
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6516 | 27ذیالقع��ده1443  | تي��ر1401 دوش��نبه6

  گزارش  2

استخوان های الی زخم ترکیه- سعودی
می مانند

سفر سه روز قبل محمد بن سلمان به ترکیه و دیدارش با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ، چرخش قابل توجهی در روابط دو کشور  بود که با قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار مشهور در کنسولگری سعودی در استانبول رو به 
خصومت و دشمنی گذاشته بود. حاال، دستگاه قضایی اردوغان از 26 مقصر 
و عامل آن قتل فجیع رفع اتهام می کند تا معلوم شود پرونده قتل خاشقجی 
در دست اردوغان فقط ابزار سیاسی برای مطامع شخصی اش بود که البته 
برآورده نشد و در نهایت آن را کنار گذاشت. از سوی دیگر، شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر نیز به قاهره رفت تا در کاخ االتحادیه مورد استقبال 

رسمی ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، قرار بگیرد. 
آیا می توان گفت که این سفر     ها و دیدار     ها به این معنا است که دشمنی های 
دیروز مبدل به دوستی شده است؟ در نگاه اول چنین به نظر می رسد. کسانی 
که در این چند سال گذشته موضع خصمانه ای علیه یکدیگر داشتند، آن 
موضع و لفاظی های تند و آتش��ین را کنار گذاش��ته و به جای آن از شروع 
دوره ای تازه از روابط متقابل می گویند. گفته می شود سیاست های امریکا 
نسبت به خاورمیانه و چرخش آن به سمت به اصطالح »رقابت  با قدرت های 
بزرگ« به خصوص چین و روسیه، عامل اصلی این تغییر روابط از دشمنی 
به دوستی بوده است. به عبارت دیگر، چرخش استراتژیک در رویکرد امریکا 
ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را چنان تغییر داده که ترکیه و قطر از یک 
سو و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از سوی دیگر، چنین 
تشخیص داده اند که خود را با این تغییر وضعیت وفق دهند و از هزینه های 
ناشی از خصومت ورزی بین خود بکاهند. شکی نیست که این جهت گیری 
تأثیر مستقیمی بر تقابل دو جریان اخوانی-سلفی می گذارد که از سوی این 
کشور     ها تقویت و پیگیری      می شد، چنان که ترکیه عماًل فعالیت اخوانی      ها 
را در خاک خود محدود کرده اما مسئله این است که تأثیر این موضوع تا آن 

حد است که این تقابل به طور کلی پاک شود. 
پاک شدن کامل تقابل اخوانی-س��لفی در روابط این کشور     ها می تواند 
نشانی از این باشد که دشمنی های دیروز واقعاً توانسته به دوستی امروز 
مبدل شود اما با این حال، ش��ک و تردید     هایی هنوز وجود دارد. هرچند 
گفته می شود دولت اردوغان عماًل فعالیت اخوان المسلمین را در خاک 
خود متوقف کرده، چنان که مانع از پخش برنامه های شبکه تلویزیونی 
مکملین، وابسته به اخوان المسلمین، شد اما به نظر می رسد که روابط 
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با شبکه اخوانی و همچنین، حمایت  
طوالنی مدت قطر از این شبکه آن قدر برای ترکیه و قطر در سیاست های 
منطقه ای این دو استراتژیک است که قطع کامل حمایت این دو از جریان 
اخوان المسلمین بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر، جریان سلفی نیز در 
طرف مقابل و به خصوص در خاندان آل س��عود چنان ریشه دار است که 
نمایش های به اصطالح تجدد طلبانه محمد بن  سلمان نمی تواند ریشه های 
سلفی را حتی در خاندان خوش بخشکاند، چه رسد در کل جامعه عربستان 
یا دیگر کشورهای حامی این جریان. بنابراین، اصل تقابل و ابزارهای آن 
بین محور ترکیه- قطر با سعودی- امارات- مصر چیزی نیست که با چند 
سفر و دیدار و در آغوش کشیدن      ها از بین برود و باید صبر کرد و دید این 
دوستی تازه چگونه محک خواهد خورد تا معلوم شود واقعاً تحول اساسی 
از دشمنی به دوستی بین این کش��ور     ها به وجود آمده است. یکی از این 
محک      ها بی شک تغییر ریاست جمهوری در امریکا است، به گونه ای که 
بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید می تواند دوباره انگیزه های 
خصومت ورزی س��ابق را زنده کند. جنگ اوکرای��ن و پیامدهای آن نیز 
می تواند محک دیگری در این دوس��تی جدید یا بازگشت به دشمنی و 
خصومت ورزی سابق باشد، چنان که همین حاال هم ترکیه از پروژه انتقال 
گاز رژیم اسرائیل به اتحادیه اروپا کنار گذاشته شده است. به این ترتیب، 
دوستی های بین ترکیه و سعودی از یک سو و قطر و مصر از سوی دیگر 
را در حال حاضر بیشتر باید به عنوان دوره  گذاری ارزیابی کرد که تغییر 
شرایط می تواند روی آن تأثیر بگذارد، به نحوی که یا باعث تقویت آن شود 

یا دوباره خصومت ورزی های گذشته را احیا کند. 
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 هش�دار ایران درباره طرح امریکایی تش�دید جنگ قومی 
افغانستان

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که امریکا به دنبال ایجاد جنگ 
قومی و مذهبی بوده و تنش در بلخاب فتنه مقدماتی برای بحرانی کردن 
افغانستان است. حس��ن کاظمی قمی روز یک ش��نبه در رشته توئیتی 
نوشت: اولویت امریکا در افغانستان ایجاد جنگ قومی و مذهبی و قربانی 
کردن مردم این کش��ور برای طرح های خود در منطقه اس��ت. او نوشته 
است:»اولویت امریکا برای آشوب هدفمند در افغانستان، جنگ آفرینی 
قومی و مذهبی است تا هزاره و تاجیک را قربانی طرح خود کرده و بحران 
افغانستان را منطقه ای کنند. جنگ در بلخاب فتنه مقدماتی امریکاست؛ 
هرکس به آن دامن بزند در سناریوی آن کش��ور بازی کرده است.« وی 
افزود: رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. 
درگیری در بلخاب برای هیچ کس حاصلی جز خونریزی مردم و ویرانی 
افغانستان ندارد. همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب 
موضع بگیرند؛ محرک اصلی درگیری، سرویس های اطالعاتی چندملیتی 
هستند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در اعالمیه ای درباره درگیری 
طالبان با نیروهای مولوی مهدی، در بلخاب س��رپل گفته است که نباید 

غیرنظامیان در این جنگ مورد آزار و اذیت قرار گیرند. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ: امریکا کشوری رو به زوال است
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، ایاالت متحده را مایه تمسخر 
و کش��وری رو به زوال خواند. به گزارش اس��پوتنیک، دونال��د ترامپ در 
گردهمایی در ایالت الینویس گفت: ایاالت متحده امریکا در دو سال گذشته 
چنان تکان خورده است که تبدیل به مایه خنده شده است. رئیس سابق 
کاخ سفید به جو بایدن، رهبر کنونی و دولت وی حمله و واشنگتن را به از 
دست دادن مزیت اقتصادی و سیاسی واشنگتن در صحنه جهانی متهم 
کرد. ترامپ گفت: این دیگر کشور بزرگی نیست، کشور رو به افول است. 
بدم می آید که این موضوع را بگویم، اما این کشور با باال    ترین نرخ تورم در 
40 سال گذشته و باال    ترین قیمت سوخت در تاریخ است. ما هرگز وضعیت 
مشابه این چنینی در زمینه انرژی نداشته ایم. ما دیگر مانند دو سال پیش، 
مستقل از انرژی، حتی یک دولت مس��لط هم نیستیم. ترامپ یادآور شد 
که در طول سال های ریاست جمهوری بایدن، ایاالت متحده آزادی بیان 
و مطبوعات مستقل را از دست داد، با افزایش شدید جنایت و مرگ و میر، 

افزایش مهاجرت غیرقانونی و سقوط اقتصادی مواجه شد. 
-----------------------------------------------------

 میانجیگر دنبال حل سریع مرز آبی با لبنان
»آموس هوچشتاین« فرستاده امریکا در مذاکرات ترسیم مرزی لبنان 
طی نشستی با مقامات رژیم صهیونیستی درباره پیشنهاد طرف لبنانی 
در خصوص حل مناقش��ه تعیین مرزهای آبی رایزنی کرد. به گزارش 
فارس به نقل از ش��بکه تلویزیونی »کان « در این نشست که از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، به پیشنهاد طرف لبنانی در خصوص حل 
مناقشه با اسرائیل در خصوص تعیین مرز های آبی در سایه تنش های 
میان دو طرف درگیری بر سر اکتشاف و استخراج گاز در میدان گازی 
مورد مناقشه کاریش، پرداخته ش��د. به گفته شبکه کان، »اسرائیل و 
ایاالت متحده هر دو به دنبال بستن هر چه سریعتر این پرونده هستند، 
به ویژه که وزارت ام��ور خارجه، امنیت و انرژی اس��رائیل اخیراً بیانیه 
مش��ترکی صادر کرده و در آن تأکید کردند ک��ه » میدان کاریش یک 
منطقه استراتژیک برای دولت اس��رائیل واقع در خارج از منطقه مورد 

مناقشه با لبنان است و تل آویو آماده دفاع از آن است.«

دومینوی تمایل اتمی شدن
 به بالروس رسید

روسیه گفته که موشک های اتمی
در خاک بالروس مستقر خواهد کرد

با تشدید تنش     ها بین روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین، مسکو 
سیاست های قهرآمیز جدیدی را برای تنبیه غربی     ها اتخاذ کرده 
است. آنگونه که والدیمیر پوتین گفته، قرار است موشک های اتمی 
روسیه به زودی در خاک بالروس مستقر شوند؛ اقدامی که بعد از 
این اروپا را در ش�وک بزرگی فرو خواهد برد و برخی از کشورهای 
اروپایی را برای س�اخت چنین س�الح     هایی مصم�م خواهد کرد. 
به گزارش »جوان«، با افزایش کمک های تس��لیحاتی غرب به اوکراین 
برای توقف پیش��روی های روس��یه، روس     ها نیز تدابیر جدیدی را برای 
تقابل با غرب در پیش گرفته اند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
روز       شنبه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس گفت که 
مسکو به مینسک، پایتخت بالروس سیستم های موشکی با قابلیت حمل 
تسلیحات هسته ای عرضه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
پوتین تأکید کرد: »من با درخواست لوکاشنکو موافق هستم که ما موظف 
به مراقبت از امنیت کشورهای خود هستیم. بنابراین، موارد زیر را پیشنهاد 
می کنم. ارتش بالروس به گروه بزرگی از هواپیماهای Su-25 مجهز شده 
است، آنها می توانند دوباره تجهیز شوند و همانطور که توافق کردیم، ظرف 
چند ماه آینده سامانه های موشکی تاکتیکی اسکندر-ام را در نسخه های 
متعارف و هسته ای به این کشور منتقل خواهیم کرد.« این درحالی است 
که لوکاشنکو در دیدار با پوتین از سیاست های » تهاجمی«، » مقابله « و 
» دفع کننده « همسایگانش لیتوانی و لهستان ابراز نگرانی کرده است. او از 
پوتین خواست به بالروس کمک کند تا » پاسخی متقارن « به آنچه به گفته 
او پروازهای تسلیحات هسته ای ائتالف ناتو به رهبری ایاالت متحده در 
نزدیکی مرزهای بالروس است، ارائه دهد. اما پوتین گفت: »در حال حاضر 
هیچ نیازی به اقدام متقابل در مقابل نات��و و متحدانش وجود ندارد ولی 

جت های سوخو2۵ می تواند به ناوگان هوایی بالروس اضافه شود.« 
بالروس متحد روس��یه در شرق اروپا اس��ت و در جنگ اوکراین نیز تنها 
کشوری بود که وارد عمل ش��د و خاک خود را برای عبور نیروهای روس 
به سمت اوکراین در اختیار آنها قرار داد و حتی کمک های نظامی نیز به 
روس     ها انجام داده است. لوکاشنکو س��ال گذشته زمانی که در بحبوحه 
اعتراضات در بالروس فشارهای غرب به دولت او افزایش یافته بود، اعالم 
کرد که آماده است از موشک های هسته ای روس��یه در خاک کشورش 
میزبانی کند. تصمیم جدید روسیه برای اس��تقرار موشک های اتمی در 
بالروس، پس از آن انجام می ش��ود که امریکا موش��ک های ضد کشتی 
هارپون و موشک پدافند هوایی هیمارس را به اوکراین تحویل داده است. 
روس     ها بار     ها با ارسال این تجهیزات نظامی به اوکراین مخالفت کرده بودند 
ولی با این وجود امریکایی     ها به ارسال این تسلیحات پیشرفته اقدام کردند. 
استقرار موشک های اتمی روسیه در خاک بالروس، که تهدید جدی برای 
کشورهای اروپایی به شمار می رود، می تواند غرب را نیز به اقدامات مشابه 
وادار کند. این احتمال وجود دارد که امریکا موشک های اتمی خود را در 
نزدیکی مرزهای روسیه در کش��ورهای بالتیک مستقر کند. در صورت 
عملی شدن این اقدام، اروپا به انبار باروتی تبدیل خواهد شد که احتمال 

وقوع جنگ اتمی بین دو طرف را بیش از پیش افزایش خواهد داد. 
همچنین، گسیل موش��ک های اتمی روس��یه به ش��رق اروپا، برخی 
قدرت های اروپایی مثل آلمان را ناگزیر خواهد کرد در راهبرد امنیتی 
خود تغییراتی ایجاد کنند. آلمانی     ها چند سالی است که در فکر ساخت 
سالح اتمی و فرار از این محدودیت هستند و پس از جنگ اوکراین هم 
این سیاست با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. در ابتدای حمله 
روس��یه به اوکراین، مقامات کی یف اعالم کردند که اگر بمب هسته ای 
داشتند روسیه جرئت نمی کرد به این کش��ور حمله کند و این مسئله 
مقامات بسیاری از کشور     ها را به این فکر انداخت که بمب اتمی تنها سالح 
بازدارنده ای اس��ت که از وقوع جنگ ممانعت می کند و شاید در آینده 
شاهد پیوستن برخی کشورهای اروپایی به جرگه دارندگان سالح اتمی 
نیز باشیم که آلمان می تواند اولین مورد آن باشد. هشدارهای مقامات 
روسیه به استفاده از سالح اتمی علیه اروپایی     ها در صورت لزوم، نگرانی 
اروپایی     ها را در پی داشته است. هرچند تعدادی از سالح های اتمی امریکا 
در راستای طرح اشتراک هس��ته ای در خاک آلمان مستقر است و این 
کشور تحت چتر اتمی امریکا قرار دارد اما این مسئله آلمانی     ها را راضی 
نکرده و در سودای ساخت چنین سالح     هایی برای خود هستند تا بتواند 

امنیت شان را در مقابله با تهدیدات خارجی افزایش دهد. 
  شلیک موشک از بالروس به کی یف

نشست رئیس جمهور بالروس و پوتین همزمان با حمالت موشکی روز       
شنبه از بالروس به مناطق مرزی شمال شرق کی یف، برگزار شده است. 
وزارت دفاع اوکراین در واکنش به پرتاب موشک از سوی بالروس تأکید 
کرد که خطر گسترش بیش��تر جنگ وجود دارد. یوری ساک، دستیار 
وزیر دفاع اوکراین روز       ش��نبه در مصاحبه با شبکه »العربیه« گفت که 
خطر پیوستن نیروهای بالروس به جنگ وجود دارد، اما تأکید کرد که 
کشورش به هرگونه مداخله پاسخ خواهد داد. او همچنین تأکید کرد، 
روسیه اقدامات تحریک آمیزی را برای دخالت دادن مینسک در جنگ 
انجام می دهد. ارتش اوکراین اوایل روز       شنبه اعالم کرد که 20 موشک از 
طریق هوا از خاک بالروس شلیک شده و یک روستای مرزی در شمال 
شرق پایتخت این کشور را هدف قرار داده است. وزارت دفاع اوکراین بر 
این باور اس��ت که کرملین با این گونه اقدامات تحریک آمیز تالش دارد 
مینسک را به مشارکت مستقیم در درگیری با اوکراین بکشاند. حمالت 
به کی یف مدتی بود متوقف شده بود اما با تسلط روس     ها بر بسیاری از 
مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و پیروزی نس��بی در این مناطق، دور 
جدید حمالت به کی یف نیز شروع شده است. مقامات اروپایی اخیراً اعالم 
کرده اند که در صورت پیروزی کامل روس     ها در استان های دونتسک و 

لوهانسک، احتمال پیشروی به سمت کی یف وجود دارد. 

انصاراهلل: ذخیره سالح بالستیک ما 
برای چند دهه کافی است

در پی تداوم حمالت سعودی    ها به یمن در دوره آتش بس، رهبران 
انصاراهلل به متجاوزان هش�دار دادند که س�الح های استراتژیک 
و بالس�تیک یمن برای چند دهه کافی اس�ت ک�ه می تواند بانک 
اه�داف جدی�د در خ�اک متج�اوزان را م�ورد هدف ق�رار دهد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت 
صنعا روز      شنبه در دیدار با کمیته نظامی گفت: ما همواره در پایبندی 
به آتش بس و ایجاد اصولی درس��ت و مثبت ب��رای آن به رغم نقض     ها 
و تجاوزات ائتالف عربی پیش��رو بوده ایم. آنها می خواس��تند این یک 
آتش بس فریبنده باشد و طی دوره آتش بس برای بازسازی نیروهای شان 
و جمع آوری آنها تالش کردند. وی در پیامی به ائتالف عربی تأکید کرد 
که نباید ب��ه تحریک کردن نیروهای مس��لح یمن ادام��ه بدهند و در 
صورتی که به این نصیحت جدی و صادقانه گوش ندهند بعداً خودشان 
را سرزنش خواهند کرد. العاطفی گفت: ما بانک اهداف مان را در عمق 
کشور    ها و پایتخت های ائتالف عربی مشخص کردیم و اگر به محاصره و 
تجاوز ادامه بدهند حوادث آتی آنها را شگفت زده و غافلگیر خواهد کرد. 
ما به آنها اطمینان می دهیم که سالح استراتژیک و بالستیک ما برای 
چندین دهه کافی است. صنایع نظامی یمن و کارشناسان یمنی شبانه 

روز برای تقویت زرادخانه موشکی بالستیک تالش می کنند. 

رژیم صهیونیستی  در وحشت جنگ داخلی
بنت: نگران جنگ داخلی در اسرائیل هستم

سيدرحيمنعمتی

نخست وزیر رژیم    گزارش  یک
در  صهیونیستی 
ش�رایطی به صراحت از درگیر ش�دن اراضی 
اش�غالی در چنگال جنگ داخلی ابراز نگرانی 
کرده اس�ت که بنابر آنچه در عرصه سیاس�ی 
میان سردمداران صهیونیست مشهود است و 
نیز گزارش     هایی که از درگیری     ها میان اعراب 
و یهودیان منتشر می شود، این رژیم هم اکنون 

نیز درگیر جنگ داخلی است. 

نفتالی بنت که فقط چند روز پس از یک  سالگی 
کابینه اش مجبور به اعالم فروپاشی ائتالف  شد، 
در گفت وگویی با یکی از شبکه های تلویزیونی این 
رژیم، ابعاد دیگری را از دغدغه هایش درباره آینده 
این رژیم افشا کرد. بر اساس این مصاحبه، احتمال 
وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی را می توان 
مهم  ترین نگرانی این مقام صهیونیست دانست. 
تا جایی که امکان فروپاش��ی کامل این رژیم نیز 
بعید به نظر نمی رسد. بنت در این مورد به شبکه 
۱۱ گفت: »من می دانستم که در این جایگاه باید 
بهای س��نگینی را بپردازم، اما حتی در مخیله ام 
هم نمی گنجید که پاکتی حاوی گلوله جنگی به 
دست پسرم برس��د. بزرگ ترین دغدغه و نگرانی 
من آن است که ما اسرائیل را از دست بدهیم، ما 
در چنین خطری قرار داری��م. « آنچه بنت به آن 
اش��اره می کند در حدی جدی است که می توان 
آن را به جنگ تعبیر ک��رد. واقعیت های میدانی 
هم از افزایش خشونت در نقاطی حکایت دارد که 

اعراب و یهودیان در اراضی اشغالی با هم زندگی 
می کنند. یایر ریووو، ش��هردار یکی از شهرهای 
حومه تل آویو یک سال پیش در مه 202۱ حتی 
پا را از ای��ن هم فراتر می گ��ذارد و تأکید دارد که 
جنگ داخلی ش��روع شده اس��ت. ۱۱ مه 202۱  
درست یک روز پس از تشییع پیکر فردی که گفته 
می شد، یهودیان او را کشته اند، تظاهرات اعراب 
در این ش��هر به ش��ورش های تمام عیار تبدیل 
ش��د. تظاهرات کنندگان با پلیس درگیر شدند و 

خودرو     ها و ساختمان     ها را به آتش کشیدند. 
 ساده لوح     ها جنگ داخلی را باور ندارند

روزنامه صهیونیستی هاآرتص یکم ژوئن 202۱ در 
گزارشی به ناآرامی     ها در اراضی اشغالی پرداخت. 
این روزنامه هم آغاز جن��گ داخلی را تأیید کرد 
و نوش��ت: » فقط آنهایی که خوش بین هس��تند 
همچنان آتش س��وزی در خیابان های اورشلیم 
)قدس اشغالی( را مبارزه صهیونیست های مذهبی 
می دانند که منحصر به تاریخ و مکان خاصی است. 
آنها می گویند که این فقط چند درگیری بود که 
چند نفر زخمی شدند و نه موشکی شلیک شد و 
نه کسی جان باخت.« دیوید پاسینگ، آینده پژوه 
صهیونیس��ت معتقد اس��ت که چنین وضعیتی 
بیش��تر اوقات، با ترور یکی از س��ران و سپس با 
یک جنگ داخل��ی آغاز می ش��ود و زمانی اتفاق 
می افتد که عامل وحدت یک کشور شروع به از هم 
پاش��یدگی می کند. نتیجه نه تنها درگیری های 
مداوم و خشونت اس��ت که می تواند دهها کشته 

بر جای بگذارد. 

 گسست میان احزاب
از جنبه ای دیگر، نگرانی با توجه به شواهد موجود 
از حواشی فراوان ماه های گذش��ته بین احزاب ، 
برگزاری چندی��ن انتخابات بدون دس��تاوردی 
ملموس و نیز تقالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
پیش��ین این رژیم که می تواند هر چه بیشتر در 
آتش اختالف��ات بدمد، بیراه نیس��ت، بنابر آنچه 
صهیونیست     ها منتش��ر کرده اند، انتظار می رود 
حداکثر تا چهار     شنبه آتی، قانون انحالل کنست 
در پارلمان مطرح و تصویب شود. به همین منظور، 
دیروز هم کمیس��یون قانون اساسی کنست، به 
ریاست گلعاد کاریو از حزب کارگر برای گفت وگو 
در خصوص قانون انحالل کنست تشکیل جلسه 
داد. پایگاه اینترنتی واال به تالش     ها برای دور زدن 
نیر اورباخ اشاره کرده است. اورباخ کسی است که 
عضویت خود را در ائتالف بنت تعلیق کرد تا بتواند 
از منافع سیاسی حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
برخوردار شود و این هدف را در چارچوب به تاخیر 

انداختن انحالل کنست دنبال می کرد. 
 آشفتگی سیاسی

روزنامه صهیونیس��تی معاریو در گزارش��ی ابعاد 
آشفتگی سیاسی داخلی در میان سیاستمداران 
صهیونیست را اینطور تشریح کرد که با اعالم قصد 
بنت مبنی بر انحالل کنست)پارلمان اسرائیل( و 
برگزاری انتخابات جدید در قرائت اولیه تصویب 
شد، موش��ه گافنی، رهبر حزب حریدی یهودیت 
متحد تورات برای تشکیل دولت جایگزین تالش 
می کند. طبق نوشته معاریو، وی نگران این است 

که الیحه ارائه ش��ده، سه      ش��نبه در جلسه قانون 
انحالل کنست تصویب ش��ود و یائیر الپید پست 
نخست وزیری را برعهده بگیرد و این مسئله خطری 
بزرگ علیه فرصت های حزب لیکود و رئیس آن 
یعنی بنیامین نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات 
آتی باشد. اگر چه در نظرسنجی های اخیر قدرت 
ح��زب لیکود افزایش یافته اس��ت ام��ا همچنان 
نتانیاهو نمی تواند دولت ائتالفی تشکیل دهد که از 
تأیید 6۱ نماینده از ۱20نماینده کنست برخوردار 
باشد به همین دلیل، گافنی تالش می کند نتانیاهو 
را به امتیازدهی به نفع جدعون ساعر، رئیس حزب 
تکفاه حدشاه و وزیر دادگس��تری دولت کنونی و 
دادن ضمانت      هایی به وی در ازای پیوس��تنش به 
ائتالف نتانیاهو و تشکیل دولت جایگزین به جای 
برگزاری انتخابات جدی��د ترغیب کند. گافنی در 
روزهای گذش��ته تحرکات خود را برای اینکه هر 
طور ش��ده نتانیاهو را به عرصه قدرت بازگرداند، 
بیش��تر کرده اس��ت و تماس      هایی را با حزب آبی 
- س��فید به رهبری بنی گانتس برق��رار کرده و 
پیشنهاد داده که نتانیاهو طرح تشکیل دولت را با 
ساعر یا گانتس خوب بررسی کند و در مذاکرات 
با آنها انعطاف پذیری نش��ان دهد، چراکه ورود به 
رقابت انتخاباتی که در آن الپید نخست وزیر باشد 
به الپید فرصت خوبی برای اجرای دستورکارهای 
انتخاباتی اش و مشخص کردن روند نبرد انتخاباتی 
خواهد داد. به ویژه اینکه شخصی که از جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در سفرش به اراضی اشغالی 

استقبال خواهد کرد الپید خواهد بود. 

مذاکرات از وین به دوحه منتقل می شود و چارچوبی متفاوت از مذاکره با 1+4 پیدا می کند

تغییردرساختارمذاکراتهستهای؟!
دو روز بع�د از تواف�ق وزی�ر خارجه ای�ران با 
کمیس�یونر سیاس�ت خارجی اروپ�ا، به نظر 
می رسد تغییرات ساختاری در مذاکرات ایران 
و طرف های غربی جریان دارد. » جوزف بورل « 
گفته ک�ه دور جدی�د مذاکرات هس�ته ای در 
وین برگزار نمی ش�ود، زیرا ای�ن مذاکرات در 
قالب برجام و گ�روه 1+4 نیس�ت. این روایت 
را طرف ایرانی ه�م تا حدی تأیی�د کرده ولی 
اینکه چارچ�وب مذاک�رات چگون�ه خواهد 
بود، هنوز اطالعات کافی در دس�ت نیست، به 
خصوص که برخ�ی احتمال انتق�ال مذاکرات 
از وی�ن به دوح�ه- قط�ر را مط�رح کرده اند. 

»جوزف بورل « کمیس��یونر سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خبری در تهران، 
به نکته ای اشاره کرد که بعد مورد توجه رسانه     ها 
قرار گرفت. او گفت دور جدید مذاکرات هسته ای 
در وین برگزار نمی شود زیرا این مذاکرات در قالب 
برجام و گروه ۱+4 نیس��ت و افزود: » احتماالً این 
مذاکرات در یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس 
برگزار  شود.«  اینکه این مذاکرات در کدام کشور 
برگزار خواهد شد، نه بورل و نه مقام های ایرانی به 
آن اشاره ای نکرده اند ولی برخی منابع می گویند که 
مذاکرات در قطر برگزار خواهد شد. منابع آگاه به 
الجزیره گفته اند احتماالً قطر محل جدید مذاکرات 
هسته ای ایران و طرف های خارجی است. شبکه 
قطری الجزیره به نقل از یک مسئول ایرانی گزارش 
کرده که احتمال دارد از سرگیری مذاکرات احیای 
برجام به جای وین در یکی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس انجام ش��ود و گفته قطر هم شانس 
بیشتر و هم تمام امکانات الزم را برای میزبانی از 

مذاکرات احیای توافق هسته ای دارد. 
بورل به نکته دیگری هم اشاره کرد، آن هم اینکه 
دور جدید مذاکرات را نباید با مذاکراتی که همه 
اعضای برجام در آن شرکت می کنند، اشتباه گرفت. 
او گفته از آنجایی که اینها تماس های دوجانبه بین 
ایران و امریکاس��ت، ترجیح می دهی��م در جای 
دیگری این کار را انجام دهیم که سردرگمی ایجاد 
نکند. همین نکته را نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی از قول علی باقری نقل کرده اند. محمدعلی 
محسنی بندپی نماینده مجلس در توضیح جلسه 
دیروز با علی باقری تلویحاً متفاوت بودن چارچوب 
مذاکرات را از زبان باقری تأیید کرده و گفته که سفر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابتکار شکلی 
و نه محتوایی در روند مذاکرات است و ارتباطی به 

محتوای برجام ندارد. 
اینکه منظ��ور طرف ایران��ی از ارتباط نداش��تن 
مذاک��رات ب��ه محتوای برج��ام و ش��کلی بودن 
محتوای آن چیست و چه ارتباطی با صحبت های 
جوزف بورل درباره شرکت نداشتن همه اعضای 
برجام دارد، به درس��تی مش��خص نیست، ولی 
برخی حدس و گمان     ها نشان می دهد که محور 
مذاکرات، ای��ران و امریکا خواهند ب��ود. در حالی 
که پیش از ای��ن، طرف های اروپای��ی محور نقل 
 و انتقال پیام های بی��ن ایران و امری��کا از طریق 
Non-Paper )یادداش��ت های غی��ر رس��می( 
بوده اند، معلوم نیست که در صورت صحت حدس 
و گمان ها، چارچوب مذاکرات به چه سمتی پیش 
خواهد رفت. پیش از این، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران در سخنرانی پایانی » همایش 
ملی ایران و همسایگان « در تهران که اوایل بهمن 

۱400 برگزار ش��د، گفته بود اگ��ر توافق خوب و 
تضمین شده مستلزم سطحی از گفت وگو با امریکا 
باشد، این امر نادیده گرفته نخواهد شد، اتفاقی که 
البته رخ نداد. روز یک     شنبه نیز جوزف بورل بعد 
از بازگشت از تهران، تلویحاً به این اشاره کرد که 
بحث های ایران و امریکا محور اصلی مذاکرات آتی 
خواهد بود. بورل با اشاره به اینکه در اسفندماه سال 
گذشته پیشنهاد توقف مذاکرات را داده بود، گفت: 
»در آن زمان تعدادی سؤال وجود داشت که باید 
پاسخ آن را ایران و امریکا می دادند. بقیه  کشور     ها 
کار خود را انجام داده بودند. البته قرار نبود که این 
توقف سه ماه طول بکشد اما امروز خوشحالم که 
مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. این تصمیمی 

است که در تهران و واشنگتن گرفته شده است.«
  تل آویو تحت فشار

قوت گرفتن  از س��رگیری مذاک��رات، نگرانی     ها 
در تل آویو بار دیگر در حال افزایش اس��ت. یائیر 
الپید، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دیروز 
از جوزف بورل، به خاطر سفرش به تهران درباره از 
سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای انتقاد 
کرد. بر اس��اس گزارش پولیتیکو، یک دیپلمات 
که در جریان رد و بدل ش��دن پیام      ها بین تل آویو 

با اتحادیه اروپا است، گفته است: »بورل پیش از 
سفرش به تهران پیامی برای الپید فرستاده بود و 
در آن تالشش را برای بازگرداندن ایران به مذاکرات 
توافق هس��ته ای و برطرف ک��ردن آخرین موانع 
تشریح کرده بود. الپید در پاسخ به پیام او به بورل 
گفته بود که موضع او بسیار ناامیدکننده است، به 
ویژه پس از خاموش و خ��ارج کردن دوربین های 
فراپادمانی نظارتی آژانس بین المللی در تأسیسات 
هسته ای ایران و مورد سرزنش قرار گرفتن ایران 
توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. 
این دیپلمات افزود:» الپید به بورل گفت، این یک 
اشتباه استراتژیکی است که پیام اشتباهی برای 

ایران می فرستد.«
از طرف دیگر، از س��رگیری مذاکرات، به نوشته 
»اسرائیل نشنال نیوز« یائیر الپید را که به زودی 
جای بنت نخست وزیر فعلی را خواهد گرفت، برای 
معکوس کردن سیاست نتانیاهو و بنت سلف خود 
در مخالفت با قصد دولت بایدن برای بازگشت به 
توافق هسته ای ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت. 
به ادعای این رسانه صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر پیشین علناً با دولت اوباما بر سر این 
توافق درگیر شد. نفتالی بنت، نخست وزیر در حال 
خروج هم مسیر خود را تغییر داد و تا حد زیادی با 
این توافق در خصوصی به جای علنی مخالفت کرد. 
به نوشته اسرائیل نش��نال نیوز، »الپید به عنوان 
نخست وزیر موقت موظف است سیاست خود را 
فوراً تنظیم کند، حتی قبل از اینکه بایدن ماه آینده 
از منطقه بازدید کند. او خواهد شنید که تعدادی 
از مقامات ارشد نظامی اس��رائیل - تحت هدایت 
رئیس ستاد و مقامات ارشد سرویس امنیت و جناح 
ایران - از بازگشت به توافق حمایت می کنند که به 
اعتقاد آنها به اسرائیل زمان بیشتری می دهد تا از 
ساخت سالح اتمی توسط ایران جلوگیری کند.« 
به ادعای اس��رائیل هیوم، » مقام��ات و نهادهای 
سیاسی و امنیتی دیگر مانند موساد با بازگشت به 
توافق 20۱۵ مخالف هستند. به نظر آنها اسرائیل 
نمی تواند شریک توافق بدی باشد که انقضای آن 
نزدیک است و مشکالتی را که در توافق اولیه وجود 

داشت برطرف نمی کند.«


