
88498444سرويسبينالملل

  گزارش  2

نتایج انتخابات کنگره
 پایانی بر فعالیت سیاسی ترامپ!

به نظر می رس��ید که انتخابات میان دوره ای امریکا یک همه پرسی در 
مورد جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، باش��د چرا ک��ه همه  چیز برای 
شکست س��نگین حزب او در این انتخابات فراهم شده بود. نارضایتی 
از سیاست های کرونایی دولت او، افزایش هزینه های زندگی، افزایش 
قیمت انرژی و تداوم خشونت های اجتماعی و به خصوص معضل سالح 
که دولت او کاری در ای��ن زمینه انجام نداده و دیگر مس��ائل، همگی 
زمینه ای را برای یک شکست قابل توجه برای او و حزبش و یک پیروزی 
چشمگیر برای حزب جمهوریخواه فراهم کرده بود. به این جهت بود که 
جمهوریخواهان قبل از انتخابات وعده موج عظیم قرمز داده بودند اما 
بعد از انتخابات و هر چه که آرا شمرده    می شد از میزان شدت این موج 
کاسته    می شد تا اینکه معلوم شد موجی در کار نیست و جمهوریخواهان 

نتوانستند به هدف خود برسند. 
روزنامه انگلیسی تلگراف پنج  شنبه در یک گزارش تحلیلی نوشت:»به 
س��ختی می توان گفت که ترامپ تأثیر قابل توجه��ی در این وضعیت 
نداشته زیرا نامزدهای جمهوریخواه در سرتاس��ر امریکا باید نظر او را 
جلب می کردند تا شانس برنده شدن داشته باشند. به نظر می رسد که 
این شتاب نامزدهای جمهوریخواه نه برای آنها سود چندانی داشته و نه 
حتی برای خود ترامپ. این انتخابات نشان داد که همسویی با ترامپ 
وحمای��ت او در همه جا نتیجه بخش نیس��ت، چرا که اگ��ر نامزدهای 
جمهوریخواه غیر همسو با ترامپ برای کسب کرسی های مجلس سنا 
در ایالت های پنس��یلوانیا، آریزونا، نوادا و نیوهمپش��ایر با دموکرات  ها 
رقابت می کردند، ش��اید آنها پیروز    می ش��دند و حاال جمهوریخواهان 
می توانستند مطمئن شوند که اکثریت مجلس سنا را به دست آورده اند. 
این موضوع در ایالت های جورجیا و اوهایو به خوبی نشان داده شد زیرا 
نامزدهای جمهوریخواهی در این ایالت ها برای کسب مقام فرمانداری 
تالش می کردند که برخالف نامزدهای این ایالت برای مجلس س��نا، 

ارتباط نزدیکی با ترامپ نداشتند و موفق شدند. 
بنابراین، حاال این س��ؤال برای برخی از جمهوریخواهان مطرح شده 
که آیا ترامپ دیگ��ر آن برگ برن��ده ای که تصور می کردند نیس��ت؟ 
دس��ت کم طیفی در میان جمهوریخواهان دیگر معتقد نیس��تند که 
حزب شان می تواند به او تکیه کند و اسکات رید، استراتژیست کهنه کار 
جمهوریخواهان، در این مورد می گوید: »برای ما ترامپ اکنون در سه 
انتخابات متوالی برای حزب جمهوریخواه شکست خورده و زمان آن فرا 
رسیده است که از این حماقت خارج شویم.«  با این حال، به نظر نمی رسد 
که ترامپ و حتی مشاورانش بعد از انتخابات نسبت به موقعیت خود در 
میان جمهوریخواهان دچار تردید شده باشند. برخی از جمهوریخواهان 
از جمله کایلی مک  انانی، س��خنگوی کاخ س��فید در زمان ترامپ، از 
رئیس جمهور پیشین امریکا خواسته اند اعالم رسمی نامزدی خود را 
برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 در 15 نوامبر دست کم تا بعد 
از دور دوم انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا به تعویق بیندازد اما 
به نظر می رسد که نتیجه ای نداشته است. جیسون میلر، مشاور قدیمی 
ترامپ، می گوید: »رئیس جمهور ترامپ روز سه    شنبه اعالم می کند که 
برای ریاست جمهوری نامزد می ش��ود « و همه چیز نشان می دهد که 
ترامپ با توجه به خلق و خوی اش ای��ن کار را خواهد کرد. با این حال، 
تردید در میان جمهوریخواهان نس��بت به تکیه حزب شان به ترامپ 
شدت گرفته و حتی کسی مثل ران دسانتس هم که با حمایت ترامپ به 
فرمانداری ایالت فلوریدا رسیده، حاال به این فکر افتاده که از ترامپ جدا 
شود و راه خود را در پیش بگیرد. ترامپ از این کار دسانتس خشمگین 
شده و به گفتن اینکه او فرمانداری در حد متوسط بوده و »فاقد وفاداری 
و کالس الزم است« به او حمله کرده اما شاید جدایی دسانتس از ترامپ 
نش��ان دهنده روند جدایی جمهوریخواهان از ترامپ باش��ند، چرا که 
دیگر او را فرد پیروز نمی دانند و همان گون��ه که برد کوکر، مدیر عامل 
مؤسسه نظرسنجی میسن  اند دیکس��ون گفته: »فکر می کنم برخی 
جمهوریخواهان در حال رسیدن به این شناخت هستند که ترامپ در 
سال 2024 نمی تواند این کار را انجام دهد و حزب باید مسیر دیگری را 
برگزیند«،  شاید بتوان گفت موج قرمزی که ترامپ وعده اش را داد محقق 

شده اما به جای بایدن، بر سر خود ترامپ فرود آمده است. 
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منابعیمنی:امریکامانعتمدیدآتشبسمیشود
منابع یمنی می گویند که امریکا طی تح��رکات اخیر خود مانع نهایی 
شدن توافق آتش بس میان صنعا و ریاض ش��ده است. به نوشته وبگاه 
یمن نیوز، امریکا از دولت امارات خواسته است با استفاده از عناصر همسو 
با خود در شورای انتقالی و شخص »طارق صالح« برادرزاده علی عبداهلل 
صالح اوضاع امنیتی یمن را دوباره دچار تنش و درگیری کند. مقامات 
صنعا می گویند که فرس��تاده امریکا مانع تمدید توافق آتش بس شده 
است؛ توافقی که در آستانه نهایی ش��دن بود. »تیموتی لیندرکینگ « 
همچنین به عربستان و امارات رفته و با سفرای پنج عضو دائم شورای 
امنیت در ریاض نیز دیدار کرده اس��ت. به گفته منابع یمنی، تحرکات 
امریکا نشان می دهد که این کشور تالش دارد، پرونده یمن همچنان 
تحت مدیریتش باشد و عربس��تان س��عودی نتواند ابتکار عمل را در 
دست گرفته و قدمی در راه پایان جنگ بردارد. علی القحوم، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در 15 آبان ماه به شبکه خبری المیادین 
گفت که هیئت های نظامی امریکایی وارد خاک یمن شده اند. القحوم 
هش��دار داد که امریکا به همراه انگلیس در حال آماده شدن برای دور 

تازه ای از تنش در یمن هستند. 
-----------------------------------------------------

  حملهجنگندههایاف-16عراقبهداعش
جنگنده های اف-16 عراق با حمله به مقر تروریس��ت های داعش در 
صالح الدین، تعدادی از تروریس��ت     ها را به هالکت رس��اند. بر اساس 
گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این حمله دست کم پنج تروریست 
داعش به هالکت رسیدند. سازمان حشدالشعبی عراق هفته پیش نیز 
از یک عملیات جدید در شمال ش��هر موصل خبر داد. بر اساس اعالم 
سازمان حشدالشعبی، نیروهای لشکر 5۹ ستاد عملیات حشدالشعبی 
در اس��تان نینوی موفق ش��دند در جریان این عملیات سه تروریست 
داعشی از جمله مس��ئول نظامی بخش »بادوش « را در هنگام فرار از 
پای درآورند. این در حالی اس��ت که نیروهای حشدالشعبی، ارتش و 
نیروهای امنیتی عراق هفدهم مهرماه گذشته عملیات گسترده ای را 
برای پاکسازی روستا    ها و مناطق بیابانی شهر موصل از مخفیگاه های 

داعش آغاز کردند. 
-----------------------------------------------------

  جاسوسیکارمندسفارتانگلیسبرایروسیه
دیوید باالنتین اسمیت، مرد انگلیسی که چند سال به عنوان نگهبان 
سفارت کشورش در برلین کار کرده اعتراف کرد برای مدت دست کم 
10 ماه برای روس     ها جاسوسی کرده و »قانون اسرار رسمی« انگلیس 
را نقض کرده است. به نوشته شبکه »اسکای نیوز«، اسمیت 58 ساله 
در 10 اوت سال گذشته میالدی بعد از گرفتار شدن در یک عملیات تله 
توسط پلیس آلمان در نزدیکی خانه اش در شهر »پوتسدام « در شرق 
این کشور دستگیر شد. اسمیت، اصالتاً اهل شهر »پیزلی« در نزدیکی 
»گالسکو«، اسراری شامل اطالعات درباره فعالیت ها، هویت، آدرس     ها 
و ش��ماره تلفن های چند عضو س��فارت انگلیس را در اختیار وابسته 
نظامی روسیه قرار داده است. به نوشته اسکای نیوز، این مرد انگلیسی 
اعالم کرده بود، از انگلیس و آلمان و همچنین به نمایش گذاشتن پرچم 

عالمت حمایت از همجنس باز    ها متنفر است. 

سیگنال صلح کی یف 
پس از تخلیه خرسون

وزیرخارجهاوکرای�نپسازاینک�هروسهاخرس�ونراتخلیه
کردن�د،اگرچ�هازادام�هجن�گس�خنگفت�هاماب�هصراحت
بهتمایلکش�ورشبرایصلحاش�ارهکردهاس�ت.باای�نحال،
واش�نگتن،لندنوبرلینهمباحمایتلفظیوهمتس�لیحاتی،
همچن�انب�هش�علهورمان�دنآت�شجن�گکم�کمیکنند.
وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعالم کرد، خروج نیروهایش از کرانه 
غربی رودخانه دنیپر اوکراین را به اتمام رس��انده است. بخش های 
تخلیه شده شامل ش��هر خرسون می ش��ود. با این حال، همان روز 
دیمیتری پس��کوف، س��خنگوی کاخ کرملین با بیان اینکه خروج 
نیروهای روس از منطقه ِخرس��ون تصمیم وزارت دفاع روسیه بود، 
اظهار داش��ت: »به رغم این عقب نشینی، خرس��ون بخشی از خاک 
روسیه است و این وضعیت تغییر نخواهد کرد. « وی گفت عملیات 
نظامی ویژه در اوکراین ممکن است حتی بعد از دستیابی به اهداف 
خود نیز ادامه داشته باشد. بِن واالس، وزیر دفاع انگلیس، اعالم خروج 
روسیه از خرسون، را شکست راهبردی دیگری برای روسیه دانست. 
امریکا هم عقب نشینی روسیه از خرس��ون را »پیروزی فوق العاده« 

برای اوکراین خوانده است. 
 درخواستروسیهرامدنظرقرارمیدهیم

پس از خروج نیروهای روسی از شهر خرس��ون، کی یف فرصت را برای 
مطرح کردن موضوع مذاکره صلح آن هم از موضع قدرت غنیمت دانسته 
و وزیر خارجه اش را مأمور پیگیری آن کرده است. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام با اعالم اینکه 
یگان های ویژه ارتش کشورش در حال ورود به خرسون هستند، نوشت: 
»خرسون مال ما شد.«  اوکراین امسال نخستین بار است که در اجالس 
سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا )آسه آن( و اجالس شرق 
آسیا حضور پیدا می کند. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در 
حاشیه این اجالس در کامبوج با اشاره به حضور سرگئی الوروف، همتای 
روسی خود، گفت: »برخالف روال معمول سیاست بین الملل، الوروف 
برای دیدار با اوکراین درخواستی نداده  است.«  وی با بیان اینکه درصورت 
درخواست روسیه، کشورش آن را به طور کامل مدنظر قرار خواهد داد، 
افزود: »روسیه باید با حسن نیت به مذاکرات وارد شود. هیچ گونه نشانه ای 
از تمایل روس��یه برای برگزاری گفت وگو     ها وجود ندارد. « کولبا با این 
همه از ادامه جنگ سخن گفته و اقدام سران جنوب شرق آسیا در اعالم 
سیاست بی طرفی و محکوم نکردن روسیه را مورد انتقاد داد و بد     ترین 

موضع برای یک کشور در برابر جنگ در اوکراین، اقدام نکردن است. 
 بودجهیکمیلیاردیوروییآلماندرحمایتازاوکراین

آلمان سومین حامی نظامی بزرگ اوکراین است و شواهد حاکی از این 
است که برلین همچنان می خواهد این نقش را ایفا کند. خبرگزاری 
رویترز با استناد به یک سند گزارش داد، دولت آلمان مبلغ یک میلیارد 
یورو )1/03 میلیارد دالر( از بودجه سال 2023 خود را برای حمایت 
از اوکراین از جمله در زمینه دفاع در برابر حمالت سایبری روسیه و 
جمع آوری اسناد و مدارک جنایات جنگی اختصاص داده است. این 
کمک مضاعف در حالی انجام می شود که اختالفاتی در آلمان بر سر 
تشدید کمک های نظامی به اوکراینی که از نیازش به داشتن تسلیحات 
تهاجمی بیشتر از جمله تانک برای پیشرفتش در جنگ با ارتش روسیه 
حرف زده ایجاد شده اس��ت. روبین واگنر، یک قانونگذار حزب سبز 
آلمان که رئیس گروه پارلمانی اوکراین در پارلمان کش��ورش است، 
گفت: اختصاص این بودجه برای اوکراین تصریح می کند که حمایت 
ما خیلی فراتر از تحویل تسلیحات مهم و الزم خواهد رفت. ما به میزان 
چشمگیری در حال سرمایه گذاری در صلح در اروپا و اوکراین هستیم.« 
 بخشی از این پول قرار است صرف حمایت از تیم های مخصوص ثبت و 
ضبط اسناد و مدارک سوءاستفاده های حقوق بشری و جنایات جنگی 
از جمله آنهایی که بعد از عقب نش��ینی های روسیه مشخص شدند، 
ش��ود. همچنین بودجه مضاعفی نیز صرف حمایت از جامعه مدنی 
در کلیت منطقه از جمله حمایت از خبرنگاران در بالروس، روس��یه 

و اوکراین می شود. 

پیروزی کم رمق جمهوریخواهان
 در کنگره

اگرچهتااینلحظهجمهوریخواهاندس�تبرت�ررادرانتخابات
می�اندورهایدارن�دام�اازآنجاییکهای�نپیروزیدس�تکم
تاکنونچنداندرخش�اننیس�ت،نهتنه�ادموکراتهاهمچنان
بهاع�امنتیجهقطع�یچش�مدوختهان�دبلک�هرئیسجمهور
پیش�ینامری�کاه�مدس�تازجنجالآفرین�یب�رنم�یدارد.
تازه     تری��ن نتایج انتخابات کنگ��ره امریکا حاکی از این اس��ت که حزب 
جمهوریخواه 211 کرس��ی و ح��زب دموکرات 1۹۹ کرس��ی مجلس 
نمایندگان را به خ��ود اختصاص داده اند و در مجلس س��نا هر دو حزب 
4۹کرسی به دس��ت آورده اند. هر حزب برای کس��ب اکثریت مجلس 
نمایندگان به 218 کرس��ی نیاز دارد. بدین ترتی��ب، جمهوریخواهان 
به هفت کرس��ی و دموکرات  ها به 1۹ کرس��ی دیگر نیاز دارند. تاکنون 
تکلیف 410 کرسی از 435 کرسی مشخص شده است. در مجلس سنا، 
جمهوریخواهان 4۹ کرسی و دموکرات  ها هم 4۹ کرسی کسب کرده اند 

و تکلیف دو کرسی باقیمانده مشخص نشده است. 
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان تا این لحظه پیشتاز هستند 
اما عملکرد آنها از آنچه فکر می کردند، ضعیف تر بوده است، چرا که تا 
قبل از انتخابات، پیش بینی     می شد که حزب جمهوریخواه با اکثریت 
نسبتاً قاطعی کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرد اما خروجی 
صندوق     ها حکایت از چنین قطعیتی ندارد. به همین دلیل، جو بایدن 
رئیس جمهور دموکرات امریکا اعالم کرده که هنوز از پیروزی حزب 
دموکرات در مجلس نمایندگان ناامید نیست. عالوه بر این، برخی از 
برجسته     ترین نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق امریکا از حزب جمهوریخواه در رقابت های کلیدی این انتخابات 
شکست خوردند. با این حال، ترامپ همچنان دست از حاشیه سازی 
برنمی دارد. وی احضاریه کمیته تحقیقات در مجلس نمایندگان این 
کشور درباره وقایع ششم ژانویه 2021  را به چالش کشید. بر اساس 
این احضاریه، قرار بود ترامپ اس��ناد درخواس��تی را به این کمیته 
تحویل دهد و در جلسه ای در پشت درهای بسته درباره رخدادهای 
ششم ژانویه 2021 که در جریان آن پنج تن کشته شدند خطاب به 
این کمیته شهادت دهد. ترامپ بر این مبنا برای مخالفت با اجرای 
این احضاریه شکایت کرده که وکالیش گفتند این احضاریه ناقض 
امتیازات ریاست قوه مجریه که همچنان با وجود گذشت نزدیک به 
دو سال از کنار رفتن او از ریاست جمهوری هنوز طبق قانون اساسی 

امریکا برای او تضمین شده، محسوب می شود. 
همچنین، ترامپ، گلن یانگکی��ن، فرماندار ایال��ت ویرجینیا را در 
واکنش به انتقاد    هایی که مع��اون این فرمان��دار جمهوریخواه از او 
مطرح کرد با طرح صحبت     هایی نژادپرستانه مورد تمسخر قرار داد. 
او در شبکه اجتماعی متعلق به خودش مشهور به »تروث سوشال « 
نوشت: یانگکین پیروزی اش را در انتخابات سال 2021 بر سر تعیین 
فرماندار ویرجینیا مدیون حمایتی است که ترامپ در یک تجمع از 
طریق کنفرانس تلفنی از او داشت و گفت که اسم این فرماندار شبیه 

اسامی چینی است!«

سيدرحيمنعمتی

اینکهس�هدولت   گزارش  یک
اروپایی،امریکاو
آژانسبینالمللیانرژیاتمیشرایطکنونیرا
فرصتامتیازگیریازایرانمیدانندیااینکه
درپیازسرگرفتنمذاکراتهستند،مشخص
نیست.مدیرکلآژانسگفتهکهمذاکراتفنی
باایراندربارهسهمحلموردمناقشهبهنتیجه
نرسیدهوسهدولتاروپاییوامریکادستبه
کاریکقطعنامهعلیهایراندرنشستشورای
حکامشدهاند؛وضعیتیکهمیتواندتنشبین
ایرانوغربرایکدرجهشدیدترکند.بااین
حال،برخیمنابعدرواشنگتنمیگویندکهبا
پایانانتخاباتدرامریکا،احتمالازسرگیری

مذاکراتمنتفینیست.

امریکا و سه دولت انگلیس، فرانس��ه و آلمان قصد 
دارند پیش نویس قطعنامه ای را در ش��ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ب��ه رأی بگذارند که 
در آن، پاسخ ایران به درخواست های آژانس درباره 
مکان های ادعایی »ضروری و فوری« توصیف شده 
است؛ این پیش نویس که برای سایر دولت های عضو 
شورای حکام ارسال شده و رویترز هم به یک نسخه 
از آن دست یافته، قرار است در نشست فصلی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که چهار    شنبه این هفته شروع 
می شود، مطرح ش��ود. در پیش نویس این کشور    ها 
آمده است: »شورای حکام تصمیم گرفته است که 
اقدام ایران در عمل به تعه��دات قانونی و انجام این 

اقدامات بدون تأخیر، ضروری و فوری است.«  
قطعنامه درخواس��تی دولت های اروپایی و امریکا، 
شامل ارائه توضیحات معتبر توسط ایران برای آثار 
پیدا شده است و سایر اقدامات نیز شامل فراهم کردن 
تمامی اطالعات، اسناد و پاسخ های مورد نیاز آژانس 
و فراهم کردن دسترسی به مکان     ها و موادی است که 
آژانس نیاز داشته و نمونه برداری از مکان های مورد 

نظر توسط آژانس است. 
پیش نوی��س قطعنامه بع��د از صحبت ه��ای این 
پنج  ش��نبه »رافائل گروس��ی « مدیرکل آژانس در 
دستور کار قرار گرفته که به رویترز گفته بود هیئت 
ایرانی در نشست اخیری که با او در وین داشت، هیچ 
چیز جدیدی برای ارائه نداش��تند: »آنها هیچ چیز 
جدیدی با خودشان نیاورده بودند. چند هفته دیگر 
مجدداً در سطح فنی در ایران دیدار خواهیم داشت. 
« گروس��ی البته گفت که »م��ا فرصت گفت وگوی 
مجدد برای ادامه کار خود را داریم « اما تأکید کرد که 
گفت وگو    ها »پس از انتشار گزارش« جدید آژانس 
انجام خواهد ش��د که این هفته در نشست فصلی 

آژانس ارائه می شود. 
  پولیتیک�و:تعجبنکنیداگ�رمذاکرات

شروعشد
دوم نوامبر 2022 )چهار    شنبه 11 آبان( یک هیئت 
ایرانی به وین رفت تا برای کاهش اختالفات با آژانس 
مذاکره کند. منشأ اختالف، سه مکانی است که آژانس 
ادعا می کند که در آنها اثر اورانیوم غنی ش��ده پیدا 
کرده ولی بهروز کمالوندی، ادعای آژانس را بر مبنای 

»اسناد ساختگی« اسرائیل »با اهداف خاص سیاسی« 
خوانده و گفته که »صرف مشاهده آلودگی در چند 
مکان را نمی توان نش��انه ای از وجود مواد هسته ای 
اظهار نشده تلقی کرد.«  یک روز بعد از صحبت های 
گروسی که گفت وگو    ها با هیئت ایرانی را بی نتیجه 
خواند، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعالم 
کرد که ایران با بازدید مقام های آژانس در ماه جاری 
میالدی و پاسخگویی به پرسش های موجود درباره 
منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سه مرکز هسته ای 
این کشور موافقت کرده است. اینکه آیا موافقت ایران 
منجر به منتفی شدن قطعنامه آژانس خواهد شد یا 
نه، مشخص نیس��ت، به خصوص که روز جمعه یک 
دیپلمات ارشد غربی در گفت وگو با پولیتیکو هرچند 
احتمال صدور قطعنامه را منتفی ندانست ولی گفت 
که هنوز هیچ تصمیم قطعی در این خصوص گرفته 
نشده است. همزمان، پولیتیکو دیروز پیش بینی کرد 
که »با پایان یافتن انتخابات می��ان دوره ای امریکا، 
اگر واش��نگتن و تهران برای احیای توافق هسته ای 
2015 ای��ران تالش نهایی کنن��د، تعجب نکنید. « 
چنین وضعیتی ممکن است امریکا و دول اروپایی را 
در حمایت از قطعنامه احتمالی این هفته در شورای 
حکام محتاط کند. یک س��ناریوی احتمالی دیگر، 
داغ شدن بحث    ها بر سر پرونده هسته ای ایران است 
که می تواند سیاس��ت اروپا و امریکا را در حمایت از 
اغتشاشات در ایران به حاش��یه ببرد، هرچند هنوز 
نشانه های چنین س��ناریویی به اندازه کافی نمایان 
نیست. انگلیس و فرانسه نیز روز جمعه در بیانیه ای 

مدعی همکاری ناکافی ایران ب��ا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شدند و »بر تضمین عدم دستیابی ایران 
به تسلیحات اتمی « تأکید کردند. در بیانیه پاریس 
و لندن که ملغم��ه ای از ابراز نگران��ی از »همکاری 
ناکافی ایران با آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی«، 
»فعالیت های بی ثبات کننده ای��ران در خاورمیانه و 
منطقه«  و حمایت از اغتشاش��ات است، نشانه    هایی 
قوی از فرصت طلبی دیده می شود. همزمان، اوالف 
شولتز، صدراعظم آلمان نیز در صفحه توئیتری خود 
یک ویدئو منتشر و در آن بار دیگر مواضع ضد ایرانی و 
مداخله جویانه مقام های این کشور و دیگر کشورهای 
غربی را تکرار کرده اس��ت. ش��ولتز گفته است: »ما 
می خواهیم به تشدید فشار بر سپاه پاسداران انقالب 
]اسالمی[ و رهبری سیاس��ی ]ایران[ ادامه دهیم«. 
صدراعظم آلمان اغتشاش��ات را »مبارزه شجاعانه 
برای آزادی و عدالت بیش��تر « توصیف کرد و مدعی 
»خشونت وحشیانه« در ایران شد و افزود: »تحریم     ها 
یکی از راه های تشدید فشار بر رژیم است.« حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در واکنش به موضع 
دولت های اروپای��ی در گفت وگوی تلفنی با همتای 
اسپانیایی ضمن انتقاد از مواضع غیرسازنده برخی 
کشورهای اروپایی در اغتشاشات اخیر گفت: »برخی 
مقامات اروپایی به اهداف حزبی بیش از منافع ملی 
کشورش��ان توجه دارند.« وزیر خارجه با بیان اینکه 
همواره از تعامل با اروپا اس��تقبال می کنیم، یادآور 
شد: » سه کش��ور آلمان، فرانس��ه و انگلیس از سال 
2015 قادر نبودند توافق هس��ته ای را که یک تعهد 
بین المللی بود، پس از اعمال تحریم     ها از سوی دولت 

ترامپ عملیاتی کنند.«
 پنتاگون:ایراندرحالبرنامهریزیحمله

است
یک مقام ارش��د وزارت دفاع امریکا ادع��ا کرد که 
ایران در حال برنامه ری��زی برای حمله احتمالی به 
برخی زیرس��اخت های انرژی در عربستان است و 
به »پولیتیکو « گفته که واشنگتن و ریاض »تهدید 
روزافزون ایران علیه عراق « را زیر نظر دارند؛ درست 
در جایی که امریکا هزاران نیرو در پایگاه های نظامی 
مستقر در عراق دارد. این مقام امریکایی با بیان این 
ادعا که تحرکات ایران در منطق��ه از جمله انتقال 
پهپاد به روس��یه موجب نگرانی امریکا شده است، 
گفت: پ��رواز بمب افکن بی52 در آس��مان منطقه 
پیامی به ایران بوده است. این مقام پنتاگون با اشاره 
به انتقادات ش��دیداللحن مقام های ایران در مورد 
کمک های عربستان سعودی به آش��وبگران برای 
دامن زدن به ناآرامی     ها در سراس��ر کش��ور مدعی 
ش��د که همین مسئله ممکن اس��ت انگیزه چنین 
تهدیدی باشد. در این گفت وگو مقام های امریکایی 
با ابراز نگرانی از آنچه تهدید حمله ایران علیه مواضع 
آنها عنوان شده است، مدعی شدند که در پی اعالم 
گزارش این تهدید ارتش امریکا و عربستان در هفته 
گذش��ته س��طح آماده باش خود را افزایش دادند و 
ممکن اس��ت جت های جنگنده را ب��ه مکان های 

جدیدی منتقل کنند. 

سازمان ملل حکومت رژیم صهیونیستی را بر سرزمین های اشغالی 
»اشغال مستمر « دانست 

کمیس�یوناس�تعمارزداییس�ازمانمل�ل
پیشنویسقطعنامهفلس�طینیرابهتصویب
رس�اندکهدرآنخواستارنظرمشورتیدیوان
بینالملل�یدادگس�تریدرب�ارهاش�غالگری
اسرائیلشدهاست؛پیشنویسیکهدرصورت
نظردادگاهالهه،سرزمینفلسطینیهانهتنها
اش�غالیبلکهالحاق�یبهرژیمصهیونیس�تی
مدنظرخواهدبودومیتواندبهلحاظسیاس�ی
ب�رایصهیونیس�تهاگ�رانتم�امش�ود.

اشغالگری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و 
قدس شرقی از چند دهه پیش، جامعه جهانی را از 
وضعیتی که برای فلسطینی    ها رقم خورده نگران 
کرده است و به همین منظور کشور    ها ابتکارات 
جدیدی را برای پاس��خگو کردن اشغالگران در 
مجامع بین المللی در پیش گرفته اند. کمیسیون 
اس��تعمارزدایی سازمان ملل ش��امگاه جمعه با 
اکثریت قاطع آرای کش��ورهای عضو س��ازمان، 
پیش��نهاد فلس��طینیان در مورد »اشغالگری« 
اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی را به عنوان 
»اشغال مس��تمر « پذیرفت. به گزارش رویترز، 
این قطعنامه که در مقر سازمان ملل تصویب شد، 
از دیوان بین المللی دادگس��تری می خواهد که 
»فوراً« نظر خود را درباره »اشغال، شهرک سازی 
و الحاق دیرینه سرزمین های فلسطینی توسط 
اسرائیل « که به گفته آن ناقض حق خودمختاری 
فلسطینی     ها است، اعالم کند. فلسطینیان تأکید 
کرده بودند که »اش��غال « اس��رائیل ب��ر اراضی 
آنها یک امر موقت نیس��ت که در قطعنامه های 
متعدد س��ازمان ملل، از جمل��ه قطعنامه 242 
ش��ورای امنیت، ذکر ش��ده، بلکه یک »اشغال 
مستمر « اس��ت و لذا س��ازمان ملل باید درباره 
»اهمیت حقوقی اش��غال مس��تمر « رأی بدهد. 
کرانه باختری و نوار غزه از جنگ 55 سال پیش 
در تسلط اسرائیل هس��تند. فلسطینیان قدس 
ش��رقی را نیز منطقه »اش��غالی« می دانند. در 
حالی که تنها 16عضو سازمان ملل، شامل امریکا، 
چک، مجارستان، ایتالیا، استرالیا، کانادا، آلمان، 

اتریش و جزایر پ��االو، مارش��ال و میکرونزی از 
موضع اسرائیل حمایت کردند، ۹8 کشور، شامل 
شماری از کشورهای اروپایی، ترکیه، لهستان و 
همچنین برزیل و آرژانتین و چین حامی دیدگاه 
فلسطینیان بودند.  ری��اض المالکی، وزیر خارجه 
فلسطین در بیانیه ای از نتیجه رأی گیری استقبال 
کرد و این تصمیم را یک » دستاورد دیپلماتیک و 
حقوقی « توصیف کرد که » دوران جدیدی را برای 
پاس��خگویی اس��رائیل « به خاطر جنایات جنگی 
خود باز می کند. روسیه و اوکراین نیز در حمایت از 
فلسطینیان رأی دادند. موضع اوکراین ناخشنودی 

عمیق رژیم صهیونیستی را در پی داشت. 
دیوان بین المللی الهه س��ال     ها قبل حکم داد که 
دیواری که اس��رائیل از 20 سال پیش به دور خود 
کشید، »غیرقانونی« است اما این حکم اثر چندانی 
در تغییر عملکرد اس��رائیل نداش��ت. با این حال، 
تعیین حکم احتمالی در مورد اینکه اسرائیل اراضی 
فلسطینی را نه اش��غال بلکه »الحاق « کرده است، 
وضعیت سیاسی جدیدی برای اسرائیل و به سود 
فلسطینیان به عنوان مردمی »زیر اشغال الحاقی« 

یک قوای مهاجم ایجاد خواهد کرد. 

 نگرانیصهیونیستهاازتصمیماحتمالی
الهه

در این زمینه، گیالد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان 
ملل، گفت که با فراخواندن اسرائیلی    ها به حضور 
دیوان بین المللی دادگس��تری، » فلسطینی    ها هر 
فرصتی را برای آش��تی تضعی��ف می کنند. « وی 
خطاب به این کمیته ادعا کرد: »فلسطینی     ها هر 
ابتکار صلح را رد کرده اند و اکنون به بهانه حل نشدن 
مناقشه یک نهاد خارجی را درگیر می کنند؟« در 
جلس��ه کمیته، معاون نماینده ایاالت متحده در 
سازمان ملل که به قطعنامه رأی منفی داد، گفت که 
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، معارض 
خواهد بود و تنها دو طرف را از هدف دور می کند. 
همه ما اجرای راه حل دو کش��ور از طریق مذاکره 
را می خواهیم . به گ��زارش روزنامه العربی الجدید، 
ایتمار آیخنر، نویسنده اس��رائیلی هم در گزارشی 
که در روزنامه یدیعوت آحرونوت منتش��ر ش��ده، 
پیش بینی کرده حکم دیوان بین المللی دادگستری 
درباره اشغالگری اسرائیل می تواند به جنبش تحریم 
اسرائیل، مجوز توجیه مطالبات خود در توقف خرید 
کاالهای تولید شده در شهرک های یهودی برپا شده 

در کرانه باختری و تحریم ش��رکت های اسرائیلی 
دارای ارتباط اقتصادی و تجاری با شهرک نشین     ها 
اعطا کند. آیخنر پیش بینی کرد که دیوان بین المللی 
دادگستری اسرائیل را به الحاق عملی کرانه باختری 
متهم کند. وی همچنین هشدار داد که پیامدهای 
این حکم احتمال��ی دیوان بین الملل��ی می تواند 
به دردس��ر سیاس��ی برای تل آویو در مرحله آتی 

تبدیل شود. 
هرچن��د حمای��ت اخیر س��ازمان مل��ل از منافع 
فلس��طینی    ها گامی مثبت و پیروزی دیپلماتیک 
برای آنها به شمار می رود اما رأیی که دادگاه الهه 
قرار اس��ت علیه اش��غالگران بدهد، درحالی است 
که این دادگاه در برهه های خاص نش��ان داده که 
تحت فش��ارهای امریکا و البی صهیونیس��تی در 
تصمیم گیری ه��ای خود در این زمینه اس��تقالل 

ندارد. 
 اسرائیلیهادرفکرفرار

درحالی که مقامات صهیونیس��تی س��عی دارند 
به هر نحوی ش��ده یهودیان را از سراسر جهان به 
سرزمین  های اشغالی بکش��انند، با سیاست های 
تل آویو نه تنها تمایلی از س��وی خارج وجود ندارد 
بلکه به مهاج��رت معکوس از اراضی اش��غالی نیز 
منجر شده است. طی نظرس��نجی انجام شده در 
سرزمین های اشغالی توسط یک رسانه این رژیم، 
30 درصد از صهیونیست     ها پس از انتخابات اخیر 
در این رژیم به دنبال خارج شدن از سرزمین های 
اشغالی هستند. در نظرسنجی انجام شده، مهم  ترین 
خواسته 4۹ درصد از پرسش شوندگان هزینه های 
زندگی بوده است. 18 درصد نیز امنیت شخصی، 
14 درصد اتحاد، 7 درصد هویت یهودی و 6 درصد 
نیز محاکمه بنیامین نتانیاهو به دلیل پرونده های 
فساد برایشان مهم بوده است. در این نظرسنجی 
تنه��ا 3 درص��د از پرسش ش��وندگان گفته اند که 
موضوع برنامه هس��ته ای ایران مهم  ترین خواسته 
آنها از کابینه جدید است. در یک دهه گذشته صد    ها 
هزار نفر به دلیل ناامن شدن سرزمین های اشغالی 
به خاطر جنگ های مکرر با غزه، از س��رزمین های 

اشغالی مهاجرت کرده اند. 
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