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تقالی نتانیاهو برای ماندن در قدرت 
 انتخابات سوم 

یا اعطای عفو مشروط!؟ 
اختالف نظر میان سران اســرائیل و آنگونه 
که رئیس رژیم صهیونیســتی دیوانگی رهبران 
احزاب، توصیف کرده، صهیونیست ها را به سمت 
انتخابات سوم سوق داده است. بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با مشکالت 
عدیده ای دســت و پنجه نرم می کند، برگزاری 
انتخابات سوم را خطری برای خود حس کرده و 
پیشنهاد برگزاری انتخابات مستقیم را داده است. 
صهیونیست ها پس از گذشــت ماه ها ناتوانی در 
تشکیل کابینه، به نظر تصمیم به برگزاری سومین 
انتخابات آن هم در طول یک ســال گرفته اند. 
پیچیدگی ها و اختالف نظرها به حدی در میان 
رهبران احزاب در هفته های اخیر برای تشکیل 
کابینه تشدید شده که عصبانیت شدید رئیس 
رژیم صهیونیستی را به همراه داشت؛ بطوری که 
خطاب به آنها گفت »به نظرم دیوانه شده اید«. 
پس از دو دوره انتخابات پارلمانی در سرزمین های 
اشــغالی و گذشــت تقریبا 8 ماه، ســران رژیم 
صهیونیستی هنوز تشکیل کابینه نداده اند. در 
حالیکه زمزمه هایی در مورد برگزاری انتخابات 
سوم شــنیده می شــود، نتانیاهو شب گذشته 
خواستار برگزاری انتخابات مستقیم شد که در 
آن رای دهندگان به صورت مستقیم به شخص 
مورد نظر برای جایگاه نخست وزیری رای بدهند. 
در اینصورت رهبران حزب لیکود و آبی و سفید 
به علت اینکه حزبشان در انتخابات پارلمانی دور 
دوم بیشترین کرسی ها را کســب کرده است، 
گزینه اصلی برای سمت نخست وزیری محسوب 

می شوند.
پیشــنهاد نتانیاهو جهت برگزاری انتخابات 
مســتقیم ، با انتقاداتی از ســوی مقامات رژیم 
صهیونیســتی از جملــه رقیــب وی در حزب 
لیکود مواجه شــده اســت. »گیدئون سعر« از 
گزینه های محتمل برای جایگزینی نتانیاهو به 
عنوان رهبر حزب لیکود با پیشــنهاد انتخابات 
مســتقیم مخالفــت کــرده و آن را تصمیمی 
»عجوالنه« از سوی نتانیاهو عنوان کرده است. 
درخواست نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای 
انتخابات مســتقیم در حالی مطرح می شود که 
در نظرســنجی اخیر برای انتخاب نخست وزیر، 
نتانیاهو با کسب ۳۹ درصد آرا پیشتاز است و بنی 
گانتز رئیس حزب ائتالفی آبی و سفید با کسب 
۳۷ درصد آرا، اختالف کمی را با رهبر حزب لیکود 
دارد در صورتی که اختــالف بین این دو در نظر 

سنجی ماههای گذشته ۱۰ درصد بوده است. 

کم شدن اختالف در نظر سنجی ها و در کنار 
آن پرونده های فســاد مالی در فاصله چند روز 
مانده به تصمیم گیری پارلمــان برای برگزاری 
انتخابات سوم، نتانیاهو را به شدت نگران کرده 
است. اواخر ماه گذشــته میالدی دادستان کل 
رژیم صهیونیستی علیه او اعالم جرم و وی را متهم 
به فســاد مالی، تقلب و سوء اســتفاده از اعتماد 
عمومی کرد. در نظرسنجی روز گذشته نیز بیش 
از نیمی از پرسش شوندگان اعالم کردند که پس 
از افشای پرونده فساد نخست وزیر، وی نمی تواند 

در این سمت باقی بماند.
این مســائل رهبر حزب لیکود را برای اصرار 
ورزیدن بر روی برگزاری انتخابات مستقیم بیشتر 
ترغیب می کند. روز چهارشــنبه آخرین مهلت 
پارلمان رژیم صهیونیســتی برای معرفی یک 
شخص برای تشکیل کابینه است. اگر نمایندگان 
کنست در جلسه این هفته خود در این مورد به 
نتیجه نرسند، پارلمان به صورت خودکار منحل 
شده و انتخابات سوم که طبق گفته برخی منابع 
در روز ۳ مارس ۲۰۲۰ )۱۳ اسفند( تعیین شده، 
برگزار خواهد شــد. با این حال نتانیاهو با طرح 
برگزاری انتخابات مستقیم در حقیقت با یک تیر 
دو نشان را هدف گرفته است؛ اول اینکه شانس 
خود را برای ماندن در قدرت، خارج از قواعد رایج 
بیازماید و دیگر اینکه با خرید زمان، خود را از شر 
پرونده های قضایی دور سازد؛ پرونده هایی که به 
محض پایین آمدن از اریکه قــدرت ، او را داخل 
تور قضایی خواهد کرد. به همین جهت شماری 
از سیاســتمداران این رژیم به »رووین ریولین« 
رئیس این رژیم پیشــنهاد داده انــد در صورتی 
که نتانیاهو به اتهامات وارده اعتراف کند و برای 
همیشه از دنیای سیاست  کناره گیری کند، مورد 

عفو قرار گیرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 شاید دروغ باشــد اما سعودی ها به 
طرز عجیبی در حال تغییــر رفتار در 
سیاســت خارجی شان هســتند. این 
تغییر رفتارها به حدی آنــی و خارج از 
چارچوب در حال انجام است که بسیاری 
از تحلیلگران و مفسران آن را »مشکوک« 
می خوانند؛ چراکه بر اســاس تجربه و 
عرف سیاسی هر کشور برای تغییر رفتار، 
راهبرد، تاکتیک و حتی استراتژی در 
وهله اول زمینه چینی  های مختص به 
خود را صورت می دهد و پس از ارزیابی  
پرونده هــای دخیــل در آن، چرخش 
موردنظر در سیاست داخلی یا سیاست 
خارجی انجام می شود. این روال اگرچه 
در پشت درهای بسته انجام می شود، 
اما آنچه که باعث می شــود تمام دنیا از 
تغییر استراتژی یا راهبرد یک کشور با 
خبر شوند، رسانه و مطبوعات هستند. 
اینکه یکباره دیده می شود روزنامه وال 
استریت ژورنال خبر از عادی سازی روابط 
میان قطر و عربستان سعودی را منتشر 
می کند و چندی بعد رویترز آن را تایید 
می کند، نشان دهنده قدرت غافلگیری 
رسانه ها است و همین رسانه ها هستند 
که در یک لحظه با القای شــوِک آنی یا 

مقطعی معــادالت را در هم می ریزند. 
در مورد عربستان باید متوجه باشیم که 
این کشور به دلیل ماجراجویی هایی که 
از آفریقا تا عمق آسیای میانه و اروپا طی 
ده ها پیش صــورت داده، مدام در حال 
هزینه کردن مبالغ بــاال برای تعمیق 
نفوذ خود است، اما در بسیاری از مقاطع 
و سناریوها با مشکل روبرو شده یا اینکه 
تمام آورده خود را به باد فنا داده است. این 
سیاست عربســتان از درون این کشور 
نشــأت می گیرد؛ به عبارت ســاده تر، 
سعودی ها سیاســت خارجی خود را 
با ایدئولوژی داخلی خــود هماهنگ 
می کنند کــه البته ایــن موضوع خود 
به دو قسمت تقســیم می شود. بخش 
نخست این موضوع را باید در دیدگاه های 
»آل شیخ« به عنوان هدایت کننده بدنه 
مذهبی و سنتی عربستان جست وجو 
کرد که اتفاقاً مدیریــت تمام مدارس 
مذهبی و همچنین تسلط بر منابع مالی 
حاصل از حرمین را به عهده دارند. بخش 
دوم که همان ساختار سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی عربستان را تشکیل می دهد، 
»آل ســعود« اســت که این جریان به 
عنوان محور ارتباط بــا دنیای خارج از 
عربستان سعودی و اداره کننده دستگاه 
امنیتی، دیپلماسی و تجاری به حساب 
می آید. این ســاختار از زمان پیدایش 
شبه جزیره عربستان تاکنون به همین 

روال بوده و حتی در برهه ای، شــاهد 
تقابل پنهان دو طرف با یکدیگر هستیم.  
نمونه این درگیری را باید در اعالم طرح 
۲۰۳۰ از ســوی ولیعهد عربســتان و 
اصالحات عقیِم پس از آن بررسی کرد. 
آن زمان که رانندگی زنان در عربستان 
آزاد شــد و کنســرت های موسیقی با 
سرعت زیاد در حال تدارک دیده شدن 
بودند، خاندان آل شــیخ نسبت به این 
اصالحات واکنش تندی به ملک سلمان 
و ولیعهد سعودی نشان دادند که تا به 
امروز این برخوردهای درون خاندانی به 
قوت خود باقیست. این زد و خوردهای 
ریز و درشت تنها در مورد مسائل داخلی 
نیست بلکه داده های سیاسی و رسانه ای 
به خوبی نشــان می دهد که آل سعود و 
آل شــیخ در مورد برخی سیاست ها در 
خارج از عربستان با یکدیگر اختالف نظر 
دارند. این اختالف نظر در برخی از مقاطع 
به گونه ای دیگر بــروز و ظهور می کند؛ 
به صورتی که نزاع در عربستان تنها به 
خانواده های موجود در خاندان آل سعود 
محدود می شود که نمونه آن را می توانیم 
در بازداشت شاهزاده ها توسط بن سلمان 
و زندانی کردن آنهــا در هتل ریتس-

کارلتون ریاض دانست.
آیا سیاست خارجی عربستان 

تغییر می کند؟    
یکی دیگــر از پرونده هایی که این 

روزها مجدداً فعل و انفعال های سیاسی 
و میدانی قابل توجهــی در آن به وجود 
آمده، پرونده تجاوز چهار ساله عربستان 
به یمن است که اتفاقاً این پرونده به یکی 
از محورهای اختالف میان مسئوالن و 
مقامات درون خاندان آل سعود تبدیل 
شده است. اینکه اختالف تا چه حدی 
در این فاز جدی اســت موضوعی است 
که باید آن را در سخنان »عادل الجبیر« 
وزیر مشــاور در امور خارجی عربستان 
مورد بررسی قرار داد. شاید بسیاری از 
مخاطبان و حتی صاحب نظران بگویند 
که وزیر خارجه عربستان، »فیصل بن 
فرحان« است و نباید به سخنان اخیر 

عادل الجبیر مبنی بر تایید نقش آفرینی 
انصــاراهلل در معادالت سیاســی یمن 
دل خوش کــرد. این ســخن تا حدی 
درســت اســت اما فراموش نکنید که 
عادل الجبیر به دلیل جایگاه فعلی اش 
)وزیر مشاور در امور خارجی( به عنوان 
بلندگوِی مقاماتی است که صدرِ هرم 

قدرت عربستان قرار دارد. 
اگــر بخواهیــم خیلــی راحت تر 
صحبت کنیم باید بگوییــم که عادل 
الجبیر به دلیــل جایگاهش، تغییرات 
در ســاختار کلی عربســتان را خیلی 
زودتــر از فرحان متوجه می شــود؛ به 
عبارتی دیگر او بــه دلیل نزدیک بودن 
به تدوین کنندگان سیاست های کالن 
ریاض، هر موضعــی که بگیرد به نوعی 
نمایان کننده راهبردهای عربســتان 
در سیاســت خارجی اســت. حال اگر 
به سخنان وی در نشســت گفتگوی 
مدیترانه در رم نــگاه کنیم، به خوبی و 
روشنی می بینیم که او در حال مخابره 
این پیام اســت که عربســتان در حال 
تجدیدنظر سیاست های خود در مورد 
یمن است. الجبیر رسماً در این نشست 
اعالم کرد که تمــام یمنی ها از جمله 
انصاراهلل در آینده یمن نقش دارند و در 
ادامه به اهمیت یمن برای عربســتان 

تأکید کرد. 
برداشــت های متفاوتی از سخنان 
عادل الجبیر در مورد یمن صورت گرفته 
است اما همانطور که پیش تر گفته شد، 
او نماینده طرِف صدر نشیِن قدرت در 
ساختار سیاسی عربســتان سعودی و 
تصمیم گیران این کشــور در سیاست 
خارجی است و به همین دلیل نمی توان 
این تغییر موضع را بــه راحتی به حال 
خود رها کــرد. اینکه دیده می شــود 
عادل الجبیر به جای فیصل بن فرحان 
در محفل ها و نشست های بین المللی 
حضور پیدا می کند و لب به ســخن و 
اظهارنظر می گشــاید دقیقاً از همین 
جا نشــأت می گیرد؛ چراکه سعودی از 
چند ماه پیش با انصاراهلل یمن به صورت 
ویدئوکنفرانس وارد مذاکره شده اند که 
بر اساس اسناد موجود، چهار دور از آن 
به اتمام رسیده اســت. آنچه به خوبی 
در این میان مشخص و واضح شده این 
است که سعود ی ها هزینه و ایده خود در 
پرونده یمن را بــه خوبی جمع و تفریق 
کرده اند  و همین موضوع باعث شده تا 

بحث مذاکره و کنار آمدن با انصاراهلل را 
تا این حد علنی کنند. در این میان پس 
از اظهارات اخیر عادل الجبیر شاهد آن 
بودیم که مقامات انصاراهلل یک به یک 
با لحن بسیار تند بر وی تاختند و اعالم 
کردند که هیچکس نمی تواند برای مردم 
یمن خط و نشان بکشد یا سیاست های 
خود را به آنها دیکته کند. هنوز ۲4 ساعت 
از این اظهارات نگذشــته بود که شبکه 
تلویزیونی »المســیره« روز گذشته به 
نقل از یک مقام نظامی انصاراهلل اعالم 
کرد که پدافند هوایی یمن توانســت 
هواپیمای بدون سرنشــین سعودی را 
در شرق کوهستان» العلم« در منطقه 
جازان واقع در مرزهای یمن سرنگون 
کند. این اقدام انصــاراهلل و همچنین 
مذاکره این جریان با سعودی ها نشان 
می دهد که آنها در کنار مذاکره همچنان 
در حال مخابره پیام های میدانی خود به 
ریاض هستند. انصاراهلل در حال نشان 
دادن توان سیاســی و نظامی خود به 
موازات یکدیگر است اما آنچه که در این 
میان کمی با شــک و تردید درآمیخته 
شده این است که آیا سعودی ها در مورد 
یمن عقب گرد کرده اند یا اینکه در حال 
چرخش راهبردی هستند؟ پاسخ این 
پرسش را باید در تغییر روابط ریاض با 
دوحه و همچنین دمشــق جست وجو 
کرد. فارغ از پرونده قطر، پایگاه خبری 
عربی۲۱ نوشت نشانه های ازسرگیری 
روابط سوریه و عربستان پس از سال ها 
وقفه به دلیل بحران ســوریه در حال 
افزایش اســت، چراکه روند بازسازی و 
نوسازی مقر سفارت ریاض در دمشق 
آغاز شده است! حال به خوبی می توان 
فهمید که ریاض، چرخش در سیاست 

خارجی خود را در دستور کار دارد.

گزارش »توسعه ایرانی« از بیم  و امیدهای عربستان در مذاکره با انصاراهلل 

چرخش یا عقب گرد دیپلماتیک؟
انصاراهلل در حال نشان 

دادن توان سیاسی و نظامی 
خود به موازات یکدیگر 
است اما آنچه که در این 

میان کمی با شک و تردید 
درآمیخته شده این است 
که آیا سعودی ها در مورد 

یمن عقب گرد کرده اند 
یا اینکه در حال چرخش 

راهبردی هستند؟

عادل الجبیر به دلیل 
جایگاهش، تغییرات در 
ساختار کلی عربستان 

را خیلی زودتر از فرحان 
متوجه می شود؛ به عبارتی 

دیگر او به دلیل نزدیک 
بودن به تدوین کنندگان 

سیاست های کالن ریاض، 
هر موضعی که بگیرد 

به نوعی نمایان کننده 
راهبردهای عربستان در 

سیاست خارجی است

رئیس جمهوری ایاالت متحده در جمع یهودیان آمریکایی گفت که نیازی نیست نگران این باشد که آیا آن ها به 
وی رای می دهند یا نه. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز آو اسرائیل، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده در جمع یهودیان آمریکایی گفت که نیازی نیســت نگران این باشــد که آیا آن ها به وی رای می دهند یا نه، 
چراکه آنها هنگام رای دادن منافع تجاری را مدنظر قرار می دهند. ترامپ همچنین گفت که برخی یهودیان به اندازه 
کافی به اســرائیل عالقه ندارند. وی افزود که جامعه یهودیان به دموکرات ها رای 
نمی دهند، چراکه آنها ثروت یهودیان را می گیرند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره 
ضمنی به  به »الیزابت وارن«، سناتور ایالت ماساچوست، گفت: »باید به من رای 
بدهید، چاره دیگری ندارید. به پوکوهانتس رای نمی دهند، این را مطمئن هستم«. 
دموکرات های یهودی در مجلس نمایندگان این اظهارات ترامپ را توهین آمیز و 

یهودستیزانه خواندند.

رئیس جمهور لبنان از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تدابیر الزم را برای تامین امنیت نمایندگان در جریان رایزنی های 
پارلمانی امروز )دوشنبه( اتخاذ کنند. همزمان گروه هایی از معترضان لبنانی خواهان مسدود شدن مسیرهای منتهی به کاخ ریاست 
جمهوری شدند. به گزارش شبکه خبری المیادین، میشل عون، رئیس جمهور لبنان از دستگاه های امنیتی این کشور خواست 
تدابیر الزم را برای تضمین حضور نمایندگان در رایزنی های پارلمانی امروز )دوشنبه( در پیش بگیرند. در حالی که نگاه ها در لبنان 
به رایزنی های فردا دوشنبه میشل عون با فراکسیون های پارلمانی جهت معرفی نخست 
وزیر آتی دوخته شده، برخی معترضان این کشور با پخش فراخوان هایی خواستار آن شدند 
در تظاهرات صبح دوشنبه راه های منتهی به کاخ ریاست جمهوری مسدود شوند. منابع 
آگاه از تغییرات در مواضع فراکسیون های پارلمانی به ویژه حزب المستقبل، امل و وفاداری 
به مقاومت خبر و احتمال دادند با مخالفت اهل تسنن با نامزدی سمیر الخطیب رایزنی های 

پارلمانی به تاخیر بیفتد.

دستور عون برای تشدید تدابیر امنیتی در نشست امروز پارلمانترامپ خطاب به یهودیان آمریکا: ظرف 15 دقیقه به خاک سیاه می نشینید!

خبرگزاری تاس روسیه )یکشنبه( گزارش داد »مارک 
اســپر« وزیر دفاع آمریکا اذعان کرده است که مسکو در 
زمینه توسعه فناوری سالح های مافوق صوت، از واشنگتن 
پیشی گرفته است. بر اساس گزارش تاس، وزیر دفاع آمریکا 
در گردهمایی دفاع ملی ریگان گفته است: ایاالت متحده 
تالش می کند در توسعه سالح های مافوق صوت با روسیه 
رقابت کند و خود را به روسیه برساند. اسپر گفته است: چند 
سال پیش در حالی که واقعا ما در زمینه این فناوری پیش 
افتاده بودیم، وقفه ای در پیشــرفت چنین فناوری هایی 
حاصل شد اما اکنون قصد داریم رقابت کنیم. وزارت دفاع 
)آمریکا( هر قدر که در توان داشــته باشد، در این زمینه 
سرمایه گذاری می کند تا در حوزه توسعه سالحهای مافوق 
صوت پیشــرفت کند. پیش از آن، »دمیتری راگوزین« 
معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه از رقابت تنگاتنگ 

کشورش با آمریکا در زمینه فناوری های تولید سالح های 
مافوق صوت سخن گفته بود. اسپر در سخنرانی در مجمع 
دفاع ملی ریگان، گردهمایی ساالنه مقامات دولتی، صنایع 
دفاعی و نظامی، اهداف و اولویت های استراتژیک پنتاگون 
را تشریح کرد و  چین و روسیه را قدرت های تجدیدنظرپذیر 
خواند. روسیه به تازگی موشک مافوق صوت جدید خود 

را آزمایش کرد.

سازمان حشد شعبی در عراق از نیروهای وابسته به خود 
خواست در نزدیکی میادین تظاهرات  مستقر نشوند. به گزارش 
سایت شبکه سومریه نیوز عراق، فالح الفیاض، رئیس سازمان 
حشد الشعبی از گروه های حشد الشعبی خواست به دستور 
صادره از ســوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی 
عراق در ماه ژوئیه پایبند باشند. نخست وزیر مستعفی عراق 
در ژوئیه دستوری صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترین 
بندهای آن کنار گذاشــتن تمام عناوین مورد اســتفاده 
گروه های حشد الشعبی در طول جنگ علیه داعش بود. القاب 
و عناوین می بایست به عناوین نظامی تغییر کند که شامل 
حشد عشایری و دیگر تشکیالت می شــود. الفیاض افزود، 
تمام تشکیالت وابسته به حشد شعبی براساس دستور ویژه 
سازمان حشد نباید هیچ نقش میدانی تحت هیچ عنوانی نظیر 
حمایت از تظاهرکنندگان یا هر گونه فعالیت میدانی دیگر در 

میادین تظاهرات ایفا کنند. وی ادامه داد: ماموریت نظامی این 
سازمان تحت امر فرماندهی عملیات مشترک است و هرگونه 
ماموریتی خارج از چارچوب دســتورات و اوامر فرماندهی 
خالف دستور تلقی شده و مرتکبان آن باید مسئولیت قانونی 
آن را به طور کامل بپذیرند. رئیس سازمان حشد شعبی تهدید 
کرد، در صورت هرگونه تخلــف، مجازات های قاطع در نظر 

گرفته شده است.

فالح فیاض خطاب به حشدالشعبی:

در میادین تظاهرات مستقر نشوید!
وزیر دفاع آمریکا مدعی شد؛

سبقت روسیه از آمریکا در فناوری سالح های مافوق صوت

خبرخبر


