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 پرونــده عادی ســازی روابط رژیم 
صهیونیستی با کشــورهای اسالمی 
و عربی که سال گذشــته سر و صدای 
زیادی به پا کرد، همچنــان در اولویت 
کابینه جدید اسرائیل قرار دارد. بسیاری 
از مخاطبان به یاد دارند که در تابستان 
گذشــته کشــورهایی مانند امارات 
متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش 
روابط پنهان و چند دهــه ای خود را با 
اسرائیل علنی کردند و چندی بعد نیز 
پادشاهی بوتان واقع در شبه قاره هند 
با واسطه گری دهلی، روابطش را با رژیم 
صهیونیســتی عادی کرد. در آن زمان 
دنیا به کام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
پیشین اسرائیل و همچنین دونالد ترامپ 
بود. نتانیاهو فکر می کرد با این اقدامات 
می تواند اوضاع داخلی ســرزمین های 
اشــغالی را به نفع خود تغییر دهد و در 
انتخابات پیش رو برنده نهایی شــود. 
ترامپ هم در آمریکا به این فکر می کرد 

که با ایجاد محیط امن بــرای تل آویو 
می تواند رضایت رژیم صهیونیســتی 
و البی هــای یهود را بــرای پیروزی در 
انتخابات جلب کند اما تمام این تحلیل ها 
ظرف چند مــاه 180 درجه برعکس 
شد؛ به گونه ای که ترامپ در انتخابات 
13 نوامبر در مقابــل رقیب خود یعنی 
جو بایدن شکست خورد و نتانیاهو هم 
عرصه را به نفتالی بنت، نخست وزیر فعلی 
اسرائیل و رهبر حزب یمینا واگذار کرد. 
تعویض قدرت در واشنگتن اگرچه برای 
دولت های منطقه به خصوص عربستان 
سعودی و ترکیه تبعات منفی داشت، اما 
به همان میزان به روی کار آمدن کابینه 
جدید در اســرائیل، برای سعودی ها و 
شاید ترکیه به مثابه یک فرصت تلقی 
شد. ایران هم از این امر مستثنی نیست 
و به نوعی باید گفــت که کابینه جدید 
تل آویو درحال دشــمنی و کینه توزی 
با تهران در ابعاد مختلف است. باید این 
تحلیل و برآورد که اسرائیل و عربستان 
به هیچ وجه در دوران بنت وجه مشترک 
اســتراتژیک نخواهند داشت، را غلط 
دانســت. به گواه بســیاری از تحوالت 

و همچنین اســناد موجود، شــطرنج 
قدرت در منطقه در حال تغییر است و 
صحنه گردان این تغییــر را باید ایاالت 
متحده دانست. آمریکای بایدن اساساً 
به دنبال آن است تا از منطقه خاورمیانه 
و جنوب آسیا به شرق آسیا و اقیانوسیه 
نقل مکان کند که دو دلیل عمده دارد. 
دلیل اول همانگونه که بارها طی ماه های 
و سال های اخیر شنیده اید، تقابل با چین 
و دفع تهدیدات اقتصادی و نظامی این 
کشور است. در نمای دوم، آمریکایی ها 
به دنبال آن هستند تا تهدید کره شمالی 
که از سوی پکن تحریک می شود را دفع 
و شرکای خود مانند ژاپن و کره جنوبی 
را تقویت کنند. از سوی دیگر واشنگتن 
در حال تقویت هند و استرالیا به عنوان 
دو قدرت نوظهور اقتصادی و سیاســی 
در اقیانوس هند و اقیانوس آرام اســت 
تا این دو کشــور هم به نوبه خود چین و 
حتی روسیه را زیر فشار بگذارند. بر این 
اساس آمریکایی ها به دنبال آن هستند 
تا قبل از ترک کامل خاورمیانه، یک بستر 
امن را برای اســرائیل به وجود بیاورند و 
تعهد خود به امنیت و حیات تل آویو را 

به صورت عملی به دنیا نشان دهند. بر 
همین اساس است که حاال و در وضعیت 
فعلی از گوشه و کنار می شنویم که قرار 
است عربستان و اسرائیل روابطشان را با 

یکدیگر عادی کنند. 
یک پرواز و صدها سوال! 

ظهــر روز دوشــنبه روزنامــه 
اورشلیم پست به نقل از مرکز پخش کان 
اعالم کرد که یک پرواز مستقیم از مبدأ 
ریاض به مقصد تل آویو انجام شده است و 
در همان زمان بسیاری از کاربران حاضر 

در رسانه های اجتماعی و به خصوص 
توئیتر که در حوزه هوانوردی مشغول 
به کار هستند رصد این خط پروازی را 
در دستور کار قرار دادند و درنهایت آن 
را تایید کردند. در اخبار تکمیلی که از 
سوی شبکه کان منتشر شد، مشخص 
شده بود که این پرواز از ریاض در فرودگاه 
بن گوریون در تل آویو به زمین نشسته 
است. اورشلیم پست هم در ادامه اعالم 
کرد که ایــن پرواز توســط یک فروند 
 737 )AIN-A6( هواپیمای مــدل
VIP  متعلق به شــرکت رویال جت 
امارات انجام شده است. این خبر از منظر 
شکلی می تواند این مفهوم را مخابره کند 
که روابط سعودی ها با اسرائیل به صورت 
علنی درآمده است اما از منظر ماهوی 
باید چندین و چنــد مولفه را مورد نظر 
قرار داد. نخســت اینکه پرواز مذکور را 
نباید یک رویداد جدید دانست؛ چراکه 
در ســال 2019 میــالدی هم خبری 
منتشر شد که نشان می داد یک فروند 
هواپیمای مسافربری خطوط اسرائیل 
در آسمان عربستان ســعودی رویت 
شده و بسیاری از تحلیلگران و ناظران 
در همان هنگام اعالم کردند که روابط 
میان ریاض و تل آویو عادی شده است. 
بر همین اساس خبر روز دوشنبه صرفاً از 
این جهت اهمیت دارد که نشان می دهد 
برای اولین بار یــک هواپیما از مقصد 
ریاض به تل آویو ســفر کرده اما سوال 
بی پاسخ این اســت که چرا هواپیمای 
مذکور متعلق به خطوط هوایی عربستان 
نبوده است؟! موضوع دوم که در این میان 
باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت 
که چندی پیش و قبــل از انجام پرواز 
روز دوشــنبه، فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی برای شرکت 
در کنفرانس خبری با آنتونی بلینکن، 
همتای آمریکایی اش در واشــنگتن 
سخنانی در مورد اسرائیل به زبان آورد 
که نه تنها باعث حیرت تحلیلگران غربی 
و عربی شد، بلکه رسانه های اسرائیل را 
هم شوکه کرد. او در کنفرانس خبری 

مشترک خود با بلینکن اعالم کرد که 
اسرائیل در برقراری آرامش و صلح در 
منطقه نقش بســزایی ایفا کرده است. 
تعجب از سخنان بن فرحان در تل آویو 
به حدی بود که روزنامــه عبری زبان 
یســرائیل هیوم با استقبال از اظهارات 
وی پس از دیدارش با آنتونی بلینکن، 
وزیــر خارجه آمریکا، گفته هــای او را 
»ستایش اسرائیل« خواند. مساله سوم 
هم این اســت که روزنامه عبری زبان 
یسرائیل هیوم روز گذشته )سه شنبه( 
از توافق سیف االســالم قذافی، پســر 
دیکتاتور ســابق لیبی و خلیفه حفتر، 
رهبر نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی 
با یک شرکت اسرائیلی در راستای کمک 
به آنها در جریان تبلیغات انتخاباتی پرده 
برداشــت که گفته می شود عربستان 
واســطه این توافق بوده است. همین 
سه محور می تواند گویای عادی سازی 
روابط اســرائیل و عربســتان باشد اما 
مساله اینجاست که در درون عربستان 
همچنان نگرانی ها و مخالفت های علنی 
از سوی طیف محافظه کاراِن مذهبی 
این کشور برای عادی ســازی روابط با 
اسرائیل وجود دارد که می تواند مانع از 
اجرایی شدن این پروژه شود. با این وجود 
به نظر می رسد که تکه های پازل روابط 
دو طرف در حال چیده شــدن در کنار 

یکدیگر هستند. 

نخستین پرواز مستقیم عربستان به اسرائیل، واکنش ها و مخالفت های علنی درپی داشت؛

تکمیلشدنپازلعادیسازی؟!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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نشست اضطراری شورای امنیت درباره 
کودتای اخیر؛

آمریکا کمک اقتصادی به 
سودان را متوقف کرد!

شــورای امنیت 
ســازمان ملل دیروز 
)سه شــنبه( در مورد 
تازهتریــن رخدادها 
در ســودان نشست 
فوق العاده برگزار کرد. 
به گزارش رویترز، دیپلمات های سازمان ملل اعالم 
کردند که شورای امنیت به درخواست شش کشور 
غربی بعدازظهر روز گذشــته )سه شنبه( جلسه 
اضطراری پشت درهای بسته برگزار کرد. به گفته 
همین منابع، این نشست به درخواست کشورهای 
انگلیس، ایرلند، نروژ، آمریکا، استونی و فرانسه برگزار 
شد. ارتش سودان روز دوشــنبه قدرت را به دست 
گرفت و دولت انتقالی را که قرار بود پس از سرنگونی 
عمر البشــیر، رئیس جمهور سابق در یک خیزش 
مردمی نزدیک به دو سال پیش، کشور را به سمت 

دموکراسی هدایت کند، منحل کرد.
در همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت که کشورش به شدت اقدامات نیروهای 
مسلح سودان را محکوم و انحالل دولت انتقالی به 
رهبری غیرنظامیان را رد می کند. وی این اقدامات را 
مغایر با اعالمیه قانون اساسی توصیف کرد. بلینکن 
خواستار بازگشت فوری دولت انتقالی و نهادهای آن 
شد و دســتگیری عبداهلل حمدوک، نخست وزیر 
سودان و دیگر رهبران غیرنظامی را غیرقابل قبول 
توصیف کــرد. وزیر امور خارجــه آمریکا گفت که 
کشورش فورا تحویل 700 میلیون دالر از صندوق 
کمک اقتصادی در شرایط اضطراری را متوقف کرد. 
این مبلغ به عنوان بودجه ای برای حمایت اقتصادی 
از انتقال دموکراتیک در سودان اختصاص داده شده 
بود. بلینکن گفت که کشورش از نزدیک و فوری با 
شرکای خود برای ترسیم یک رویکرد دیپلماتیک 
مشترک جهت جلوگیری از ناآرامی های بیشتر در 
ســودان و منطقه همکاری می کند. کارن ژان پیر، 
معاون سخنگوی کاخ ســفید نیز به نوبه خود بر رد 
اقدامات ارتش سودان توسط ایاالت متحده تاکید 
کرد و از این کشور خواســت تا فورا نخست وزیر و 
سایر مقاماتی را که در حصر خانگی قرار گرفته اند 

آزاد کند. 
در امتداد این تحوالت سایت خبری اکسیوس 
آمریکا به نقل از برخی منابع آگاه از دیدار عبدالفتاح 
البرهان، فرمانده نیروهای مسلح سودان با جفری 
فلتمن، فرستاده آمریکا به شاخ آفریقا اعالم کرد، 
البرهان در این دیدار از احتمال اینکه نیروهای ارتش 
سودان به دلیل اختالف نظرها با دولت غیرنظامی 
اقداماتی را علیه آن در پیش بگیرند، گفت. کمتر از ۴8 
ساعت پس از این دیدار، البرهان وضعیت فوق العاده 
در سراسر سودان، انحالل شورای حاکمیتی و کابینه 
این کشور و نیز تعلیق اجرای برخی بندهای قانون 
اساســی را در پی کودتا در این کشــور با بازداشت 
عبداهلل حمدوک، نخســت وزیر و تعدادی از وزرا و 
چهره های سیاسی سودان اعالم کرد. فلتمن پیشتر 
دیدارهایی با حمدوک و البرهان انجــام داده و بر 
حمایت واشنگتن از تحول دموکراتیک و غیرنظامی 
در سودان برای خارج کردن این کشور از تنش میان 
دو تشکل نظامی و غیرنظامی در کابینه آن تاکید 
کرده بود. سایت اکسیوس گزارش داد، پس از دیدار 
فلتمن با البرهان و بازگشت او به واشنگتن، اولین 
گزارش ها از انجام کودتا در ســودان منتشر شدند. 
فلتمن به البرهان گفته بود که واشنگتن به هر گونه 
تالش برای کودتا با قدرت پاسخ خواهد داد و احتمال 
دارد تمامی کمک ها به سودان متوقف شده و ابعاد 
مختلف روابط دوجانبه خارطوم-واشنگتن به حالت 

تعلیق درآیند. 
آمریکا پــس از کودتا در ســودان موضعگیری 
جدی در پیش گرفته و برای اتخاذ اقداماتی مناسب 
جهت محاکمه کسانی که تحقق خواست سودان ها 
را مختل کردند اعــالم آمادگی کــرده و از توقف 
کمک های مالی خود به سودان خبر داد. همچنین 
آمریکا ضمن محکومیت شدید این کودتا و بازداشت  
رهبران غیرنظامی ســودان، بازگشــت فوری به 
حاکمیت مدنی و آزادی نخست وزیر را خواستار شد. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای ضمن 
ابراز نگرانی شدید خود از گزارش ها درباره استفاده 
نیروهای امنیتی سودان از گلوله های واقعی علیه 
تظاهرکنندگان، اعالم کرد: آمریکا اقدامات نیروهای 

نظامی سودان را به شدت محکوم می کند.

جهاننما

جهان

دولت آلمان با رد کردن انتقادات وارده به بیانیه های وزیر دفاع این کشور مبنی بر استفاده از ابزارهای بازدارندگی هسته ای 
در برابر روسیه، مجددا بر لزوم حفظ بازدارندگی هسته ای در چارچوب ناتو تاکید کرد. به گزارش آناتولی، استفان زایبرت، 
سخنگوی دولت آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت تا زمانی که برخی کشورها تسلیحات هسته ای را ابزاری 
برای درگیری نظامی بدانند نیاز به حفظ بازدارندگی هسته ای در چارچوب ناتو وجود دارد. 
این در توافقنامه این ائتالف نیز ذکر شده است. این واکنش ها پس از صورت می گیرد که 
پنج شنبه گذشته، آنه گرت کرامپ- کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان درباره احتمال استفاده 
از تسلیحات اتمی علیه روسیه صحبت کرد. او به شبکه دویچلندفونک گفت: ما باید به 
روسیه کاماًل واضح بگوییم که در نهایت آماده ایم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم تا اثر 

بازدارندگی داشته باشد و فکر حمله به شرکای ناتو به ذهن هیچ کس خطور نکند.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر شامگاه دوشنبه لغو وضعیت فوق العاده در این کشور را اعالم کرد. به گزارش 
روسیاالیوم، سیسی در پستی در صفحه فیس بوک خود نوشت: خوشحالم لحظه ای را با یکدیگر. به اشتراک می گذاریم که 
همیشه با تالش دنبال تحقق آن بودیم. مصر به لطف مردم بزرگ و مردان وفادار خود به محلی امن ومرکزی برای تامین ثبات 
در منطقه تبدیل شده است. وی افزود: از این رو تصمیم گرفتم برای اولین بار پس از 
سال ها تمدید وضعیت فوق العاده در سراسر کشور را لغو کنم. سیسی تاکید کرد که 
این تصمیم توسط مردم مصر که طی سال های گذشته در همه تالش های توسعه و 
سازندگی مشارکت صادقانه داشتند اتخاذ شد. وی ادامه داد: میخواهم زمانی که این 
تصمیم را اعالم می کنم با کمال احترام و قدردانی از شهدای قهرمان خود یاد کنم که 

بدون آنها به امنیت و ثبات نمی رسیدیم.

لغو وضعیت فوق العاده در مصر پس از ۴ سالاعتقاد راسخ آلمان به اعمال تهدید هسته ای علیه روسیه

رجب طیب ارودغان، رئیس جمهوری ترکیه که پیش 
از این در واکنش به بیانیه مشــترک ســفیران 10 کشور 
غربی در حمایت از یک شخصیت سیاسی در زندان، آن ها 
را تهدید به اخراج کرده بود، از موضع خود عقب نشــینی 
کرد. به گزارش فرانس 2۴، دوربرگــردان اردوغان پس 
از انتشار بیانیه از سوی ســفیران آمریکا و چندین کشور 
غربی دیگر مبنی بر احترام به کنوانسیون سازمان ملل و 
عدم دخالت در امور داخلی کشور میزبان، اتفاق می افتد.  
اردوغان پس از دیدار چند ساعته با کابینه خود با موضوع 
تنش دیپلماتیک با کشــورهای غربی اعالم کرد: ســفرا 
درس خود را آموخته اند و از این به بعد احتیاط بیشــتری 
خواهند کرد. وی در پیامی تلوزیونی گفت: هدف ما مطلقاً 
ایجاد بحران نیست، بلکه هدف ما محافظت از عزت، غرور 
و حقوق حاکمیتی ترکیه اســت. رییس جمهوری ترکیه 

روز شنبه گفت که دستور اخراج سفیران 10 کشور را که 
خواستار آزادی »عثمان کاواال« از مخالفان دولت آنکارا 
شده بودند، صادر کرده اســت.  سفیران 10 کشور آلمان، 
نیوزلند، نروژ، دانمارک، فرانسه، هلند، کانادا، سوئد، فنالند 
و آمریکا دوشــنبه پیش )2۶ مهر( در بیانیه ای خواستار 

آزادی عثمان کاواال، از مخالفان دولت ترکیه شده بودند.

معاون نخست وزیر طالبان در جریان دیدار با وزیر امور 
خارجه چین گفت که به مسائل امنیتی چین اهمیت زیادی 
می دهد و طالبان قاطعانه به وعده خود عمل خواهند کرد 
و هرگز اجازه نخواهند داد هیچ نیرویی از خاک افغانستان 
برای آسیب رساندن به چین استفاده کند. به نوشته روزنامه 
گلوبال تایمز چــاپ چین، مال عبدالغنی بــرادر پیرامون 
مسائل افغانستان با مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین 
در دوحه گفت وگو کرد و گفت که وضعیت فعلی افغانستان 
با توجه به تشــکیل تدریجی دولت هــای مختلف، تحت 
کنترل و رو به بهبود است. وانگ یی نیز گفت که افغانستان 
اکنون در مرحله حساس تبدیل از هرج و مرج به حکومت  
قرار دارد و با یک فرصت تاریخی برای دستیابی به اصالح 
و پیشبرد بازسازی ملی مواجه اســت؛ اما چالش هایی از 
جمله بحران های انسانی، هرج و مرج اقتصادی و تهدیدات 

تروریســتی که نیازمند درک و حمایت بیشــتر جامعه 
بین المللی است، همچنان وجود دارد. وزیر خارجه چین 
ابراز امیدواری کرد که طالبان صبر و استقامت و همچنین 
صراحت و صداقت بیشــتری را از خود نشــان دهد و همه 
گروه های قومی را برای همکاری مسالمت آمیز در کشورش 

با یکدیگر متحد کند.

پس از دیدار باوزیر خارجه چین:

طالبان به پکن قول امنیت داد
فرانس 2۴: 

اردوغان از اخراج 10 دیپلمات خارجی عقب نشست

خبرخبر

فرشاد گلزاری

در سال 2019 میالدی 
خبری منتشر شد که نشان 

می داد یک فروند هواپیمای 
مسافربری خطوط اسرائیل 

در آسمان عربستان 
سعودی رویت شده و 

بسیاری از تحلیلگران و 
ناظران در همان هنگام 

اعالم کردند که روابط میان 
ریاض و تل آویو عادی شده 

است

در درون عربستان همچنان 
نگرانی ها و مخالفت های 

علنی از سوی طیف 
محافظه کاراِن مذهبی این 

کشور برای عادی سازی 
روابط ریاض و اسرائیل 

وجود دارد که می تواند مانع 
از اجرایی شدن این پروژه 
شود که متضرر آن ولیعهد 

سعودی خواهد بود


