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« ابتکار» گزارش می دهد

نتانیاهو دوباره قدرت را به دست
می گیرد؟
یک کارشناس روابط بینالملل با بیان اینکه
حزب لیکود در انتخابات پیش رو در رژیم
صهیونیستی رای اکثریت را کسب میکند و
مجددا قدرت را در دست میگیرد ،خاطرنشان
کرد :احتمال بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت
در انتخابات آتی اسرائیل زیاد است.
دکتر حسین اصغریثانی در خصوص انحالل
مکرر پارلمانهای رژیم صهیونیستی در چند سال
گذشته اظهار کرد :در  ۴دوره انتخابات برگزار شده
قبلی در رژیم صهیونیستی هیچ کدام از احزاب
چه احزاب کوچکتر و چه حزب بزرگ لیکود
نتوانست اکثریت کرسیها را به دست آورد و از
 ۱۲۰کرسی کنست ۶۰+۱ ،کرسی را کسب کند.
وی درخصوص چرایی این مسئله تشریح کرد:
یکی از دالیل انحالل مکرر پارلمانها در رژیم
صهیونیستی ،اتحاد احزابی است ک ه مخالف
به قدرت رسیدن نتانیاهو هستند و دلیل چنین
اتحادی در برابر نتانیاهو ،مسائل اقتصادی نیست
بلکه مسائل سیاسی-امنیتی است.
وی افزود :مخالفین نتانیاهو بر این باور بودند
که اقدامات یکجانبهگرایانه و تصمیمات فردی
نتانیاهو به خصوص اقدامات تهاجمی وی در برابر
ایران ،بر خالف امنیت رژیم صهیونیستی است.
همچنین چندین نهاد امنیتی دیگر بر خالف
تصمیمات تهاجمی نتانیاهو ،اقدامات مخرب
این رژیم بر علیه ایران ،به خصوص موضعگیری
نتانیاهو علیه برجام را به سود اسرائیل تلقی
نمیکردند.
اصغری ثانی ادامه داد :رژیم صهیونیستی
عالوه بر تجاوزات مکرری که در دوران نتانیاهو
بر علیه لبنان داشته است ،اقداماتی در داخل
خود رژیم صهیونیستی از جمله گسترش شهرک
نشینیها انجام داده که زیاد مورد اقبال احزاب
مخالف نبوده است.
به گزارش ایسنا ،این تحلیلگر مسائل بینالملل
عدم اتحاد احزاب مخالف نتانیاهو را یکی از دالیل
شکل نگرفتن دولت در داخل رژیم صهیونیستی
دانست و اظهار کرد :با وجود چنین اختالفاتی،
بعد از  ۴دوره انتخابات ،در  ۲۱ژوئن  ۲۰۲۱نفتالی
بنت به کمک الپید توانست با اتحادی نادر
درحزب چپ ،راست و بخشی از احزاب عربی
برای اولین بار تشکیل دولت بدهد اما عمر این
دولت با خارج شدن برخی از احزاب اصلی ِاعضای
این ائتالف رو به انحالل رفت و دولت شکست
خورد ،دوباره پارلمان منحل شد و امروز مجددا
باید منتظر یک انتخابات زود هنگام در رژیم
صهیونیستیباشیم.
وی درخصوص احتمال بازگشت نتانیاهو در
این انتخابات بیان کرد :نتانیاهو چندین پرونده
تخلف دارد و احزاب مخالفش اتهاماتی مبنی بر
مجرم بودنش را وارد کردهاند ،دادگاهها برگزار
شده و امیدوار بودند نتانیاهو به زندان بیفتد و
برای همیشه به حیات سیاسی آن خاتمه دهند
اما باید در نظر گرفت نتانیاهو  ۱۲سال در رژیم
صهیونیستی حکومت کرده و در حال حاضر
قدرتمندترین حزب اسرائیل را دارد .طی این ۱۲
سال لیکود مطمئنا ساختار سیاسی_اقتصادی و
امنیتی اسرائیل را تصاحب کرده است ،بنابراین
بنت و الپید کار سختی را در پیش داشتندکه از
پس این ساختار گسترش یافته در اسرائیل بتوانند
دالیل محکمی را در مقابل نتانیاهو ارائه دهند یا
پروندههای قضایی او را به سرانجام برسانند و
درنهایت نتانیاهو را به زندان بیندازند.
اصغری ثانی یکی از دالیل انحالل پارلمان
را تالش الپید برای جلوگیری از قدرت گرفتن
نتانیاهو دانست و گفت :نفتالی بنت و یائیر الپید
با انحالل پارلمان قصد داشتند مانع ائتالف مجدد
در داخل کنست شوند زیرا این احتمال وجود
داشت که نتانیاهو بتواند با ائتالفی دوباره بدون
انتخابات ،مجددا به قدرت برسد.
وی با تاکید بر اینکه حزب لیکود در انتخابات
پیش رو رای اکثریت را کسب میکند و مجددا
قدرت را در دست میگیرد ،خاطرنشان کرد:
احتمال بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در
انتخابات آتی زیاد است.
این تحلیلگر مسائل بینالملل درخصوص ارتباط
سفر بایدن به منطقه با انحالل کنست توضیح
داد :بایدن در همان روزهای اول به خیلی از
قراردادهای بینالمللی که ترامپ از آنها خارج
شده بود ،برگشت اما با وجود شعارهایی که برای
بازگشت به برجام داده بود االن پرونده هستهای
ایران به سرانجام نرسیده است و با وجودیکه
ایران خواستههای به حق خود را دنبال میکند و
آمریکا به دنبال خروج بوده هنوز ارادهای در دولت
آمریکا برای بازگشت وجود ندارد .یکی از دالیل
چنین امری ،البی سنگین رژیم صهیونیستی در
آمریکاست که به نظر میرسد تاحدودی موفق
عمل کرده زیرا برخالف دورههای قبل که سپاه
پاسداران از لیست تحریمها خارج شده بود
مجددا در دوره بایدن این موضوع به حالت اولیه
خود بازگشت.
وی ادامه داد :البی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی
به خصوص احزاب تندرو مثل لیکود در دولت
بایدن قویتر شده و از طرف دیگر سفر بایدن
به منطقه بیشتر برای تحت فشار قرار دادن
عربستان سعودی برای برقراری و عادی سازی
روابط با اسرائیل بوده است .از آنجایی که این
ابتکار عمل با نتانیاهو بود به نظر میرسد اینها
زمینه قدرت گرفتن نتانیاهو و یک چراغ سبزی
برای بازگشت او باشد .چنین اتفاقی برای ایران
خطرناک تر از دوره نفتالی بنت است ،زیرا
اگر نتانیاهو در رژیم صهیونیستی به قدرت
برسد سیاست خارجی تهاجمیتری را نسبت به
دورههای قبل در قبال ایران در پیش میگیرد.
اصغری ثانی درخصوص تاثیرات انحالل
پارلمان اسرائیل بر برجام با این تصور که نتانیاهو
به قدرت باز میگردد ،گفت :تا دیروز نتانیاهو
رایزنیهای غیر مستقیمی با دولت آمریکا داشته
و به عنوان یک سیاستمدار خارج از قدرت با بدنه
دولت بایدن رایزنی و چانهزنی میکرد .در واقع
اگر نتانیاهو مجددا به قدرت برسد از نفوذ غیر
مستقیم فاصله گرفته و به صورت مستقیم و از
مبادی رسمی نفوذش را در کابینه آمریکا اعمال
و سیاست تهاجمی او نسبت به ایران افزایش
خواهد یافت.
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تالشهایی برای عادی شدن روابط
با مصر در جریان است

خیز ترامپ برای بازگشت به قدرت
این روزنامه افزود :سه نظرسنجی در ماه جاری
نشان داده که بیش از  ۵۰درصد از آمریکاییها نگاه
مطلوبی به هریس ندارند و این مخالفتها درصورتی
که جمهوریخواهان در انتخابات کنگره مجلس
نمایندگان را در اختیار بگیرند ،افزایش خواهد یافت.
لری ساباتو استاد علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا
گفت :مسئله زن بودن یا نژاد هریس نیست مشکل
اینجاست که او نیز درست مثل بایدن محبوبیت
ندارد .اگر بایدن عملکرد خوبی داشت برای او نیز
خوب بود .او به عنوان جانشینی قلمداد می شد که
بر اساس عملکرد رئیس جمهوری محبوب عمل می
کرد.
کمک کنندگان فکری به حزب دموکرات که
خواستند نامشان فاش نشود نیز همین نظر را دارند.
یکی از آنها به نیویورک پست گفت :هریس کامال
ناکارامد به نظر میرسد .هیچ کسی که با این دولت
همکاری کرده نباید در انتخابات رقابت کند.
ترامپ ممکن است این ماه نامزدی خود را اعالم کند
وضعیت انتخابات اولیه حزب جمهوری خواه
نیز هنوز مشخص نیست .نظرسنجیها به طور
س جمهوری
مدام نشان میدهند که ترامپ ،رئی 
جمهوریخواه سلف بایدن ،در صورتی که به
دنبال نامزدی در سال  ۲۰۲۴باشد ،پیروز خواهد
شد ،اما شور و شوق فزایندهای نیز در حمایت از
جمهوریخواهان دیگری همچون ران دِسَن ْتیس،
فرماندار فلوریدا نیز وجود دارد .در همین رابطه
روزنامه نیویورک تایمز گراش داد که دونالد ترامپ به
این نتیجه رسیده که با اعالم زودهنگام نامزدیاش
برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۴توجه
را از جلسات استماع مربوط به تحقیقات درباره
اتفاقات ششم ژانویه  ۲۰۲۱در کنگره منحرف کند.
بنابر گزارش این روزنامه ،همچنین برخی از
جمهوریخواهان نگران هستند که دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری سابق آمریکا ممکن است با
اقداماتش به شانس این حزب برای انتخابات میان
دوره کنگره در نوامبر سال جاری میالدی آسیب
برساند.
به گزارش بیزنس اینسایدر ،دونالد ترامپ ممکن
است در حال برنامهریزی برای دست زدن به یک
اقدام غیرعادی در اعالم زودهنگام برنامهاش برای
نامزد شدن مجدد برای ریاست جمهوری آمریکا
باشد اما همه هم حزبیهای جمهوریخواه او چنین
کاری را به صالح این حزب نمیدانند.
ترامپ مدتهاست که نه به صورت مستقیم اما
به صورت تلویحی به احتمال نامزدی مجددش برای
کاخ سفید در سال  ۲۰۲۴اشاره کرده و به برگزاری
تجمعاتی به سبک تجمعات مربوط به کمپینهای
انتخاباتی پرداخته است .با این حال او هنوز به
صورت قطعی برنامهاش را برای ورود به این رقابت
اعالم نکرده است.
با این حال ،طبق گزارش نیویورک تایمز،
افشاگریهای اخیر مربوط به جلسات استماع
کمیته منتخب تحقیق درباره وقایع ششم ژانویه در
مجلس نمایندگان آمریکا بر برنامههای ترامپ تأثیر
گذاشتهاند .در جریان شورش کنگره ،حامیان دونالد

گروه بین الملل  -روزنامه نیویورک پست به نقل از افراد آگاه از بحثهای داخلی در حزب دموکرات نوشت :درصورتی که جو بایدن در انتخابات  ۲۰۲۴برای
دور دوم ریاست جمهوری شرکت نکند ،دموکراتها امیدی به نامزدی احتمالی کاماال هریس معاون او ندارند.

وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد :ما هنوز
مذاکرهای را برای پیشرفت روابط و توسعه روابط به
صورت مستقیم با طرف مصری نداشتهایم.
حسین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران در

پاسخ به سوالی در مورد صحبتهای اخیر فواد
حسین وزیر امور خارجه عراق مبنی بر اینکه

منابعنزدیک
به ترامپ به
نیویورکتایمز
گفتند که او فکر
میکند اعالم
زودهنگامنامزدی
برای ریاست
جمهوریمیتواند
برای او حتی
با وجود اینکه
سایر اعضای
حزب چندان از
این بابت مطمئن
نیستند،خوب
تمام شود

گفتوگوهای اطالعاتی بین ایران و مصر و ایران

و اردن در بغداد برگزار شده ،اظهار کرد :ما هنوز

مذاکرهای برای پیشرفت روابط و توسعه روابط به
صورت مستقیم با طرف مصری نداشته ایم ولی
برخی از تالشها در جریان است که در جریان

همکاریها بین کشورهای اسالمی ،تهران و قاهره
هم روابطشان به حالت طبیعی و عادی برگردد.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه

در حال حاضر دفتر حافظ منافع ایران در قاهره

فعالیت میکند و مصر نیز در تهران دفتر حافظ

منافع دارد ،تصریح کرد :مصر کشور مهمی در
جهان اسالم است و ما روابط طبیعی و رو به

توسعه تهران و قاهره را به نفع دو کشور و منطقه

میدانیم.

به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه کشورمان همچنین

در مورد دیدار اخیرش از سوریه و رایزنی وی با

بشار اسد رئیس جمهوری این کشور عربی و
فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه ،گفت :در این

سفر توافقاتی که در جریان سفر اخیر آقای بشار

ترامپ به درون این ساختمان قانونگذاری آمریکا
ریختند و خرابیهایی به بار آورده و موجب ترس و
وحشت نمایندگان شدند.
این نشریه گزارش داد ،اکنون ترامپ در حال
بررسی این است که خیلی زودتر از آنچه انتظار
میرود و حتی در ماه جاری میالدی به اعالم رسمی
نامزدیاش برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی
آمریکا بپردازد که بخشی انگیزهاش برای این کار پرت
کردن حواسها از تحوالت مربوط به آن جلسات
استماع است.
جلسه استماع اخیر کمیته منتخب تحقیق درباره
وقایع ششم ژانویه  ۲۰۲۱در بردارنده اتهاماتی به ویژه
مضر برای ترامپ ،از جمله شهادتهای جنجالی
کسیدی هاچینسون بود؛ هاچینسون در زمان حمله
در آن روز به کنگره ،دستیار ارشد مارک میدوز،
رئیس دفتر کاخ سفید بود.
ترامپ بعدا تمام شهادتهای هاچینسون را رد
کرده و او را خبر بد توصیف کرد .با این حال ،سایر
جمهوریخواهان ابراز نگرانی کردهاند که صحبتهای
او ممکن است به ترامپ آسیب برساند.
منابع نزدیک به ترامپ به نیویورک تایمز گفتند که
او فکر میکند اعالم زودهنگام نامزدی برای ریاست
جمهوری میتواند برای او حتی با وجود اینکه سایر
اعضای حزب چندان از این بابت مطمئن نیستند،

نخست وزیر عراق بن سلمان را از نتایج سفرش به ایران مطلع می کند

یک منبع عربی اعالم کرد که نخست وزیر عراق قرار است امروز
سفری به ریاض داشته باشد و مقامات ارشد سعودی را از نتایج
سفر اخیرش به تهران مطلع کند.
رای الیوم به نقل از یک منبع دیپلماتیک در ریاض اعالم کرد که
قرار است مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق امروز(یکشنبه) به
شهر جده عربستان برود و با محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی و
دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند.
این منبع در گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت :الکاظمی نتایج
سفر اخیر خود به ایران و موضع ایران نسبت به مذاکرات با عربستان
که مقدمه ای برای باال بردن سطح این مذاکرات و حل اختالفات
میان دو کشور و در نهایت بازگشت کامل روابط دیپلماتیک میان دو
کشور است را با مقامات سعودی در میان خواهد گذاشت.
این منبع که خواستار عدم فاش شدن نامش شده است در ادامه
تاکید کرد که پاسخ تهران به مطالبات عربستان و در راس آن ها
پایان دادن به آن چه دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و

خوب تمام شود.
ترامپ و ادعای تقلب در انتخابات
این گمانهزنیها در حالی مطرح میشود که روزنامه
وال استریت ژورنال در تازه ترین مطلب خود نوشته
است :دونالد ترامپ در سخنرانیها و پستهای
خود تمامی موضوعات را کنار گذاشته و بر تبلیغ این
ادعای بی اعتبار متمرکز شده که او در انتخابات ۲۰۲۰
پیروز شد و سپس با تقلب گسترده شامل صدها
هزار رأی دزدی ،کنار گذاشته شد.
علیرغم ناکامی تیم ترامپ در ارائه شواهد قانع
کننده از ادعاهای تقلب ،این امر ادامه دارد .به نظر
میرسد همراهی با ترامپ در محکومیت نتایج ۲۰۲۰
 یا حداقل ایجاد شک و تردید درمورد نتیجه  -پیششرطی برای تایید از طرف او باشد .به نظر میرسد
که این امر بهویژه در رقابتها برای وزیر ایالت
صادق است  -مقامی که در بیشتر ایالتها بر بخش
یا تمام فرآیند انتخابات نظارت میکند .در نتیجه،
برخی از رقابتهای مقدماتی جمهوریخواهان به
عنوان آزمایشهای اولیه در مورد چگونگی پخش
این پیام در ایالتهای میدان نبرد در سال ۲۰۲۴
خواهند بود .به گزارش انتخاب در ادامه گزارش
وال استریت ژورنال آمده است :آزمون سختتر در
نوامبر خواهد آمد .ادعای دزدیده شدن انتخابات
 ۲۰۲۰برای مستقلها جذابیتی ندارد در حالیکه آرای

آنها در ایالتهای کلیدی اغلب تعیینکننده است.
نظرسنجی دسامبر  ۲۰۲۱توسط موسسه یوماس
نشان داد که مستقلها  ۴۹درصد کمتر به نامزدی
رأی میدهند که «از گفتن اینکه جو بایدن به طور
قانونی به عنوان رئیسجمهور انتخاب شده امتناع
میکند» در مقابل  ۲۴درصد بیشتر به چنین نامزدی
رای میدهند .همچنین  ۳۸درصد مستقلها گفتند
که کمتر به کسی رأی میدهند که «مشروعیت
نتایج» انتخابات  ۲۰۲۰را زیر سؤال میبرد ،در حالی
که  ۲۳درصد به احتمال بیشتری به چنین نامزدی
رای خواهند داد.
شاید تحوالت کلی ،به پیروزی برخی از این
نامزدها منجر شود .اما اگر جمهوریخواهانی که به
طور مداوم بر تقلب در انتخابات تاکید نمیکنند،
رای بیشتری بیاورند ،میتوان نتیجه گرفت تأکید
بر «سرقت بزرگ» استدالل خوبی برای سال ۲۰۲۴
نخواهد بود.
نامزدهای حزب جمهوری خواه ،به راحتی
نمیتوانند از اظهارنظر درباره تقلب در  ۲۰۲۰طفره
بروند .دموکراتها جمهوریخواهان را مجبور
خواهند کرد در موقعیتهای مختلف درباره این
موضوع آشکارا موضع بگیرند .پس نامزدهای
جهوریخواه از حاال باید پاسخ خود برای چنین
سوالی را آماده کنند.

پیشرفتهای خوبی در انجام این توافقات صورت
گرفته و قرار شد که پیگیریها را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه قرار است که کمیسیون مشترک

اقتصادی دو کشور در کوتاهترین زمان ممکن برگزار
شود ،افزود :بیش از دو ساعت با آقای بشار اسد

رایزنی کردیم.

وی همچنین با اشاره به بحران پیش آمده بین

سوریه و ترکیه و احتمال انجام عملیات ویژه نظامی
از سوی آنکارا در بخشهایی از مناطق سوریه،
افزود :ما در تهران تالش میکنیم که این بحران و

مشکل از طریق سیاسی حل شود .توسل به جنگ

را مردود میدانیم.

امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه در جریان رایزنی

با مقامات سوری قرار شد همکاریهای تجاری،

بازرگانی و گردشگری دو کشور گسترش بیشترین
پیدا کند و توافقات در این زمینه به صورت جدی

پیگیری شود در پاسخ به سوالی در مورد دیدارش با

علی مملوک مشاور امنیت ملی سوریه نیز گفت:
در این دیدار آقای مملوک مشاور امنیت ملی

سوریه برخی از مسائل امنیتی را مطرح کردند،
از جمله در مورد حمالت نظامی گستاخانه رژیم

صهیونیستی به سوریه.

وی افزود :صهیونیستها در سوریه پای خود را

از گلیمشان در مواردی بیشتر دراز کردند و طبعا

این وضعیت را سوریه و منطقه تحمل نخواهند

بازگشت الکاظمی از تهران به ریاض

همچنین پایان دادن به تشکیل نیروهای نیابتی در این کشورها که
ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند ،عنوان شده و همچمین
اثبات عملی این امر می تواند روابط درست و سالم و مبتنی بر
احترام متقابل که به سود ملتهای منطقه است را ایجاد کند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز یک منبع دولتی عراقی در
گفتوگو با روسیا الیوم اعالم کرد که بغداد میزبان نشستی میان
دیپلمات های ایرانی و سعودی خواهد بود.
این منبع تاکید کرد:پیش از این پنج دور مذاکرات میان تهران
و ریاض در بغداد انجام شد که همه آن ها در سطح امنیتی و
اطالعاتی بود ،اما دور جدید در سطح دیپلماتیک خواهد بود.
بر اساس این گزارش ،مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق اخیرا
سفری به عربستان و ایران داشت و گفته می شود که این سفر در
راستای گفت وگوهای میان دو کشور بود.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران که اخیرا
از این سمت خداحافظی کرد درخصوص این سفر گفت:سفر آقای
الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و در این سفر
مقامات دو کشور در ارتباط با موضوعات دو جانبه و تحوالت منطقه
رایزنی و گفت و گو کردند .از جمله در مورد نقش مثبت و سازندهای
که بغداد در ماههای گذشته در مورد روابط ایران و عربستان ایفا
کردند.
خطیب زاده با بیان اینکه در این سفر در مورد تعامالت اقتصادی
بین دو کشور و پروژههای موجود در این زمینه بحث و گفت و گو
شد ادامه داد :در این دیدار در خصوص مراودات مردمی و رفت و
آمد شهروندان دو کشور هم رایزنی شد و در ارتباط با موضوع اربعین
و شرکت شهروندان ایرانی در راهپیمایی اربعین نیز بحث و گفت و
گو شد .روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه چندالیه و

اسد به تهران صورت گرفته بود را پیگیری کردیم.

کرد.

راهبردی است و سفر صورت گرفته متعاقب سفری است که چندی
پیش آقای فواد حسین وزیر خارجه عراق به ایران داشت.
وی همچنین افزود :یکی دیگر از ابعاد این سفر بررسی نقشی
است که عراق در گفت و گوهای ایران و عربستان ایفا می کند.
تاکنون پنج دور گفت و گو بین تهران و ریاض در بغداد برگزار شده
و ما در همین چارچوب از نقش عراق در این زمینه تقدیر می کنیم.
آقای الکاظمی در سفر روز گذشته خود به تهران نکاتی را از طرف
ریاض به ما منتقل کردند و بر اساس آنچه که شنیدیدم طرف
عربستانی این آمادگی را دارد که در سطح دیپلماتیک مذاکرات بین
دو کشور ارتقاء پیدا کند .به زودی این مذاکرات در بغداد در سطح
دیپلماتیک برگزار می شود و تاریخ آن معلوم می شود.
وی افزود :از قبل توافقاتی بود که مقدمات سفر هیاتهای فنی
دو کشور ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه های دو کشور
فراهم شود که انشاءالله همه آنها طی روزهای آتی پیگیری و انجام
می شود.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
اخیرا در گفت وگوی تلفنی با فواد حسین ،همتای عراقی خود ضمن
تشکر از تالشهای انجامشده مقامات عراق در خصوص تسهیل
امور حجاج ایرانی ،خواستار پیگیری مسائل باقیمانده امور حج توسط
دولت عراق شد.
وزیر خارجه عراق نیز ضمن اعالم مساعدت برای پیگیری مسائل
باقیمانده مرتبط با سفر حج امسال ،بر آمادگی دولت عراق جهت
فراهمکردن زمینههای الزم در شروع مذاکرات سیاسی بین جمهوری
اسالمی ایران و عربستان در بغداد تأکید و ابراز امیدواری کرد این
گفتگوها منجر به تحوالت مثبت در ازسرگیری روابط فیمابین دو
کشور مهم در منطقه شود.

مذاکرات شکست نخورده است
یک کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد :با
توجه به شرایط موجود در عرصه بینالملل بهترین
گزینه برای غربیها توافق با ایران است.
عماد آبشناس در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی
نسبت به روند مذاکرت هستهای و آن چه درباره
نتایج نشست دوحه مطرح شد ،گفت :مذاکرات
شکست نخورده ،تاکید می کنم مذاکرات ادامه دارد
البته نه آن مذاکراتی که در دوحه بود بلکه از طریق
کانال های دیپلماتیک پیگیری می شود.
وی افزود  :نباید توقع داشته باشیم در یک جلسه
مسائل بررسی و تمام شود ،امروز با چالش های
عدیده ای مواجه هستیم ،بایدن در داخل آمریکا
با ضعف درونی مواجه است و در بسیاری از موارد
تعلل می کنند .آمریکایی ها تالش دارند با جنگ
رسانهای فضاسازی کنند و از این طریق به ایران
فشار آورند و از این کانال میخواهند ضربه وارد
کنند بنابراین شاهد هستیم که همه رسانههای
دشمن ملت ایران االن بسیج شدند که جنگ روانی
علیه ایران راه بیاندازند .این کارشناس مسائل بین
الملل تصریح کرد :واقعیت امر این است مذاکرات
پشت پرده در حال انجام است آمریکایی ها مجبور
هستند کوتاه بیایند .در حال حاضر در روند این
مذاکرت روز به روز برگهای ایران قوی تر می شود،
آمریکایی ها تالش دارند امتیاز کمتری بدهند.

آیا نظم نوینی در خاورمیانه در راه است؟
سفر آتی جوبایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا به منطقه و گمانه زنیها درباره
پیامدهای این سفر این پرسش را مطرح کرده که آیا باید منتظر نظم نوینی در خاورمیانه
بود؟
خبرگزاری آناتولی ترکیه در مطلبی با پرداختن به این موضوع نوشت :چهل و ششمین
رئیس جمهور ایاالت متحده ،جو بایدن ،در آستانه سفر به خاورمیانه در اواسط ماه جاری
میالدی است.بازدید ازاسرائیل و عربستان و شرکت در نشست شورای همکاری خلیج
فارس فصل مشترک سفر همه روسای جمهور آمریکا ،اعم از دموکرات یا جمهوری خواه،
در طول سفرهای خود به خاورمیانه بوده است وبرنامه سفر بایدن نیز بر همین منوال
خواهد بود .دراین دوره کشورهای عراق ،مصر و اردن به اجالس شورای همکاری خلیج
فارس در ریاض با حضور بایدن ،دعوت شدهاند و این موضوع بحثها و سواالتی را در
مورد احتمال نظم نوین منطقه ای با حمایت آمریکا در خاورمیانه ایجاد کرده است.
ظاهرا باید با این سفر یک گام از مواضع انتخاباتی خود عقب نشینی کرده زیرا وی در
طول مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی اظهارات و مواضعی را در مخالفت با عربستان
سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد جوان این کشور بیان کرده بود.
اما نگرانی از شکست در انتخابات میاندورهای کنگره به دلیل نرخ تورم باال و قیمت
باالی نفت ناشی از جنگ روسیه با اوکراین ،بایدن را وادار به عقبنشینی کرده است
و شرایط بینالمللی و منطقهای واشنگتن را بر آن داشت تا دوباره نقش فعال تری در
خاورمیانه ایفا کند.
ق موسوم به ابراهیم بین اسرائیل
س جمهوری سابق آمریکا ،تواف 
در دوران ترامپ ،رئی 
از یک سو و امارات ،بحرین ،مراکش و سودان از سوی دیگر امضا شد و امیدواری هایی
برای امضای توافقهای مشابه در دوران ریاست جمهوری بایدن نیز وجود دارد  .اسرائیل

و کشورهای منطقه از واشنگتن می خواهند که نقش فعال تری در منطقه برعهده گیرد
به عنوان مثال رسانههای اسرائیلی از ایجاد توافقنامه دفاع هوایی مشترک در خاورمیانه
علیه ایران سخن میگویند.
نزدیکی ترکیه و رژیم صهیونیستی
به گزارش ایرنا در ادامه این مطلب آمده است :نزدیکی میان آنکارا و تل آویو اولین
متغیری است که می تواند مستقیما ًبر نظم جدید منطقهای که قبل از سفر بایدن ظاهر
شد تأثیر بگذارد .تحوالت در حوزه همکاری امنیتی اخیر اسراییل و ترکیه ،اهمیت همکاری
با ترکیه را برای رژیم صهیونیستی افزایش داد.
به نظر می رسد این نزدیکی بین آنکارا و تل آویو جدا از سیاست داخلی اسرائیل در حال
افزایش است و پس از تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل ،وزیر امور
خارجه اسرائیل به آنکارا سفر کرد و اعالم کرد که روابط دو کشور ادامه خواهد داشت.
سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران به آنکارا وتاکید وی بر لزوم
انجام اقدامات الزم برای رفع نگرانیهای امنیتی ترکیه در سوریه نشان می دهد تهران در
حال انجام اقدامات دیپلماتیک الزم برای حفظ منافع خود و پیشگیری از افزایش سطح
روابط ترکیه و اسرائیل به سطوح همکاری راهبردی است.
عادی سازی روابط ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس
یکی دیگر ازویژگیهای نظم ژئوپلیتیک جدید در منطقه پیش از سفر بایدن ،افزایش
سطح همکاری و روابط ترکیه و کشورهای خلیج فارس است .سفربن زاید آل نهیان مشاور
امنیت ملی امارات به ترکیه در سال گذشته میالدی و نیز سفر محمد بن زاید آل نهیان
در نوامبر  ،۲۰۲۱سفر رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه به امارات در فوریه و
ماه می گذشته ،سپس سفر وی به عربستان سعودی دربهار امسال و سفر محمد بن

سلمان ،ولیعهد عربستان به ترکیه در ماه گذشته ،پیش رفت .بنابراین میتوان گفت
روند همکاری وروابط دیپلماتیک ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال گرم شدن
است .سفر بن سلمان به ترکیه در ادامه سفرش به مصر و اردن و به تعویق افتادن سفر
وی به یونان و قبرس ،نشان از افزایش عالقه عربستان به همکاری های منطقه ای به
ویژه با ترکیه دارد.
ناکامی عربستان سعودی در گرفتن تضمینهای امنیتی مدنظرش از واشنگتن و ادامه
بحران یمن و حمالت انصارلله به تاسیسات نفتی این کشور ،همکاری امنیتی با آنکارا
را به یک ضرورت تبدیل کرده است ،لذا احتمال میرود عربستان به همکاری امنیتی
گسترده و بلندمدت با آنکارا روی بیاورد.

