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  را خواهد داشت؟  رانيا يجرات بازگشت به توافق هسته ا دنيجو با ايآ

  

  نوشته سيلون سيبل

  ترجمه شروين احمدي

  

از . متحده را بر عهده خواهد گرفت االتيا يجمهور استير ٢٠٢١ هيژانو ٢٠در  دنيجو با

واشنگتن بازگشت به  ايآ. است روابط با تهرانمسئله ،  يخارج استيسدر جمله مسائل مهم 

و عربستان را دور  لياسرائ فشارتواند  ياو م اي؟ آ را انتخاب خواهد كرد يتوافق هسته ا

كند ،  رييتغ نيدر پرونده فلسط دينبا ياساس زيچ چيه: رسد يمسلم به نظر م امر كي؟  بزند

  .است كايآمر يخارج استيثابت سعنصر  ويبا تل آو ديكاخ سف ييهمسو رايز

  

، از مصاحبه خود با جو  مزيتا وركيويروزنامه ن سي، ستون نو دمنيماه دسامبر ، توماس فر لياوادر 

كرد،  صحبت اريبس يدر مورد مسائل داخلبايدن . متحده خبر داد االتيا ندهيجمهور آ سي، رئ دنيبا

به  نيهمچناو . گذارد يم يباق راثيكه دونالد ترامپ به عنوان م امري طبيعي رودرو با ويرانه اي

مورد مربوط به روابط  نياول. كند يخود را برجسته م تيپردازد و دو اولو يم يالملل نيموضوعات ب

در خواهد به خودش  يم دنياست و با عظيم  موضوعي نيبه طور خالصه ، ا. است نيكشورش با چ

گرفتن وضعيت در جريان قرار : است يموضوع فور كي يمورد دوم از نظر و. وقت بدهدبرخورد با آن 

  . هسته ايران كنوني پرونده
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 چيدون ه، ب)  JCPOA برنامه جامع اقدام مشترك(برجام   مفادبحث و جدل درباره  بيقصد دارد  دنيبا

فرانسه ، آلمان ، (متحده و پنج كشور  االتيتوسط ا ٢٠١٥در سال كه  اين توافق. برگرددبه آن  يديترد

 ديتولقرار دادن  يالملل نيكنترل بتحت و  كردن ، با محدودمنعقد شد  رانيبا ا)  نيو چ هيانگلستان ، روس

مانع  ندهيسال آ ١٥كه در  يتوافق. كنند يمقابله ماز آن  ينظام ، مي خواست با استفاده  ريمواد شكاف پذ

 هيعل يالملل نيب ياقتصاد يها ميتحر يجيلغو تدر  در عوض و  شد مي  رانيدر ا ياتم يسالح ها ديتول

بي سابقه اي را  يمال يها ميتحرتوافق از آن خارج شد و  نياترامپ با تقبيح . را به همراه داشت  انيرانيا

  .شد فارس جيخل يو سلطنت ها ليرهبران اسرائ شاديباعث  امري كه. كرد اعمال هيعل

  

  به توافق بازگشت ، تياولو

  

در . شرط كرد شيپ يتعداد منوط بهتوافق را  نيبازگشت به ا دهي، ا بصورتي سربسته،  دنيدر ابتدا ، با

مفاد « به و  قدم را بردارد نياول ديتهران باسپتامبر در بحبوحه مبارزه انتخابي اش اعالم كرد كه  ١٦

 يم دنيبا بويژه  اما. گويا اين اياالت متحده نبوده كه از برجام خارج شده است.»توافق احترام بگذارد

شده و  يغن ومياوران ديتول ياعمال شده برا يها تيمدت زمان ممنوع ديتمد در عين حال دربارهخواست 

رسد او  ياما شش هفته بعد ، به نظر م. ها مذاكره كند يرانيابا  كيبالست يموشك ها ديشد تيمحدود

را وادار به مذاكره در مورد مسئله موشك  رانيا ستيحاضر ن دنيبا. داده است رييلحن سخنان خود را تغ

 يم او  كه ينانياطم -است   كايآمر حرفبه  نانياطماعتماد  دو جانبه و  يابيباز ياصل تياما اولو كند ،

  .است دهيد بيبه شدت آس رانيداند در ا
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در  پوشيدهبصورتي سر با تهران نزديكي يكردهايداند اگرچه رو ي، اما م ديگو ينم حيرا صر نياو ااگرچه 

بازگشت  كه خواهان متحده نخست نشان دهد االتيا نكهيبدون ا يمذاكره جد چيحال انجام است ، اما ه

شود ، با لغو  انجام ديبا ياقدامات ،ستين حرف كافيفقط . است ، آغاز نخواهد شد ٢٠١٥به توافق سال 

،  داشته باشدسخت تر  رفتاري  كند با تهران يم بي، كه او را ترغ دمنيبه فر دنيبا. ها ميموثر تحر

كه  يياز كارها يمجموعه ا ژهيو به و كيبالست ي، در مورد موشك ها دينيبب« : دهد يپاسخ م حاًيصر

راه  نياما بهتر. شود يگفته م ياديز يزهايثبات كننده منطقه است ، چ يكه ب] دهند يها انجام م يرانيا[

معتقد  يو رايز ». است يمنطقه ، مذاكره در مورد مسئله هسته ا نيثبات در ا يبه نوع يابيدست يبرا

خطر گسترش  -خواهد شد  نيو در صورت عدم توافق ، چن - دست يابد  Aبه بمب  رانياست كه اگر ا

بخش از جهان به  نيكه ما در ا لعن و نفريني نيو آخر« . خواهد شد هولناك اريبس يهسته ا يسالح ها

  .»است يهسته ا تي، گسترش ظرف ميدار ازيآن ن

  

 جدي نمي تواندچند اقدام  به اندازه زيچ چيه. شودعمل  عيسركه كند  يم شنهاديپ بايدن،  نيعالوه بر ا

اينكار  ايآ و مي پرسد رديگ يقرار م ريتحت تأث دمنيفر. متقاعد كند ديدولت جد ريخ تيتهران را به ن

توان آن را  يم لزومشود و در صورت  يها برداشته م ميتحر نيا ديگو يبه او م دنيبا ؟ ستيخطرناك ن

 يوقت برا شهي، هم رفت شياگر مذاكره بد پو  ميآنها شروع كن لغوبا  ديئاي، ب گريبه عبارت د. بازگرداند

به  دنيبا. »باشد يكار دشوار« اگر  ياو قصد دارد به جلو حركت كند ، حت. وجود دارد بازگرداندن آنها

هفته قبل  كي. دريابداي وي به ارث گذاشته ، ، آنچنان كه ترامپ بررا  ايرانپرونده  اتيجزئ ديبا يزود

هسته  قاتيتحق پدر ،زاده يمحسن فخر يلياسرائ احتماال يكماندو كينوامبر ،  ٢٧ خياز مصاحبه ، در تار

 ددان ياما او م. زند ينم حرفي داديرو نيدر مصاحبه خود درباره ا دنيبا. كرد تروررا ،  رانيا ينظام يا

قدرتمند خود ، محمد  يارامور خارجه دونالد ترامپ ، با  ريپمپئو ، وز كي، مااوكه ، پنج روز قبل از قتل 

جلسه  كي. كرد داريد اهوينتان نيامي، به همراه بن ي، در عربستان سعود) MBSمعروف به (بن سلمان 

  ...فوراً فاش شد  كه» يمخف«
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نشان دهد كه همچنان مصمم است كه هرگونه مذاكره  دنيداشت به باقصد  اي اهويترور ، نتان نيانجام ا با

در هر دو . انجام دادترامپ  حيبه درخواست صراين اقدام را  لياسرائ ايو را خدشه دار كند  رانيبا ا

 كشتن هقادر ب لينشان دهد كه اسرائ انيرانيمنظور نبوده است كه به ا نيعمل فقط به ا ني، ا صورت

در  يهرج و مرج با هدف خرابكار جاديا يبرا شتري، بلكه ب شخصيت آنهاست نيمحافظت شده تر

 نتواند آنطور كه مايل است روابط خود را با تهران كايآمر ديجمهور جد سيرئ تا است بوده رانيا استيس

 اريبس گفتاري يو كانينفر از نزد نيقتل سكوت كرد ، چند نيدر مورد ا دنيكه با يدر حال. دهدتوسعه 

 ياقدام« كار را  نيا ينوشت كه و يتيسابق اوباما ، در توئ يتيبن رودز ، معاون مشاور امن. داشتندخشن 

،  ايسابق س ريجان برنان ، مد. داند يم »رانيدر قبال ا كايدولت آمر يپلماسيد فيتضع يخشم آور برا

  .خواند »يدولت سميترور « آن را

  

  دونالد ترامپ يمانورها

  

برمسند قدرت از  شيرا پ  رانيادر باره   دنيبا هدفتوانند  يهنوز م يو يلياسرائ كانيترامپ و نزد ايآ

همانطور كه مارك . رسد يتصور به نظر م رقابلي؟ غ كنند يخنثهاي آينده هفته  يط ينشستن و

 ليدل« : گفت كايدر وزارت امور خارجه آمر يهسته ا ي، افسر سابق منع گسترش سالح ها كيتزپاتريف

دولت   ايجاد مانع در راه ديپلماسينبود ، بلكه  رانيا يهسته ا لياز پتانس يريزاده جلوگ يترور فخر

. روش ندارد نيا يينها يبه اثر بخش يبحران ، اعتقاد يالملل نيگروه ب سي، رئ ياما رابرت مال. »آينده بود

 چيه رانيدر واقع ، تا به امروز ا. بود هندنخوا »يپلماسيكشتن د«قادر به  اهويترامپ و نتان كهگفت  يو

  .نسبت به قتل دانشمند خود نشان نداده است يعكس العمل
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 يها ، سعود يلياسرائ. همچنان نامشخص است كايو آمر رانيا كمتر تشنج آميز بازگشت به روابط  البته

تهران  وواشنگتن هر خرابكاري در راه  گشايش در روابط متحده از  االتيها و طرفداران ترامپ در ا

سال  هار، كه به مدت چ يجمهور حسن روحان سي، رئ رانيدانند كه در خود ا يآنها م. فروگذار نكرده اند

،  دنيبا نكهيو ا. شده است فيكرد ، امروز ضع يم يشتنداريخوبودن واشنگتن  »مهره« در برابر تهمت

دو دموكرات  يروزيپبا   دنيجو با. مشكل خواهد داشتخودش  يافكار عموم با،  ها يرانيخطر ا مورددر 

 پيش بردن كار  امر نيا. يابدمي دست   تياكثربه مجلس سنا در   ،ايجورج در سنا هيژانو ٥در انتخابات 

داده ها براي بايدن عميقا  ئله ايرانسممورد در اما . كند يم آسان را براي وي از موضوعات ياريدر بس

  .ندارد رانيبا ا يا هرگونه توافق هسته به تيرغبكنگره  رايز تغيير نمي كند 

  

 ديتول يري، آنها از سرگ هيژانو ٤در . كرده اندغاز آرا  دنيفشار بر با شيافزا ديگر سوي از رانيا رهبران

. آن را كنار بگذارندمي بايست  ٢٠١٥ سال  طبق توافقنامه كه شده را اعالم كردند يغن  ٪٢٠ ومياوران

تعهدات بايد ،  اردزگشت به توافق نامه را داگر واشنگتن قصد با: است اميپ اينفرستادن  يبمعناينكار 

ژوئن  ١٨ خيقرار است در تار رانيا در يجمهور استيانتخابات ر گرياز طرف د.را به عهده گيردملموس 

كند  تائيدرا  ي، نامزداستقدرت   ياصل كه مرجع  يخامنه ا يانقالب ، عل رهبراگر . برگزار شود ٢٠٢١

با تهران  يبه توافقنامه گسترده ا دنيرس يبرا دنيجو با لي، تماداردمذاكره  يخصمانه براكه موضعي 

ارشد  پلماتيد نيا. ستين انيموسو نيحس دينظر س نيحال ا نيبا ا. ممكن است به سرعت لغو شود

 ئتيه يسخنگوكه ، ) ١٩٩٩-١٩٩٧(جمهور سابق  سي، رئ يرفسنجان يبه هاشم كي، نزد رانيا نيشيپ

او ،  .است نستونياكنون استاد دانشگاه پر. بود ٢٠٠٥تا  ٢٠٠٣مذاكرات با غرب ، از  نيدر اول يرانيا

به  ني، اما ا انتخاب مي شود رانيا يجمهور استيبه ر گريكار تا چند ماه د محافظه كيكه  است معتقد

  .نخواهد داد انيمذاكره پا زيبازگشت به م ي، برا علي رغم پيش داوري هايش،  يخامنه ا يخواسته ها
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مي  نييتع  چنين، كند يرا راض انيرانيو ا دنيتواند جو با يكه ماي خطوط مذاكرات گسترده  انيموسو

رئيس حضور  نخست  يماه هاهمان از  :سدينو يم، او  Middle East Eyeدر مقاله اي براي . كند 

لغو  جهيو در نت ٢٠١٥به مفاد توافقنامه  يشاهد بازگشت واقع دي، تهران با ديكاخ سفدر جديد جمهور 

 يبرا كايآمر يدرخواست ها بر رويتواند  يمذاكرات م هي، بق اگر اين اتفاق بيفتد. ها باشد ميتحر

درست آنست ،  با بده و بستاني به سود هر دو طرفصورت ،  نيدر ا. شودگسترش دامنه توافق متمركز 

و  يستيترور يسازمان ها ستيحذف سپاه پاسداران از ل مثل :حركتي ظريف انجام دهد زيواشنگتن ن كه

  .يرانيا مسئولين بعضي از هيها عل ميتحر توقفيا 

  

 انباشتنخواهند تهران از  يها م يغرب. شود يمطرح م كيبالست يزود ، مسئله موشك ها اي ريسپس ، د

 يو. حل شود »چندجانبه يكرديرو«با  ديمشكل با نيا رانيا ي، برا ديگو يم انيموسو. آنها دست بردارد

 لومتريك ٥٠٠٠از  شيبا برد ب ياديز ينيچ يموشك هاداراي  يكند كه عربستان سعود يم يادآوري

 نيا در نتيجه. حمل آنها دارد يبرا كويموشك جر ٥٠٠٠و  يصدها كالهك هسته ا ليو اسرائ است

 رانيا شرط اوليهبه طور خالصه ، . به مذاكرات چند جانبه دعوت شوندبايد  گريد يكشورها و كشورها

 اي كم ورا  خود يتعداد موشك ها يمنطقه ا يروهاين ري، عربستان و سا لياگر اسرائ. ساده است بسيار

در  بايد رانيامتناع كنند ، چرا ااز اين كار اگر آنها . كار را خواهد كرد نيهم زيمحدود كنند ، تهران ن

 نيبا ا. ، اما محدود است ستيمذاكره صفر ن يها برا يغرب امكانات؟  فرود آورد ميبرابر آن سر تعظ

  .بودمحدود  زين) ديطول انجام هپانزده سال ب باًيكه تقر( يمذاكرات هسته ا آغاز زمان درحال ، 

  

  ؟ اضيرابطه با ر »مجدد يابيارز«
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 كي انيرانيكار ، ا نياما با ا. خواهد بودآن  قطعي رد يخواست نيبه چن يليو اسرائ ي، پاسخ سعود بي شك

راستا ، به محض  نيدر هم. كنند يم جاديآن ا يو دو متحد منطقه ا دنيدولت با نيبديگر  ياضاف شكاف

محمد و  اهوينتان. شروع به شكل گرفتن كرد يا حفره،  يجمهور استيدر انتخابات ر دنيجو با يروزيپ

روزنامه  ينظام سيآموس هارل ، ستون نو. از او استقبال كردند يكم يو گرم اقيبا اشت بن سلمان

كرده  داغجو را عمداً  ديبه كاخ سف دنيشدن با كيبا نزد«  اهوياز آن زمان ، نتان: سدينو يهاآرتص ، م

و . فرستاد فارس جيكانال سوئز به سمت خل قيرا از طر ييايردريز كيبا توافق قاهره ،  لياسرائ. »است

 لياسرائ يطيداد كه تحت هر شرا نانيارتش ، به آنها اطم خلبانيمدرسه  جويان، در حضور دانش اهوينتان

  .خواهد كرد يريجلوگ يبه سالح هسته ا رانيا يابياز دست

  

كه  اتحادي .بوجود آورد انهيترامپ در خاورم ي نبود كهبزرگ اتحاد شگريستا دني، با گرياز طرف د

جبهه ضد  كيدر  ليمتحده و اسرائ االتيا يتبا محوررا ) مصر نيو همچن(فارس  جيخل يسلطنت ها

، ممكن است  ديكاخ سف به قدرت رسيدن در زماندر كه  بصورتي ضمني گفت يو. گردآورد ايراني

 تيخواهد به حما ياو از كنگره م نكهيو مهمتر از همه ا. كند »مجدد يابيارز «  را اضيررابطه خود با 

 ظاهردر پشت  دني، با ليدر مورد رابطه با اسرائ. دهد انيپا منياز مداخله عربستان در جنگ  يمال

داند  يم او. شده است ريتحق تيبا موفق اهويكه باراك اوباما چگونه توسط نتان شاهد بوداستوار ،  يدوست

، از اوباما  شيب ديشا يحت ، ليخصومت اسرائ با  ديكند ، با دفاع رانيبا ا ديتوافق جد كي از كه اگر

. دونالد ترامپ هستند مانيتي، آن ياسيبه اتفاق طبقه س بيقر تيها ، با اكثر يلياسرائ. روبرو شود

از ترامپ  ٪٧٧ يلياسرائ انيهوديكه  دمتحده نشان دا االتيانجام شده قبل از انتخابات ا يها ينظرسنج

« گفت  اهوي، نتان دنيپس از انتخاب با). كنند يم يطرفدار دناز باي ٪٢٢تنها (كنند  يم تحماي

بدين ترتيب از همان ابتداي كار . ستين قبولقابل  رانيبا ا »يقبل يبه توافق هسته ا يبازگشتهيچگونه 

  .واضح استشكل گيري حفره 
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او  ايآ. ها مقابله كند يليبا اسرائ ديبا دنيبه توافق با تهران، جو با بودن به بازگشتمصمم  در صورت

چه چيزي بايد به اسرائيل  اهدا كند تا رضايت آنرا جلب كند   ؟ در صورت لزوم ، استبه اين كار  ليما

 حزب به نيتر نزديك خيدر طول تاركه  كند يم يرويپ ها،   ، دموكرات خودحزب سنت از  دنيبا ؟

جناح  نيب ي در حد ذوب طرفين در يكديگركه اتحاد پيش از آنمتحده بوده است ،  االتيدر ا لياسرائ

استعمارگر  يراست افراط با ، ناسيوناليست اي  يلي، اعم از انج كاليو راد ييكايخواه آمر يراست جمهور

اسالف . كنند يبه شدت در كشور خود رشد مسياسي هاي جريان اين  هر دو  . شكل بگيرد ، يلياسرائ

را حل كنند ،  نيو فلسط لياسرائ يرياوباما ، تالش كردند تا درگ اكو بار نتونيكل لي، ب بايدندموكرات 

 رفتنيبا امتناع از پذ ليدر هر دو مورد ، اسرائ. ستيكمبود تالش ن ليبه دل نيا. حاصل نشد يتياما موفق

اشغال كرده است ، مانع از هرگونه  ١٩٦٧كه از زمان جنگ ژوئن  ينيدر تمام سرزم نيوجود دولت فلسط

 يم دنيبا ايآ. ندنها مقابله نك يليكه با اسرائ ندداد حيجمهور دموكرات ، ترج سيو هر دو رئ دتوافق ش

 يها نيسرزم ييمداوم تصرف و جابجا استيها ، و با توجه به س يناكام نيتواند درك كند كه پس از ا

 يزندگ«  براي همزيستي و » مذاكره«شود ،  يها انجام م يليتوسط اسرائ كيستماتيكه به طور س نيفلسط

به  ليتبد ند،نابرابر اي به طور فوق العاده  زمينه هاتمام  رد طرفي كهدو  نيب» در كنار همآميز صلح 

ادامه اشغال  يعنيحفظ وضع موجود ،  كه فقط يبدون محتو *ئي؟ مانترا سراب موهوم شده است كي

  ؟را تضمين مي كند  و استعمار ينظام

  

  پايان اشغال فلسطين

  

است؟  ها ينياشغال فلسط انيبلكه پا ستين »صلح«آنچه اكنون مطرح است  مي تواند بفهمد كه دنيبا ايآ

ها ،  يلياسرائ يخود ندارند ، وقت تياز موجود ريغ يگرياسلحه د ها ينيفلسطكند كه  درك اين مسئله را 

 زافتاده اند كه مانع از تصور هرگونه چشم اندا ريگ ياستعمار تيذهن كياز مجازات ، در  تيبا مصون
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 چيتواند درك كند كه ه يم دنيبا ايبه طور خالصه ، آ ؟مي شود  گريبر مردم د يسلطه ابد جز يگريد

 يسازش و هم برابر دهيشركت كنند كه هم ا ينديادر فر ميل خودها به  يليوجود ندارد كه اسرائ يليدل

 دي، با به آن تن دهند نكهيا ي؟ برابرد مي براي كساني كه تحت ستم شان قرار دارند، پيش حقوق را 

خواهان  ي هانيفلسط نكهيا يصورت ، آنها تكان نخواهند خورد و با ادعا نيا ريدر غ. دركشان مجبور 

كار آنچه از خومختاري  موازي با اينخواهند كرد ، و  يخرابكارتوافقي  در مسير هر گونه ستنديصلح ن

  .فلسطيني ها باقي مانده است را تكه تكه مي كنند

  

 اطرافيان .بنطر مي رسد ديبع اري؟ بس آن است ريياو آماده تغ اي؟ آ آگاه است تيواقع نياز ا دنيبا ايآ

 ينظام تيحما يطيشرا چيتحت ه اوكه  مرتب تكرار كرده اند ،  يمبارزات انتخابات اني، در جر يو

به همراه لغو بدهي  نظامي زاتيتجه  -وروي ارديليم ٣.١ اي -دالر ساالنه  ارديليم ٣.٨( لياز اسرائ كايآمر

: سدينو ي، م يهودي يمجله مترق كي ريسردب و ياسيس كارشناس،  نارتيب تريپ.. نخواهد كرد قطع را ) ها

امري . [...] وجود داردخود  ينظر در رفتار فعل ديتجد يبرا] اهوينتان[ يبرا يكم ليصورت ، دل نيدر ا«

  .»ترسناك و حتينگران كننده 

  

كه  ه استاو گفتاگر چه . ستنديبخش ن نانيارسال كرده است چندان اطم دنيكه با ييها گناليتاكنون س

در واشنگتن ، كه هر دو توسط ترامپ  نيفلسط بخشيسازمان آزاددفتر و  نيفلسط در كايآمر يندگينما

پناهندگان  آژانس،  UNRWAبه  كاآمري كمك ماليبه  ومجدداً باز خواهد كرد  بودند رابسته شده 

و ه شد اورشليمدر  كايخواستار حفظ سفارت آمر نياما او همچن. ، مجددا ادامه خواهد دادسازمان ملل 

 كي يط در مسئله نيارتبه گفت كه  ديبا. ه استكرد نيو فلسط ليموضوع اسرائ بخصوص تاكيد كمي بر

  .است افتهيكاهش  كايآمر يالملل نيب يها استيسهاي  تياولو ليستدهه ، در 
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  وزارت امور خارجه يجسورانه برا يانتخاب

  

 بيش از اين برايتوانست  يمبه سختي  دنيبه وزارت امور خارجه ، با نكنيبل يسرانجام ، با انتصاب آنتون

شارون ، گفت كه  ليرآ انهيراست مدولت خارجه سابق  ريوز ،  يونيل يپيتس. باشد نديها خوشا يلياسرائ

 ياستعمارگرا دئولوگيا كيدور گلد ، . است لياسرائ يبرا »در ميان ممكن ها نيبهتر«انتخاب  نيا

پس از . ه استكرد دايپ »خاطر نانياطم«انتخاب  نيابا گفت كه  اهويبه نتان كينزد اريبس يراست گرا

با  دنيمتنفر بود ، اكنون جو با ويو باراك اوباما  كه از   كرد طرداو را  يلي، كه راست اسرائ نتونيكل ليب

 كايسفارت آمر جابجائينه تنها  نكنيبل. خيرخواه تر بنظر مي آيد يدركداراي براي آنها ،  كنيبل انتخاب

حفظ توافق نامه « اظهار داشت كه او طرفدار  بلكه همچنينكرد ،  نيتحس را ترامپ توسط مياورشل هب

 نيفشار به ا يبرا «است » [...]فارس  جيحوزه خل يو كشورها لياسرائ نيبروابط  يساز يعاد يها

 روابط» يساز يعاد« نيا. » باشند نيو فلسط ليصلح اسرائ يدر تالشهاتري سازنده  گرانيبازتا كشورها 

 بنا ها  ينيبا فلسط »يصلح اقتصاد« يلياسرائ دهيمنطقه ، از جمله بر اساس ا يو سلطنت ها لياسرائ نيب

  .خود صرف نظر كنند ياسيس يآنها را متقاعد كند كه از همه خواسته ها تاشده است 

  

آزاد  ليبا اسرائ »ريتزلزل ناپذ ونديپ«خود را از  يا ندهيحزب دموكرات كه به طور فزا بخشي ازبرخالف 

نگرش  نيا. است نيو فلسط ليدر مورد مسئله اسرائ اين حزب  يتجسم موضع سنت نكنيكند ، بل يم

در واقع ، . را براي آنها تضمين مي كنداز مجازات  تيبوده و مصون ديطرفداران استعمار مف يبرا شهيهم

در مورد  كايآمر انيهودي گردهم آئي هاي  دربارها و بارها  نكني، بل دنياب يدر طول مبارزات انتخابات

و افزود ، در صورت اختالف نظر با رهبران . اطمينان داد ليخود نسبت به اسرائ »ريتعهد تزلزل ناپذ«

 نيا .».بسته اعتقاد دارد يدرها شتدوستان در پ انيبه لزوم حفظ اختالفات م عميقا« دني، با لياسرائ

 يرفتار م يعربستان سعودمانند  يگريد» دوست«كشور  مانند هر  ليكه با اسرائبود  نخواهد نكنيبل

 يبررسرا مجددا ما روابط خود با دولت عربستان «: اعالم كرد نيهمچن نكنيدر همان زمان ، بل رايز. كند
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، از جمله  است اين كشور چك سفيد دادهفاجعه بار  يها استيس بهترامپ  مهورج سيكرد ، رئ ميخواه

  .»و سركوب مخالفان  يقچقتل جمال خاش نيهمچن و منيجنگ در 

  

  پنج ماه براي تصميم گيري

  

را  ينقش اصل ٢٠١٥در سال  رانيبا ا يكردن توافق هسته ا يي، كه در مرحله نها نكنيبل آنكهخالصه 

رسيد  رانيتعامل مجدد با اهم مي توان به  از نطر اوكه مي خواهد بقبوالند ايدهد  يم ناني، اطم كرد فايا

حفظ كرد و هم به بن سلمان فشار آورد و او  اين كشور خواهان آنست را همانطور كه ليمنافع اسرائ و هم

شرط و كه طرفدار بي قيد ( كايدر ابتدا قصد دارد به كنگره آمر ي، و گريبه عبارت د. را كنترل كرد

 استيس كيتواند  يم امري كه. دهد نانياطم )است اضير نيهمچن و تهران دشمن عميق،  لياسرائ

 نيبا آن روبرو شود ا ديبا دنيكه دولت با يمشكل اصل. منسجم يپلماسيد كينه  و باشدبوجود  يارتباط

كشور اول «به كه مانند او  يهمه كسان نيب انهيكه ترامپ در خاورم يرسد اتحاد ياست كه به نظر م

 ،را لياسرائ ،اتحاد نيا. تكيه دارد منافع نسبتاً محكمبه مجموعه اي از  آورده بوجودكنند ،  يفكر م» من

بهار « گرد آورده است كهدر كنار رژيم هائي  ، خود دارد  ديبه دوستان جدكه خدمات زيادي براي ارائه 

براي واشنگتن وحشت دارند و درهاي زيادي را براي  مردم خود اميق نشان داد تا چه اندازه از » يعرب

از   تر عمليمنسجم تر و  نياتحاد همچن نيا .و كنترل برمردم گشود نظارت سابيري زاتيتجهفروش 

  .رسد يبه نظر م انهيخاورم ياصل يها بازيگران نيب قواتوازن  يپروژه برقرار

  

) كايو آمر رانيا يمل يسابق شورا سيرئ(متحده  االتيساكن ا يرانيا لگري، تحل يپارس تايحال تر نيبا ا

 از را  رانيو ا كايفرصت دارد تا روابط آمر رانيفقط پنج ماه تا انتخابات در ا دنيبامعتقد است كه 

بازگشت اگر  اي وكار بكشد  نيا ز، اگر او دست ا ديگو ياو م. پاكسازي كند  به جا مانده از ترامپ راثيم
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به طور قابل  نگجو احتمال شد خواهد  ميوخ يبه طور جد«  دو كشور شود ، رابطه طوالنيمذاكرات به 

  .»يابد يم شيافزا يتوجه

  

آوا هائي كه با آهنگ خاصي به . عبارت است مجموعه اي از كلمات ... مانترا در آئين بودائي و هندو * 

  .دفعات تكرار مي شود

  

  


