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 انتقاد قاضی القضات
از قطع اینترنت در کشور

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مشکالتی که به واسطه تعطیلی 
متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت 
وجوه از اولیاء دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس 
ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود حجت االسالم والمسلمین 
محس��نی اژه ای در حاش��یه نشس��تی در قوه قضائیه با اشاره به 
میزان تعطیلی مدارس طی سال تحصیلی جاری و مشکالتی 
که از این ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شده است، گفت: 
به استثنای موضوعات مرتبط با مضامین آموزشی و تربیتی که 
در محل خود قابل بررسی است، یکی از مشکالتی که به واسطه 
تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله 
دریاف��ت وجوه از اولی��اء دانش آموزان برای هزینه های مربوط 
به س��رویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود؛ بعضا اولیاء 
دانش آموزان گالیه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس در 
این سال تحصیلی، پول دریافت شده از آنها برای سرویس رفت 
و آمد و همچنین تغذیه دانش آموزان، به آنها مسترد نمی شود و 
حتی در مواردی مدارس برای وصول این چک های دریافتی از 
والدین دانش آموزان اقدام می کنند. بر همین مبنا مطلوب است 
دادستان کل کشور ضمن شنیدن اظهارات مسئوالن مربوطه 
در آم��وزش و پ��رورش و همچنین اولیا، تدابیر الزم را پیرامون 

رفع این مشکل اتخاذ کند.
وی همچنین طی تذکر دیگری با اشاره به موضوع قطع اینترنت 
در برخی از مناطق همزمان با روزهای برگزاری کنکور اظهار 
داشت: این که جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و 
جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتما امری ضروری 
و الزم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای 
م��ردم و ام��ور روزم��ره و اداری آنه��ا به ص��ورت قابل توجهی 

مشکل ایجاد کرد.
وی افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی 
بررسی های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راههای 
دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری 
به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون ها بدون قطع اینترنت 

صورت می گیرد، انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان این که »قطع اینترنت، 
راه منطق��ی قاب��ل قبول��ی برای جلوگی��ری از تقلب در کنکور 
نیس��ت«، گفت: علی اّیحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری 

در این زمینه صورت گیرد.

 هلند نیروهای نظامی 
خود را از عراق خارج نمی کند

وزیر امور خارجه هلند گفت که نیروهای نظامی کشورش امسال 
در عراق باقی خواهند ماند و به آموزش نیروهای پیش��مرگه و 
عراقی ادامه خواهند داد. »ووپکه هوکس��ترا« دیروز س��ه شنبه 
در گفت و گو با پایگاه خبری »کردس��تان 2۴« اظهار داش��ت: 
نیروهای نظامی هلند امس��ال )202۳( در عراق باقی خواهند 

ماند تا نیروهای پیشمرگه و عراقی را آموزش دهند.
وی این مطلب را پس از نشست نخست وزیر اقلیم کردستان 
عراق با »مارک روته« نخست وزیر هلند که در حاشیه مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس برگزار ش��د، بیان کرد. هوکس��ترا در 
ای��ن ب��اره گفت: دو طرف درباره چندین موضوع مهم در زمینه 

امنیت، اقتصاد و پناهندگان گفت و گو کردند.
به نوش��ته کردس��تان 2۴، »مسرور بارزانی« نخست وزیر اقلیم 
کردستان عراق در چارچوب سلسله دیدارهایی که هفته گذشته 
در حاش��یه مجمع جهانی اقتصاد در داووس س��وئیس با س��ران 
و پادش��اهان کش��ورها داش��ت با »مارک روته« نخس��ت وزیر 

هلند دیدار کرد.
هلند حدود یک هزار و ۴00 نیروی نظامی در عراق دارد که به 
طور عمده تحت فرماندهی نظامیان انگلیس��ی در جنوب این 

کشور فعالیت می کنند.
پیش��تر »هنک کمپ« وزیر پیش��ین دفاع و »بن کناپن« وزیر 
پیش��ین امور خارجه هلند در آبان س��ال گذش��ته در نامه ای به 
قانونگ��ذاران هلن��دی تاکید کردند ک��ه هلند ماموریت نظامی 
خود در عراق را تا ۳1 دس��امبر 2022 )10 دی 1۴01( تمدید 

خواهد کرد.
ب��ه نوش��ته وبگاه ش��بکه خب��ری »کردس��تان-2۴« از جمله 
ماموریت نیروهای هلندی در منطقه کردستان عراق حفاظت 
از فرودگاه بین المللی اربیل است. حدود 150 نظامی هلندی از 
این فرودگاه بین المللی در پایتخت کردس��تان عراق محافظت 
می کنند.  وزارت دفاع هلند پیش��تر اعالم کرده بود که با قرار 
دادن یک مش��اور نظامی در وزارت امور پیش��مرگه، به حمایت 

از برنامه اصالحات پیشمرگه ادامه خواهد داد.
 

 تاکید روسیه بر به کارگیری
 شبکه های بانکی مشترک با ایران

ریی��س دوم��ای دولتی روس��یه امروز در اظهاراتی با اش��اره به 
رشد روابط تجاری و اقتصادی تهران و مسکو، بر به کارگیری 
ارز رایج ملی دو کش��ور و س��امانه های بانکی مش��ترک جهت 
کاه��ش فش��ار تحریم ها بر دو کش��ور تاکید ک��رد. به گزارش 
ش��بکه راشا تودی، ویاچس��الو والودین، رییس دومای دولتی 
روسیه گفت که تجارت روسیه و ایران سال گذشته با افزایشی 
15 درصدی، به ۴.۶ میلیارد دالر رس��ید. به گفته والودین، دو 
کشور، به طور فعال اقداماتی به منظور ارتقای تجارت دوجانبه 
انجام می دهند که »به دلیل وجود فشار ناشی از تحریم ها، به 

شدت اهمیت دارد.«
او همچنی��ن از تفاهم نام��ه هم��کاری میان ای��ران و اتحادیه 
اقتص��ادی اوراس��یا ک��ه هفته پیش امضا ش��د،  تمجید کرده و 
گفت که این توافق منجر به توسعه بیشتر روابط تجاری ایران 
و روسیه خواهد شد. والودین اظهار داشت،  دو کشور باید روی 
ارتقای کارآمدی همکاری دوجانبه در بخش های مالی و بانکی، 
به ویژه از طریق به کارگیری ارز رایج دو کشور در شبکه بانکی 

»شتاب« در ایران و »میر« در روسیه تمرکز کنند.

سياسي

گروه سياس�ی: اروپا و آمریکا به مرحله اس�تيصال و بحران 
در تصميم گي�ری ب�رای ادامه جنگ اوكراین رس�يده اند. این 
موضوعی است كه در مواضع متعارض رهبران غربی پيرامون 

كمك رسانی به كی یف قابل مشاهده است.
به گزارش تجارت، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا از »عملکرد 
بسیار ناامیدکننده« آلمان در واکنش به حمله روسیه به اوکراین 
انتقاد کرد. جان بولتون، مش��اور س��ابق امنیت ملی آمریکا در 
گفت وگ��و با ش��بکه خبری س��ی ان ان گفت: فک��ر می کنم که 

عملکرد آلمان در این جنگ بسیار ناامیدکننده است.
امروز 11 ماه از حمله روس��یه به اوکراین گذش��ته و لهس��تان 
می خواهد تانک های آلمانی لئوپارد را به کی یف بفرس��تد، اما 
برلین – به عنوان سازنده سالح – باید با ارسال این تانک های 
سنگین به خارج از مرزهای ناتو موافقت کند. بولتون گفت: تعلل 
آلمان در نش��ان دادن چراغ س��بز به ارس��ال این تانک ها نشان 
می دهد که سیاست دفاعی آلمان به یک تغییر بنیادین نیاز دارد. 
او گفت: ناتو منکسرتر از آن است که رهبرانش نشان می دهند، 
احتماال والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه امروز آلمان را 
به عنوان نقطه ضعف ناتو می بیند. این مقام پیشین دولت ترامپ 
گفت: این برای غرب به صورت کلی بد اس��ت، چون دارند در 
زمین کرملین بازی می کنند و به مس��کو فرصت می دهند که 
پیروزی را که در میدان نبرد به دست نیاورده، در صحنه سیاسی 

با ایجاد اختالف بین اعضای ناتو کسب کند.
این در حالیست که آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه 
اعالم کرد که لهستان هنوز به صورت رسمی درخواست ارسال 
تانک به اوکراین را نداده، اما اگر چنین مساله ای در میان باشد، 
برلین »جلوی این کار را نخواهد گرفت«. لهستان روز دوشنبه 
اعالم کرد که به زودی درخواس��ت رس��می خود را ارائه خواهد 
داد، اما نخست وزیر این کشور تلویحا گفت که لهستان فارغ از 

تایید یا ممانعت آلمان، تصمیمش را خواهد گرفت.
از س��وی دیگر بولتون همچنین دوش��نبه به سی ان ان گفت که 
رسوایی مرتبط با کشف اسناد محرمانه قدیمی در منزل شخصی 
ج��و بایدن، رئیس جمهوری آمری��کا »هدیه فوق العاده ای« به 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیش��ین آمریکاست. کشف این 
اس��ناد در حالی صورت می گیرد که دونالد ترامپ هم به دلیل 
کشف صدها سند طبقه بندی شده در اقامتگاهش در فلوریدا و 
عدم اجرای احضاریه با تحقیقاتی روبرو است. ترامپ و وکالیش 
ت��ا زمان��ی که اف بی آی در اوت گذش��ته به خانه اش در فلوریدا 
یورش برد، در برابر تحویل مدارک مقاومت کردند. ترامپ مدعی 

است که اف بی آی با جو بایدن رفتار مطلوب تری دارد.  
همچنین جان بولتون که مشاور امنیت ملی دولت ترامپ بود، 
گف��ت ک��ه در حال فکر در م��ورد ورود به رقابت های انتخاباتی 
ریاس��ت جمهوری 202۴ برای جلوگیری از رس��یدن ترامپ به 

دور دوم ریاست جمهوری است.
اظهارات اخیر بولتون در ش��رایطی مطرح می ش��ود که بوریس 
پیس��توریوس، وزیر دفاع آلمان در کنفرانس خبری مش��ترک 

با ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو در برلین گفت: تغییری در 
موضع برلین در مورد ارس��ال تانک های لئوپارد به اوکراین به 

وجود نیامده است.
وی گفت: کشورهایی که تانک های لئوپارد دارند می توانند آنها 
را ب��ه اوکراین بفرس��تند و ما ب��ا این موضوع مخالفت نخواهیم 
ک��رد. وزی��ر دفاع آلمان هم چنین تاکید کرد، ناتو نباید به طرف 
درگیری در اوکراین تبدیل ش��ود. او گفت: اصلی که امروز هم 

صادق است: ناتو نباید به یک طرف جنگ تبدیل شود.
پیستوریوس تصریح کرد که آلمان کمک های قابل توجهی به 
اوکرای��ن ارائ��ه می کند و تاکید کرد که برلین از نظر کمک های 
ارائه ش��ده در میان کش��ورها پیش��رو است. ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو نیز گفت، کش��ورهای عضو ناتو به زودی راه حلی 
برای ش��کاف این ائتالف در مورد ارس��ال یا عدم ارس��ال تانک 

به اوکراین خواهند یافت. او گفت: ما در مورد اعزام تانک های 
جنگی به اوکراین بین متحدان بحث کردیم. این مباحثات ادامه 
خواهد یافت و من مطمئن هستم که به زودی راه حلی خواهیم 
داش��ت. در مقابل، معاون نماینده دائم روس��یه در س��ازمان ملل 
اعالم کرد، کشورهای غربی و ناتو به شدت درگیر جنگ اوکراین 
هس��تند ام��ا هن��وز از تمامی خطوط قرمز آنه��ا عبور نکرده اند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری تاس، »دیمیتری پولیانس��کی« معاون 
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان ملل گفت: کشورهای غربی و 
ناتو که در جنگ اوکراین درگیر شده اند یکسری خطوط قرمز ما 
را رد کرده اند اما شاید هنوز مهمترین خطوط قرمز روسیه توسط 
این کش��ورها نقض نش��ده باشد. وقتی با قدرت هسته ای مانند 
روس��یه س��ر و کار دارید، اگر می خواهید جنگ را بیشتر و بیشتر 

تشدید کنید، باید همه احتماالت را محاسبه کنید.
وی افزود، تسلیحات بیشتری از سوی غرب به اوکراین ارسال 
می ش��ود که البته تغییر ش��گرفی در نتیجه جنگ ندارد اما عبور 
از خطوط قرمز خطر دخالت مس��تقیم غرب در جنگ اوکراین 
را بیش��تر می کند. به گفته این دیپلمات ارش��د روسیه، مسکو به 
دنبال جنگ مستقیم با ائتالف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو( نیست و ناتو هم مشابه همین را می گوید.
وی ادامه داد: در واقعیت این فقط ارس��ال س��الح نیس��ت که 
به اوکراین صورت می گیرد بلکه متخصصان و کارشناس��انی 
هستند که در اوکراین حضور دارند و با این تسلیحات سر و کار 
دارند چون چنین حجم گس��ترده ای از تس��لیحات بدون حضور 
متخصصان غربی بال اس��تفاده می ماند. پولیانس��کی در ادامه 
گفت، آمریکا به صورت مس��تقیم در عملیاتی که توس��ط ارتش 
اوکراین برنامه ریزی ش��ده، حضور دارد و کش��ورهای عضو ناتو 

هم به ارائه اطالعات ماهواره ای می پردازند.
این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: ناتو به صورت دوفاکتو در 
اوکراین می جنگد. شاید ارتش های ناتو به صورت گسترده در 
این کشور نباشند اما کمپانی های خصوص نظامی در این کشور 
هس��تند که ش��امل مشاوران می ش��وند. همچنین تعداد زیادی 

مزدور نیز هستند که یا کشته یا به اسارت گرفته می شوند.

بولتون: آلمان با تعلل در ارسال تانک، در زمین روسیه بازی می کند

استیصال غرب در میدان جنگ اوکراین

اخبار كوتاه

گروه سياسی: تازه ترین مطالعات و بررسی های یك اندیشکده 
نش�ان می ده�د كه صنعت دفاعی آمریکا ب�رای یك "جنگ 
متع�ارف طوالنی م�دت" با چين به  اندازه كافی آماده نيس�ت. 
ب�ه گزارش پای�گاه خبری هيل، اندیش�کده "مركز مطالعات 
استراتژیك و بين المللی" )CSIS( توسط یك نوع شبيه سازی 
جنگی نشان داد كه آمریکا به احتمال زیاد در "جنگ احتمالی" 
با چين بر سر تنگه تایوان، در كمتر از یك هفته با كمبود مهمات 
از جمله تسليحات دوربرد و موشك های هدایت شونده مواجه 
خواهد شد. طبق این گزارش، هم زمان با اینکه چین با سرعت 
پنج الی ش��ش برابر بیش��تر از آمریکا به دنبال مهمات و س��ایر 
سیس��تم های تسلیحاتی است، اس��تفاده آمریکا از تسلیحاتش 
فراتر از ذخایر وزارت دفاع این کش��ور پیش��روی خواهد کرد و 

جنگ احتمالی با چین را "دشوار" خواهد ساخت.

هم زم��ان ب��ا جن��گ روس��یه-اوکراین و 
تعه��د ای��االت متح��ده آمری��کا در قبال 
ارس��ال تس��لیحات بیش��تر ب��ه کی یف، 
ذخایر تس��لیحاتی صنع��ت دفاع آمریکا از 
جمله سیس��تم های ض��د زرهی جاولین و 
سیس��تم های ضد موشکی استینگر رو به 
کاهش است. آمریکا وعده ارسال بیش از 
۸500 سیس��تم  جاولی��ن و بیش از 1۶00 
سیستم استینگر را به اوکراین داد؛ اقدامی 

که منجر به کاهش ذخایر تسلیحاتی واشنگتن شده است.
طبق بررس��ی های جدید این اندیش��کده، تعداد سیس��تم های 
جاولینی که به اوکراین ارس��ال ش��ده، با تعداد کل سیستم هایی 
که برای مشتریان غیر آمریکایی ظرف 20 سال گذشته ساخته 

ش��د، تقریبا برابری می کند. مس��ئله ارائه 
کمک های آمریکایی به اوکراین نیس��ت 
بلکه در حال حاضر "ناکافی بودن" ذخایر 
تس��لیحاتی آمری��کا ب��رای درگیری های 
بلن��د مدت مشکل س��از ش��ده اس��ت. در 
واقع مش��کل اصلی اینجاس��ت که صنعت 
دف��اع آمریکا برای ی��ک "جنگ متعارف 
طوالنی م��دت" مجه��ز نیس��ت. در ادامه 
مطالعات و یافته های این اندیش��کده آمده 
اس��ت: فروش نظامی خارجی آمریکا مدت زمان زیادی طول 
می کشد زیرا در وهله نخست این ابتکار باید توسط وزارت امور 
خارجه مطرح شود، سپس توسط وزارت دفاع اجرا و در نهایت 
توسط کنگره آمریکا تصویب شود. امروزه در این فضای رقابتی 

چنین سیستمی مناسب و مطلوب نیست؛ فضایی که در آن هر 
کدام از کشورها از جمله چین ظرفیت های نظامی چشمگیر خود 
را توسعه می دهند و به طور فزاینده ای آن ها را برای فروش به 
خارج از کش��ور ارس��ال می کنند. اگر آمریکا روند فروش نظامی 
خارجی خود را به طرز "کارآمدی" تغییر دهد، می تواند به نرخ 
تولیدات سازنده و قابل  پیش بینی برسد و سطح خود را در این 
زمینه ارتقاء ببخش��د. نویس��نده این گزارش در پایان به روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال گفت: مطلب اصلی این اس��ت که صنعت 
دف��اع آمری��کا، ب��ه زعم بنده برای فض��ای امنیتی کنونی آماده 
نیست. اگر چین به تایوان حمله کند، تمامی طرف ها "خسارات 
س��نگینی" را متحمل خواهند ش��د. و س��وال این است که وقتی 
ذخایر کافی نداشته باشید، چگونه می خواهد به طور موثری از 

حمله احتمالی چین به تایوان جلوگیری کنید؟

اکثر شاخص های اقتصادی رو به بهبود استافغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد
معاون اول رییس جمهور صبح دیروز )سه شنبه( و پس از ورود به استان سیستان 
و بلوچس��تان بصورت میدانی از ذخائر آبی و چاه نیمه های اس��تان بازدید کرد. 
محم��د مخب��ر در ای��ن بازدید که با حضور وزیر نیرو، نفت، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی 
و مدیران اس��تانی انجام ش��د، با توضیحات مس��ئوالن مربوطه در جریان وضعیت 
ذخایر آبی اس��تان و همچنین انتقال آب از چاه نیمه ها برای جلوگیری از تبخیر 
آب و تصفیه خانه  های این مرکز برای تامین آب آش��امیدنی س��الم و بهداش��تی 

مردم منطقه قرار گرفت. وی در این بازدید با تاکید بر اینکه دولت متعهد به تامین آب شرب برای مردم سیستان 
و بلوچس��تان اس��ت، تصریح کرد: دولت س��یزدهم با جدیت طرح انتقال آب از دریا و اس��تخراج آب های زیرزمینی 
به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان را پیگیری می کند تا مش��کالت کم آبی و خشکس��الی مردم این منطقه بطور 
ریشه ای حل شود. مخبر همچنین با اشاره به پیگیری های دستگاه دیپلماسی برای احیای حقابه هیرمند تاکید 
کرد: افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد و دولت جمهوری اسالمی ایران این موضوع را از مجاری بین 

المللی پیگیری می کند.

علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه زنده »صف اول« ش��بکه خبر در مورد 
بودجه سال 1۴02 گفت: ما در بودجه سال آینده پیشرفت هر استان را بر اساس 
سند آمایش سرزمینی و ویژگی ها و مزیت ها و اولویت های مردم آن منطقه دیده ایم 
و در این مورد از همکاری و نظرات مردم و کارشناس��ان همان منطقه اس��تفاده 
کردیم. وی در مورد مالیات در بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت علیرغم اینکه 
سعی کرده با شناسایی مودیان جدید مالیاتی درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، 

در عین حال مبنای افزایش مالیات را کاهش داده است.
س��خنگوی دولت ادامه داد: دولت در بودجه س��ال آینده مالیات تولیدکنندگان را 7 درصد کاهش داده ولی س��عی 
کرده کس��انی که عدم ش��فافیت دارند و در جاهای غیرمولد کار می کنند و فرار مالیاتی دارند را شناس��ایی کند و از 
آنها مالیات اخذ کنند. بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکثر شاخص های اقتصادی ما رو به 
بهبود است اما بهبودی که در سر سفره مردم احساس شود، طبیعتًا زمان میبرد و اوضاع مانند بیمار درحال درمان 
اس��ت. س��خنگوی دولت همچنین در مورد مهمترین دس��تاوردهای دولت در س��ه ماه اخیر گفت: کارهای بزرگ و 

زیادی در این مدت انجام شده که به دلیل برخی اتفاقات اخیر کمتر دیده شده است.

تازه ترین مطالعات نهادهای آمریکایی از احتمال برخورد نظامی میان آمریکا و چین

هراس نظامی واشنگتن از پکن

گروه سياسی: تحليلگر اندیشکده »شورای آتانتيك« بر 
این باور است كه سياست های »بنيامين نتانياهو« در قبال 
ایران بار دیگر شکس�ت می خورد زیرا نه تنها وی قادر به 
اجماع جهانی عليه تهران نيس�ت بلکه دانش هس�ته ای 

ایران هم نابودشدنی نيست.
»بنیامین نتانیاهو« به محض تشکیل دولت و پس از ورود 
به نخس��ت وزیری که برای شش��مین بار در تاریخ رخ داد، 
اعالم کرد که وی و کابینه اش بر جنبه های گوناگون تهدید 
از س��وی ایران تمرکز می کنند که برنامه هس��ته ای آن در 

راس فهرستش قرار دارد.
»دن��ی س��یترینوویچ« کارش��ناس اندیش��کده آمریکایی 
»ش��ورای آتالنتیک« که 25 س��ال در یگان های مختلف 
فرماندهی اطالعات دفاعی اسرائیل کار و به عنوان رئیس 
دایره ایران در بخش تحقیق و تحلیل در سازمان فوق خدمت 
ک��رد، تاکی��د دارد: از اظه��ارات و اقدامات نتانیاهو همچون 
فرس��تادن »ران درمر« وزیر امور اس��تراتژیک به واشنگتن 
مش��خص اس��ت که نخست وزیر رویه های خود را در مورد 
پرونده ایران تغییر نداده اس��ت. وی همچنان قصد دارد به 
مخالف��ت ب��ا هرگونه توافق هس��ته ای با تهران ادامه دهد، 
ضم��ن آنک��ه هنوز تاکید دارد که اس��رائیل در خنثی کردن 

فعالیت های هسته ای ایران تردید نمی کند.
ای��ن تحلیلگ��ر تاکید دارد:به نظر می  رس��د نتانیاهو به طور 
خاص برتقویت روابط با ایاالت متحده متمرکز شده وبرای 
کس��ب نتیجه س��عی دارد قدرت  های جهانی و منطقه  ای 

را برای افزایش فش��ار سیاس��ی و 
اقتصادی بر تهران بسیج  کند. این 
هدفی است که تا چند سال پیش 
برای نتانیاهو سخت بود، اما چنین 
خواس��ته ای در فضای بین المللی 
کنونی به دالیل گوناگون در حال 
تبدیل ش��دن به ی��ک کار تقریبا 

غیرممکن است.
در این راستا، بزرگترین مشکلی که امروزه نتانیاهو دارد این 
است که کار سختی را برای هم نظر کردن دولت جو بایدن 
با خود خواهد داشت. اگر چه دو طرف آشکارا به تهدید ایران 
اذع��ان دارن��د و بایدن قباًل عنوان کرده که اقدام علیه ایران 
را به عنوان آخرین راه حل در نظر دارد، اما در عمل، شکاف 
عمیقی بین اسرائیل و ایاالت متحده در این موضوع وجود 
دارد. ایران در مرکز توجهات دولت آمریکا قرار ندارد، کارزار 
جنگی در اوکراین و افزایش چشمگیر تهدید از سوی چین، 
نس��بت به موضوع ایران چالش های به مراتب جدی  تری 

برای دولت بایدن محسوب می شوند.
ع��الوه ب��ر این، از رفت��ار دولت بایدن چنین بر می آید که با 
وجود اعتراض  ها در ایران و روابط ایران با روس��یه و جنگ 
اوکراین، فشار بیشتر ممکن است موازنه ایجاد شده با تهران 
را از بین ببرد و مانع از هرگونه راه حل سیاسی در آینده شود. 
این امور، کار را برای نتانیاهو و تیم وی س��خت می کند تا 

مقام ها در واشنگتن را متقاعد کنند.

ع��الوه ب��ر این، اگرچ��ه مقامات 
ارش��د دولت آمری��کا اعتقاد دارند 
که ش��انس احی��ای برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( کم است، 
اما به نظر می رس��د آنها دریافته 
ان��د که هیچ جایگزینی برای این 
چارچوب سیاسی وجود ندارد که از 
سرعت بخشیدن به برنامه هسته 

ای ایران جلوگیری کند.
چنین اعتقادی در تضاد کامل با سیاس��ت نتانیاهو قرار دارد 
که با هرگونه مذاکره با تهران مخالف است. حتی اگر دولت 
بایدن تصمیم بگیرد فشار بر ایران را افزایش دهد، این کار را 
با هدف بازگشت به توافق انجام خواهد داد، نه اینکه شانس 

مذاکره را از بین ببرد.
به نظر کارشناس این اتاق فکر آمریکایی، شکاف ها در خط 
مشی، نگرانی  های دولت بایدن در مورد سیاست نتانیاهو در 
قبال ایران و تجربه تلخ از عدم تمایل وی برای هماهنگی 
اقدامات با واشنگتن را تشدید می کند. عالوه براین توانایی 
نخست وزیر برای بسیج و جلب حمایت یهودیان آمریکا در 
کارزار علیه ایران در صورت تصویب قوانینی که به وضعیت 

آنها در اسرائیل لطمه می زند، ممکن است از بین برود.
در چنین شرایطی برای متحدان اسرائیل در کنگره آمریکا 
نیز کار کردن در راستای سیاست  های نتانیاهو دشوار خواهد 
بود. البته این بدان مفهوم نیست که دولت آمریکا و اسرائیل 

نمی توانند در مورد طیف وسیعی از موضوعات در مورد ایران 
همچون نگرانی مشترک در مورد تقویت روابط بین تهران 
و مسکو، همکاری کنند. با این حال، اختالفات دو طرف در 

موضوع هسته ای همچنان به قوت خود باقی است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: حتی اگر دولت 
نتانیاهو، چالش هس��ته  ای ایران را که در س��ال  های اخیر 
تشدید شده است، به طور کامل در اولویت قرار دهد، بازهم 
مش��خص نیس��ت که آیا می  تواند به نحو چشمگیری مانع 

پیشرفت دشمن خود یعنی ایران شود.
از زم��ان خ��روج آمری��کا از برج��ام در س��ال 201۸ ک��ه با 
تشویق دولت نتانیاهو صورت گرفت، ایران پیشرفت های 
قابل توجهی را در فرایند غنی س��ازی داش��ته، بر هر مانع 
تکنولوژیکی که در گذشته داشت غلبه کرده و به دستیابی 
به مواد شکافت پذیر کافی نزدیک شده است. این موضوع 
هر طرح عملیاتی را به چالش می کشد و این تردید را مطرح 
می کند که حتی اگر همین فردا تاسیس��ات در نطنز و فردو 
از صحنه جهان محو شوند، آیا می توان دانش کسب شده 

در ایران را هم پاک کرد؟
طبق این تحلیل، از سوی دیگر تقویت روابط بین روسیه و 
ایران نیز ممکن است از نظر سیاسی و امنیتی کار اسرائیل 
در زمینه افزایش عملیات مخفیانه در تهران را دچار مشکل 
کند. ایرانی که نتانیاهو می  ش��ناخت و به ندرت به اقدامات 
خرابکارانه و حمالت سایبری واکنش نشان می  داد، اکنون 

فرق کرده و همان ایران قبل نیست.

تحليلگر اندیشکده شورای آتانتيك:  دانش هسته ای تهران نابودشدنی نيست

ناتوانی  »بی بی« در اجماع سازی جهانی عليه ایران


