
سند افشاشده پنتاگون:   
 ویروس کرونا تا تابستان ۲۰۲۱ 

آن هم بدون واکسن باقی می ماند
درباره  امضا  بدون  افشاشده  سند  این 
تا  جهان  سطح  در  کرونا  ویروس  باقی ماندن 
تابستان ۲۰۲۱ است که برای وزیر دفاع ایاالت متحده 
نوشته شده و شامل یک مسیر طوالنی پیش رو 
برای این بیماری ویروسی عالم گیر است. به نوشته 
آنچه  با  افشاشده  سند  این  دیلی میل،  روزنامه 
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا پیشتر درباره ویروس 
کرونا گفته بود، متفاوت است؛ اسپر گفته بود: 
»پیروزی مهم است و ما در پایان  سال جاری میالدی 
)۲۰۲۰( واکسنی خواهیم داشت و آن را برای درمان 

آمریکایی ها به کار می گیریم.«
این در حالی است که آنتونی فائوچی، کارشناس 
ارشد بیماری های عفونی دولت آمریکا گفته است 
آینده تولید  که واکسن دست کم تا ۱۲ یا ۱۸ ماه 
نمی شود. در این سند افشاشده پنتاگون آمده که 
ویروس عالمگیر کرونا تا تابستان ۲۰۲۱ دوام می یابد 
و هیچ واکسنی تا پیش از این موعد برای آن تولید 
نمی شود. این سند بدون امضا که توسط پایگاه 
خبری Task and Purpose نیز دیده شده است، 
شامل جزئیاتی مربوط به احتمال واقعی احیای 
مجدد ویروس کرونا در ماه های آتی می شود. گفته 
می شود این سند از سوی کنت راپوآنو، دستیار 
وزیر دفاع در امور دفاع کشور و امنیت جهانی برای 
اسپر نگاشته شده است. در این سند همچنین 
آمده است: »تمامی شواهد نشان می دهد ما در 
ماه های پیش رو همچنان باید با ویروس کرونا که 
جهان را درگیر کرده است، دست وپنجه نرم کنیم. 
این احتمال تا زمانی که ایمنی در مقیاس گسترده 
از طریق واکسیناسیون و برخی از مصونیت ها پس 
از بهبودی از ویروس وجود داشته باشد، ادامه 

خواهد یافت.«
اسپر همچنین به چارچوبی برای ارتش آمریکا 
دراین باره اشاره کرده و آورده است: » ما مسیری 
این  طوالنی به ویژه درباره احتمال واقعی احیای 
ویروس در پیش داریم. همچنین ما باید توجه خود 
را به ازسرگیری مأموریت های حساس و افزایش 
سطوح فعالیت مجددا معطوف کنیم و تمهیدات 
ضروری را در ارتباط با احیای مجدد این ویروس در 
پایان  سال جاری میالدی در نظر بگیریم.« در این 
یادداشت شیوع بیماری در »گروه ها« رخ خواهد 
اطمینان  آزمایش  که  می دهد  هشدار  اما  داد، 
فراهم  را  ویروس  نداشتن  وجود  از  صد درصد 

نمی کند. 

 ترکیه، الحاق کرانه باختری را 
جنایت خواند

تمام  از  کرد  اعالم  ترکیه  ریاست جمهوری 
سیاست های  علیه  شده  اتخاذ  اقدامات 
باختری  کرانه  الحاق  برای  صهیونیستی  رژیم 
ابراهیم  ایسنا،  گزارش  به  می کند.  حمایت 
ترکیه  ریاست جمهوری  سخنگوی  کالین، 
در توییتی اعالم کرد: »ما تهدیدات اسراییل 
را  باختری  کرانه  از  بخش هایی  الحاق  برای 
مخالفیم.  ح ها  طر این  با  و  محکوم می کنیم 
علیه  موضعی  می خواهیم  جهانی  جامعه  از 

اسراییل اتخاذ کند.«
جنایت  الحاق،  و  »اشغالگری  افزود:  او   
که  اقداماتی  تمام  از  ما  می شوند.  محسوب 
اتخاذ می شود،  علیه سیاست های اسراییل 
نتانیاهو،  بنیامین  می کنیم.«  حمایت 
در  یکشنبه  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
مراسم تحلیف دولت جدیدش اعالم کرد که 
باختری  کرانه  شهرک های  الحاق  زمان 

فرارسیده است.

 عربستان رسما
 احکام تعزیری شالق را لغو کرد

احکام  رسما  عربستان  دادگستری  وزارت 
تعزیری شالق را لغو و مجازات های دیگری را 
وزارت  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  آن  جایگزین 
برای  را  بخشنامه ای  عربستان  دادگستری 
تمام دادگاه ها صادر کرد که در آن آمده است: 
»تمام دادگاه ها موظفند حکم شالق تعزیری را 
لغو و آن را با مجازات های دیگری مثل زندان یا 
غرامت یا هر دو جایگزین کنند.« عکاظ به نقل 
این  نوشت  عربستان  دادگستری  وزارت  از 
کل  هیأت  که  بررسی هایی  از  بعد  تصمیم 
و  تعزیری  شالق  مجازات  درباره  عالی  دادگاه 
پیامدهای آن انجام داد، گرفته شد. پیش از 
این به دستور پادشاه عربستان، دادگاه عالی 
عربستان در ماه آوریل تصمیم به لغو احکام 
یا  حبس  با  آن  جایگزینی  و  شالق  تعزیری 

جریمه مالی گرفت.
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متعهدبــهتوافقنامهها دیگــر
یکانیســتیم بااســراییلوآمر

 ]مجتبی پارسا[  محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
آمریکا ازجمله  اعالم کرده است که از تمام توافق ها با اسراییلی ها و دولت 
توافق های مربوط به امنیت خارج می شود. او گفته این یکی از نتایج »معامله 
قرن« است؛ معامله ای که به گفته او راه را برای الحاق کرانه باختری به اسراییل باز 

کرده است.
به گزارش نیوزویک، عباس در کنفرانسی خبری که روز سه شنبه در رام اهلل 
برگزار شد، با این طرح )معامله قرن( که پیشتر دونالد ترامپ و نتانیاهو از آن در 
اواخر ماه ژانویه رونمایی کرده بودند، سرسختانه مخالفت کرد. این اظهارنظرها 
یک روز پس از آن صورت می گیرد که نتانیاهو در دولت جدید وحدت، در کنار بنی 
گانتس، رقیب انتخاباتی اش به عنوان نخست وزیر قسم خورد و قول داد تا حق 

حاکمیت اسراییل را بر شهرک های اشغال شده در کرانه باختری اعمال کند.
توافقنامه های  همه  عمال  تصمیم  این  است  گفته  نیز  عباس  محمود 
امضاشده میان فلسطینی ها و رهبران اسراییلی از زمان توافقنامه های تاریخی 
۱993 و ۱995 اسلو را باطل کرده است. در نتیجه او گفته است دیگر متعهد به 
تمهیدات قیدشده در آن توافقنامه ها نیست؛ توافقنامه هایی که به گفته او 
 یک دولت نیمه خودمختار فلسطینی و آتش بسی شکننده با اسراییل را ایجاد

 کرده بود.عباس گفته است: »سازمان آزادی بخش فلسطین و کشور فلسطین 
امروز از همه توافقنامه ها و تفاهم نامه ها با دولت های آمریکا و اسراییل خارج 
می شود و ما از همه تعهدات مبتنی بر آن توافقنامه ها ازجمله موضوع امنیت 
نیز خارج می شویم.«او گفته که این تصمیم به آن معناست که اسراییل باید تمام 
مسئولیت های یک قدرت اشغالگر به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو در  سال ۱949 را 
تحت قوانین بین المللی بپذیرد. سندی که محمود عباس از آن سخن می گوید 
کنترل یک قدرت اشغال کننده در مقابل خشونت،  از مردم تحت  صراحتا 
جابه جایی اجباری، مصادره اموال و سایر سوءاستفاده ها حمایت می کند و 

مسئولیت همه این موارد را برعهده دولت اشغالگر می داند.
عباس با اشاره به تصمیم کاخ سفید در  سال ۲۰۱۸ مبنی بر انتقال سفارت 
آمریکا از شهر تل آویو به شهر مورد مناقشه بیت المقدس گفته که »معامله 

قرِن« ترامپ درنهایت مقصر این فروپاشی است:   »ما دولت آمریکا را به طور کامل 
مسئول این ظلمی که بر مردم فلسطین می رود، می دانیم و این دولت را شریک 
ذاتی دولت اشغالگر اسراییل در همه تصمیمات پرخاشگرانه و تبعیض ها 
علیه مردم خودمان می دانیم. با این اوصاف ما از مواضع سایر احزاب آمریکایی 
استقبال می کنیم؛ احزابی که سیاست های این دولت را که رفتار خصمانه ای با 

مردم ما و حقوق قانونی آنها دارد، ردمی کنند.«
»معامله قرن« که آمریکایی ها نام »چشم انداز صلح، سعادت و آینده ای 
آن نهاده اند، این قدرت را به اسراییل اعطامی کند که کنترل  روشن تر« بر 
شهرک های غیرقانونی یهودی نشین و مناطق اشغالی در مرز با اردن را به دست 
بگیرد و در ازای آن، این معامله مسیری را به صورت بالقوه برای کشورشدن 
فلسطین فراهم می کند و زمین هایی صحرایی را در مرز مصر به فلسطینی ها 
می دهد، اما به شرط آنکه فلسطینی ها دست از خشونت بردارند و اسراییل را 
به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت بشناسند. در طرح ترامپ همچنین 
کنترل  تحت  سرزمین های  در  دالر  5۰ میلیارد  که  می شود  متعهد  آمریکا 
فلسطین سرمایه گذاری کند.محمود عباس در همان زمان که از این طرح 
رونمایی شد، »با هزاران نه« آن را رد کرد. حاال او از کشورها خواسته است تا به 
مخالفان این طرح بپیوندند و با مقابله با اسراییل از معامله عادالنه تر »دو 
کشوری« حمایت کنند. با این حال، نتانیاهو مدت زیادی است که از حق 
اسراییل برای کنترل کرانه باختری و مناطق دره اردن حرف می زند. او اخیرا گفته 
بود که این مناطق »تحت هر سناریویی بخشی از اسراییل خواهد شد.«این 
اتفاق ها درحالی روی می دهد که فلسطینی ها هفتادودومین سالگرد روز 
آوارگی گسترده فلسطینی ها در  نکبت را از سر می گذرانند. روزی که یادآور 
نخستین جنگ اعراب با اسراییل در  سال۱94۸ است. از آن زمان آمریکا یکی از 
مرحله  به  آنها  دوستی  ترامپ  آمدن  با  اما  بود،  اسراییل  نزدیک  دوستان 
بی سابقه ای رسید. رئیس جمهوری آمریکا تالش می کند یکی از آرزوهای بزرگ 
اسراییل را برای تصرف بیت المقدس و ضمیمه کرانه باختری به اسراییل 

برآورده کند. اما آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

محمود عباس گفته 
است عمال همه 

توافقنامه های امضاشده 
میان فلسطینی ها و 

رهبران اسراییلی از زمان 
توافقنامه های تاریخی 

1993 و 1995 اسلو باطل 
شده است. در نتیجه او 

گفته است دیگر متعهد 
به تمهیدات قیدشده 

در آن توافقنامه ها 
نیست؛ توافقنامه هایی 
که به گفته او یک دولت 

نیمه خودمختار فلسطینی 
تش بسی شکننده با  و آ

اسراییل را ایجاد
 

 کرده بود

 رویکرد کابینه جدید اسرائیل 
در قبال ایران

روزنامهنگار
آرمین منتظری

بعد از گذشت بیش از یک  سال از بن بست 
رژیم  کابینه  درنهایت  اسرائیل،  در  سیاسی 
صهیونیستی یکشنبه هفته جاری در چارچوب 
توافقی میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و بنی 
گانتس رهبری حزب آبی و سفید شکل گرفت. بر 
اساس این توافق نتانیاهو همچنان در سمت 
نخست وزیری باقی مانده و گانتس نیز در منصب 
وزارت دفاع قرار خواهد گرفت. سمتی جدید نیز 
جدید  کابینه  در  جایگزین  نخست وزیر  نام  به 
ایجاد شده که این سمت هم در اختیار گانتس 
قرار خواهد گرفت. براساس این طرح بعد از دوره 
نخست وزیری نتانیاهو که در تاریخ بیست ویکم 
به عنوان  گانتس  می رسد،  پایان  به  نوامبر 

نخست وزیر جدید جایگزین او خواهد شد. 
نتانیاهو و گانتس در بسیاری از موضوعات 
با هم اختالف نظر دارند. یکی از این موضوعات 
نوع رویکرد تل آویو در قبال ایران است. حتی این 
از موضوعات  ایران یکی  که  احتمال وجود دارد 
مورد اختالف و چالش برانگیز میان این دو در آینده 
باشد؛ گانتس با رویکرد جنگ طلبانه نتانیاهو در 
در  نیست.  موافق  ایران  هسته ای  برنامه  قبال 
 سال ۲۰۱۲ نیز وقتی که بنیامین نتانیاهو با حمله 
این  روی  و  شده  نزدیک  بسیار  ایران  به  نظامی 
مسأله بسیار مانور می داد، گانتس یکی از مناصب 
به  و  داشت  اختیار  در  را  تل آویو  کابینه  امنیتی 
مخالفان نتانیاهو کمک می کرد تا در مقابل این 
اقدام او بایستند. در آن زمان گانتس معتقد بود هر 
گونه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران، 
تهران و تل آویو را به جنگ خواهد کشاند. گانتس 
به عنوان فرمانده ارتش اسرائیل به صورت علنی 
علیه رجزخوانی های ضد ایرانی نتانیاهو سخنرانی 
»بازیگری  را  ایران  بارها  زمان  آن  در  او  می کرد. 
نخواهد  حاضر  هرگز  که  کرد  توصیف  منطقی 
را در  شد دستاوردهای منطقه ای و جایگاهش 
خاورمیانه فدای مسیر پرخطر و بی فایده ساخت 

بمب هسته ای کند«. 
با توجه به آنچه که ذکر شد، این طور به نظر 
دفاع  وزارت  سمت  در  گانتس  حضور  می رسد 
نخست وزیر  به عنوان  جایگاهش  همچنین  و 
جایگزین به او این قدرت را می دهد که در مقابل 
ایران  قبال  در  نتانیاهو  جنگ طلبانه  رویکرد 
بایستد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در کابینه 
جدید، قدرت نتانیاهو به لحاظ حقوقی و سیاسی 
قادر  گانتس  گرفت،  خواهد  قرار  نظارت  تحت 
خواهد بود که دیدگاهایش را در خصوص تحوالت 
بنابراین  کند.  تزریق  کابینه  در  جهان  و  منطقه 
احتماال در کابینه جدید اسرائیل خیلی سخنی از 
تهدید مستقیم حمله نظامی به ایران به گوش 

نخواهد رسید.
عالوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت 
که در  سال ۲۰۱۲ هیچ حزب قدرتمندی از گانتس 
حمایت نمی کرد اما حاال گانتس آن قدر در کابینه 
بخواهد  اگر  که  دارد  قدرت  صهیونیستی  رژیم 
می تواند آن را منحل کند و کشور را بار دیگر به چاله 
بن بست سیاسی بفرستد. در جایگاه وزارت دفاع 
نیز قدرت او به لحاظ حقوقی بسیار بیشتر خواهد 
شد تا جایی که که ارتش اسرائیل نخواهد توانست 
بدون تأیید او حمله مستقیم علیه مواضع ایران 

انجام دهد.   
البته آنچه گفته شد به هیچ وجه به این معنا 
نیست که گانتس در خصوص ایران کامال در مقابل 
نتانیاهو قرار خواهد گرفت. هنوز هم در برخی موارد 
گانتس و نتانیاهو موضع مشترکی دارند. اسرائیل 
که پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ از حمایت 
بی سابقه و بی چون وچرای آمریکا برخوردار شده 
طی سال های اخیر علیه برخی مواضع گروه های 
سوریه  و  لبنان  عراق،  ایران،  به  نزدیک  و  مرتبط 
حمالتی را ترتیب داده است. اما جو بایدن، کاندیدای 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تا به 
اینجای کار چندان روی خوشی به اقدامات اسرائیل 
نشان نداده است. اگر طی ماه های آینده ترامپ در 
نظرسنجی های انتخاباتی از بایدن عقب بماند این 
احتمال وجود دارد گانتس و نتانیاهو به این نتیجه 
برسند که زمان برای اقدام علیه برنامه هسته ای 
ایران رو به پایان است. بنابراین در چنین شرایطی و 
در  را  خود  هسته ای  برنامه  ایران  اینکه  فرض  با 
توسعه  برجام  طرف های  بی عملی  به  اعتراض 
بیشتری دهد، این احتمال وجود دارد که گانتس 
نیز بر طبل نظامی گری به جای دیپلماسی بکوبد و با 

نتانیاهو هم آوا شود. 

] مارک فیتزپاتریک[  مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نهم ماه می در 
دومین سالگرد خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران )برجام( در توییتی 
نوشت: »آمریکایی ها ایمن تر هستند و خاورمیانه صلح آمیزتر از زمانی شده که ما 
در برجام مانده بودیم.« اما به هر شکلی که به شرایط موجود نگاه شود، حقیقت 

عکس این اظهارات است.
در جبهه هسته ای خروج رئیس جمهوری دونالد ترامپ از برجام ایران را 
به عقب نشینی از تعهدات هسته ای واداشت؛ اتفاقی که ترامپ آن را بعید 
می دانست. یک مقام ارشد دولت ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۸ به گروه بین المللی 
بحران گفت که ایاالت متحده می تواند »هم خدا را داشته باشد و هم خرما را«؛ 
یعنی از توافق خارج شود اما شاهد پایبندی ایران به آن باشد. ایران تا یک  سال 
به تعهدات برجامی خود عمل کرد اما اکنون همه محدودیت ها را کنار گذاشته 
است. ایران کامال از توافق خارج نشده و هنوز الزامات بازرسی پیشرفته آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را رعایت می کند و همچنان آماده است تا در صورت 
بهره مندی از مزایای اقتصادی پیش بینی شده در برجام با انطباق کامل به توافق 
بازگردد.در جبهه اقتصادی اعمال مجدد تحریم ها به وسیله ترامپ بی شک 
ایران را تضعیف کرده است. صادرات نفت ایران از ۲/5 میلیون بشکه در روز به 
چند صد هزار بشکه کاهش یافته که مجبور است آن را با تخفیف و زیر قیمت بازار 
جهانی در رکود فرورفته، بفروشد. اقتصاد ایران در  سال ۲۰۱9 برابر با ۷.۶5درصد 
کوچک شده است. ایران در اقدامی بی سابقه برای مقابله با بیماری کرونا 
5 میلیارد دالر وام از صندوق بین المللی پول درخواست کرده است. تحمیل 
فشار و درد اقتصادی تنها معیاری است که ترامپ و طرفدارانش می توانند با آن 
ادعای پیروزی تاکتیکی کنند؛ اما اینکه این درد و آسیب چطور موجب امنیت 

بیشتر آمریکایی ها در منطقه می شود، موضوع متفاوتی است.

پیامدهای اعمال فشار اقتصادی بر ایران در تئوری: دو نظریه در این زمینه 
مطرح شده است؛ اولی این است که فشار اقتصادی باعث می شود جمهوری 
اسالمی ایران با یک رژیم طرفدار آمریکا جایگزین شود. مخالفان بنیادگرای 
فروپاشی  آستانه  در  ایران  که  می کنند  مطرح  را  ادعا  این  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی است. اما ایران که بیش از 4 دهه گذشته را در تحریم گذرانده، مقاوم تر 

شده است. 
به عالوه در شرایط کنونی حتی اگر تغییر نظامی هم در ایران صورت بگیرد، 
احتمال دشمنی و کینه توزی آن با ایاالت متحده به دلیل درد تحمیل شده از 
سوی دولت ترامپ بیشتر است.نظریه پیچیده تر، اما به همان اندازه اشتباه، 
این است که سیاست »زخمی کردن ایران« مبتنی بر تفکر اجتناب ناپذیربودن 
جنگ با جمهوری اسالمی است. استدالل این است که با توجه به پیش بینی 
جنگ قریب الوقوع بهتر است ایران تا حد ممکن تضعیف شود. از این رو 
سیاست اعمال فشار حداکثری برای سوق دادن ایران به سمت میز مذاکره 
نیست، برای تضعیف آن است. خطای واضح در این عقیده این است که جنگ 
شیوه  به  می تواند  بی مورد  فشارهای  اما  نیست،  کار  در  اجتناب ناپذیری 
کنایه آمیزی پیش بینی جنگ را تحقق بخشد. در نبود اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا، ایران هیچ دلیلی برای حمله به آن یا متحدانش ندارد. اختالفات دو کشور 
بسیار واقعی اما از طریق ابزارهای صلح آمیز دیپلماسی، ایجاد ائتالف و بازدارندگی 
قابل حل است.اظهارات پومپئو درباره اینکه آمریکایی ها امنیت بیشتری دارند و 
خاورمیانه در نتیجه اقدام ترامپ به خروج از برجام صلح آمیزتر شده است، دروغی 
تبلیغاتی بیش نیست. عقب نشینی ایاالت متحده از برجام به عنوان یک اشتباه 

ناخوشایند در سیاست خارجی آن ثبت خواهد شد.
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