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روزنه خبر

جهان

 افشای جزئیات پاسخ  آمریکا به 
درخواست های روسیه

یک روزنامه اســپانیایی، روز گذشــته متن پاسخ   
محرمانه مکتوب آمریکا و ناتو به تضمین های امنیتی 
درخواستی روسیه را منتشــر کرد. به گزارش ایسنا، 
براســاس گزارش روزنامه »ال پائیس«، دو ســند به 
زبان انگلیســی وجود دارد؛ پاسخی چهار صفحه ای 
از سوی ناتو و پاسخی پنج صفحه ای از سوی آمریکا. 
آمریــکا و ناتو تضمین های درخواســتی روســیه را 
موضوعات گفت وگوهایی ســازنده دانســته و ناتو 
اعالم کرد که به دنبال تقابل و رویارویی نیســت؛ اما 
همچنین تصریح کرد که در مسائل اساسی، سازش 
نخواهــد کرد. آمریکا نیز اعالم کرد که آماده اســت 
با روسیه، درمورد مســائل امنیتی با منافع مشترک، 
ســندی امضا کرده و گفت وگوی کنترل تســلیحاتی 
با مسکو در حوزه موشــک های کوتاه برد و میان برد 
را آغــاز کند. غرب همچنین به مســکو تضمین داد 
که ســالح  هسته ای در شــرق اروپا مستقر نخواهد 
کــرد و می خواهــد انــواع جدیدی از ســالح های 
هســته ای را در توافق های تسلیحاتی آتی بگنجاند. 
واشــنگتن همچنیــن بــرای رایزنی درمــورد تدابیر 
بیشــتر به منظور جلوگیری از وقوع حوادثی در دریا 
و آســمان که »مبنای اصلی قوانین بین المللی را از 
بین نمی برد« اعالم آمادگی کرده اســت. عالوه بر این 
آمریکا تمایل دارد درباره مسئولیت های متقابل برای 
محدودسازی استقرار سامانه های موشکی تهاجمی 
و نیــرو در اوکرایــن مذاکره کند. آمریــکا همچنین 
پیشنهاد کرده که هرچه ســریع تر بررسی ها درمورد 
توافق نامه هایی برای جایگزینی معاهده »اســتارت 
جدید« آغاز شــود. واشــنگتن عالوه بر این اعالم کرد 
که آماده گفت وگو درباره اقدامات اعتمادســازی با 
روســیه در طول مانورها در اروپاست. براساس این 
گزارش، آمریکا همچنین آماده بررسی مسائل مربوط 
به »تقســیم ناپذیری« امنیت و تفســیر آن با روسیه 
است. واشــنگتن همچنین برای همکاری با مسکو 
در چارچوب شورای ناتو-روسیه اعالم آمادگی کرده 
است؛ اما همچنان به حمایت همه جانبه از سیاست 
درهــای باز اتحاد ناتــو ادامه می دهــد. دراین حال 
امنیت اروپا نیازمند احیای روابط ناتو-روسیه و ایجاد 
خطــوط ارتباطــی اضطراری اســت. ناتو همچنین 
از روســیه خواســته اســت تا از آزمایش  تسلیحات 
ضدماهــواره اش خــودداری کند. ناتــو عالوه بر این 
خواســتار اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف 

در اروپا شد.

در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی

شورای امنیت جلسه تشکیل می دهد
آمریــکا در تکاپوی تشــکیل جلســه فوق العاده   

شــورای امنیــت و تدبیری تنبیهی علیه کره شــمالی 
اســت. خبرگزاری فرانســه به نقــل از دیپلمات های 
مقیم نیویورک می نویسد: »امید می رود اعضای شورا 
یک صدا در ایــن زمینه موضع بگیرند«. انتظار می رود 
این جلســه پشت درهای بســته انجام شود. تعیین و 
تأیید تاریخ آن بر عهده روســیه خواهد بود که ریاست 
ادواری شــورا را در فوریــه بــر عهده دارد. موشــک 
بالســتیک هواســونگ-۱۲ که کره شــمالی آزمایش 
کــرد، چهارهــزارو ۵۰۰ کیلومتــر بــرد دارد. احتمال 
داده می شــود که برد موشــک، موضوع گفت وگوی 
اعضای شــورای امنیت در جلســه اضطراری باشد. 
این هفتمین آزمایش موشــکی پیونگ یانگ در ســال 
جاری بود اما شش مورد قبلی، موشک های کوتاه برد 
و »مافوق صوت« بودند. این نخســتین مرتبه از سال 
۲۰۱۷ است که کره شــمالی موشکی با قابلیت حمل 
کالهک هســته ای را آزمایــش کــرد. قطع نامه های 
ســازمان ملل، کره شــمالی را از آزمایش  تســلیحات 
هســته ای و موشک های بالســتیک منع کرده اند. این 
موشــک ها معموال زمین به زمین هســتند و بسته به 
نوع طراحــی، می توانند کالهک هســته ای نیز حمل 
کننــد. پیونگ یانگ در عین حــال بدون توجــه به این 
قطع نامه ها، در حال توســعه موشــک های دوربرد با 
قابلیت حمل کالهک هسته ای است؛ موشک هایی که 
می توانند به آمریکا نیز برسند. موشک هواسونگ- ۱۲ 
کره شــمالی روز یکشــنبه ۳۰ ژانویه پرتاب شد و خبر 
آن را مقامــات کره جنوبی و ژاپن اعالم کردند. یک روز 
بعد، رسانه های رسمی پیونگ یانگ، با انتشار تصاویری 
فضایــی، آزمایش مربوطــه را موفقیت آمیز خوانده و 
از ادامــه آنها خبر دادند. ارتــش کره جنوبی و وزارت 
دفاع ژاپن با اتکا بر اطالعات سامانه های ضدموشکی 
خود، گفته بودند موشــک پرتاب  شده پیونگ یانگ به 
ارتفاع دو هزار کیلومتری رســید و پس از نیم ســاعت 
حرکــت در فاصله۸۰۰کیلومتری، در دریای ژاپن فرود 
آمد. ســال ۲۰۱۸ و در جریان دیــدار کیم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی با دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا، توافق شــد که پیونگ یانک آزمایش های 
موشــکی خود را معلق کند. کیم  جونــگ اون، رهبر 
کره شمالی اما گفته کشــورش به دلیل »رویکردهای 
خصمانه آمریکا« خود را به این توافق ملزم نمی داند. 
دولت جــو بایدن اواســط ژانویــه، در واکنش به دو 
آزمایش موشــکی قبلی، پنج مقام مسئول در توسعه 
برنامه موشــکی کره شــمالی را تحریم کرد و خبر داد 
تحریم های دیگری را نیز از طریق ســازمان ملل دنبال 

خواهد کرد.

واکنش عراق به حمالت ترکیه
مرکز رســانه امنیتی عراق در بیانیه ای حمالت   

پهپادهای ترکیه به شــهرهای ســنجار و مخمور 
واقع در اســتان نینوا که پایگاه های حزب کارگران 
کردســتان را هــدف قرار دادند، محکــوم کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز عراق، 
در ادامــه این بیانیه تأکید شــده اســت: نیروهای 
امنیتی ما به هرگونه نقض از سوی هر طرفی پاسخ 
می دهند. همچنین این مرکز از ترکیه خواســت به 
اصول حســن هم جــواری طبــق توافق نامه های 
بین المللــی پایبند بــوده و این تجــاوزات را برای 
احترام و تعهد به منافع مشترک دو کشور متوقف 
کرده و آنها را تکرار نکند. مرکز یاد شده تأکید کرد: 
عراق برای همکاری میان دو کشور و کنترل شرایط 
امنیتی مرزهای مشــترک در آمادگی کامل است. 
دســتگاه مبارزه با تروریســم در اقلیم کردســتان 
عراق و یک منبع امنیتی گزارش دادند چند فروند 
جنگنده ترکیه عصر سه شــنبه اردوگاه مخمور در 
اســتان نینوا واقع در ۵۰ کیلومتــری جنوب اربیل 
و نیــز پایگاه هــای حــزب کارگران کردســتان در 
ارتفاعــات »قره جوخ« را بمباران کردند. این منابع 
افزودنــد: طبق آمار اولیــه، در حملــه ترکیه به 
اردوگاه مخمور، هشت نفر از جمله یکی از رهبران 
حزب کارگران کردســتان کشته و زخمی شدند. در 
این اردوگاه صدها خانواده ُکرد که سال هاســت از 
ترکیه آواره شــده اند، سکونت دارند. آنکارا مدعی 
اســت حزب کارگران کردســتان این اردوگاه را به 
محلــی برای تمرین نیروهای خود و آغاز حمالتی 

در داخل خاک ترکیه تبدیل کرده  است.

 کم رنگ  شدن نقش نظربایف 
در سیاست قزاقستان

مجلــس نماینــدگان پارلمان قزاقســتان روز   
گذشــته متمم های قانونــی را تصویــب کرد که 
لزوم هماهنگــی تصمیمات مهم و کلیدی درباره 
سیاست داخلی و خارجی با نورسلطان نظربایف، 

رئیس جمهوری سابق این کشور را فسخ می کند.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، ماه گذشته مجلس نمایندگان پارلمان 
قزاقستان متمم هایی قانونی را تصویب کرد که به 
نظربایف اجازه می دهد حق عضویت در شــورای 
قانون اساســی این کشور و همچنین سخنرانی در 
دولت و پارلمان را حفظ کند. هنگامی که ســنای 
قزاقستان این ســند را بررسی کرد، متمم خودش 
را پیشــنهاد داد کــه لزوم هماهنگــی با نظربایف 
درباره تصمیمات مهم در زمینه سیاست داخلی و 
خارجی را لغو می کند. در جلسه عمومی مجلس 
نماینــدگان، قانون گذاران قزاقســتان با آن متمم 

موافقت کردند.

سال نوزدهم    شماره 4212 پنجشنبه   14 بهمن 1400

 امــارات با اینکه در ســال ۲۰۱۹ نیروهــای خود را از 
ائتالف عربی به رهبری عربســتان در جنگ با حوثی های 
یمن خارج کرده اما هنــوز بازیگری مهم در تحوالت این 
کشور محسوب می شود. همچنین هرچند طبق گزارش ها 
راکت های شلیك شــده در روز دوشنبه در فضای باز فرود 
آمد و آسیب جانی یا مالی نداشت اما سخنگوی حوثی ها 
این حمله راکتی را »موفقیت آمیز« و »باعث عدم رضایت 
هرتزوگ از تعمیق روابط اســرائیل و امارات« عنوان کرد. 
پیش از این امارات اعالم کرده بود که جنگنده های ائتالف 
عربی، پس از دور تازه حمله حوثی ها، ســکوهای پرتاب 
موشک را در داخل یمن نابود کرده اند. در دو هفته گذشته 
حوثی های یمن سه بار امارات را هدف حمالت موشکی 

و پهپادی قرار دادند.
 اسحاق هرتزوگ در حالی تغییری در برنامه های سفر 
خــود نداد که پس از حمالت راکتــی حوثی ها اعالم کرد 
کــه نگرانی های امنیتی امارات را مورد توجه قرار خواهد 
داد. پس از این اظهارات شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل هم 
گزارش داد که مقام های اســرائیلی ابراز آمادگی کرده اند 
که با هدف ایجاد سیســتم دفاعی منطقه ای تســلیحات 
نظامی از جمله ســامانه دفاعی گنبد آهنین را به امارات 
متحده عربی بفروشند.  در هفته های گذشته حوثی های 
یمن اعــالم کرده بودند که با پنج موشــک بالســتیک و 
چند پهپــاد، عملیاتی را علیه امارات انجــام داده اند. در 
این حمالت چند تانکر و انبار حمل ســوخت و همچنین 
تأسیســاتی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی هدف قرار گرفت 
و ســه نفر کشته شــدند. امارات در کنار بحرین، سودان و 
مراکش چهار کشــور جهان عرب بودند که سال ۲۰۲۰ و 
با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق 
آمریــکا، »پیمــان ابراهیم« را برای عادی ســازی روابط با 
اســرائیل امضا کردند. در این میان امارات تمایل بیشتری 
برای تحکیم مناسبات دوجانبه انجام داده است. امارات 
درحال حاضــر از یک سیســتم دفاع راکتی ســاخت کره 
جنوبی اســتفاده می کند اما مقامات اسرائیلی در جریان 
ســفر هرتزوگ به ابوظبی، اعالم کردند که تجهیز ابوظبی 
به ســامانه گنبد آهنین، پاســخ گوی بهتری برای نیازهای 
جدید امنیتی امارات خواهد بود.  بر همین اساس، فروش 
گنبد آهنین می تواند آغاز روند استقرار یک سیستم دفاعی 
پیشــرفته در منطقه و در فاصله ای نزدیك به ایران باشد 
تا حمــالت این گروه ها علیــه امارات را دفــع کند. البته 
تصمیم برای تجهیز امارات به ســامانه گنبد آهنین هنوز 

قطعی نشده اســت. از طرف دیگر تماس های محرمانه 
در عالی ترین ســطح مقامات میان اســرائیل و عربستان 
ســعودی هم برقرار شــده اما مقامات اســرائیلی هنوز 
نتوانسته اند نسبت به انجام معامالت تسلیحاتی مشابه با 
عربستان نیز تصمیم قطعی بگیرند.  به نظر می رسد وجود 
برخی نگرانی ها در میان مقامات اسرائیلی درباره دستیابی 
کشــورهای عربی به فناوری های اســرائیلی یا تجهیزات 

نظامی آمریکایی که اســرائیل نیز از آنها برخوردار شــده 
اســت، مهم ترین مانع در مسیر قطعی شدن این توافق ها 
به شــمار می آید. این نگرانی در زمانــی که آمریکا قصد 
داشــت جنگنده های بسیار پیشرفته اف-۳۵ را به امارات 
بفروشــد، از ســوی تعدادی از مقامات و صاحب نظران 
امنیتی اســرائیلی نیز بیان شد و حتی در داخل آمریکا نیز 
مخالفت هایی با آن ایجاد شد. این مخالفت ها باعث شده 

اجرای قرارداد فروش این جنگنده ها به امارات که در زمان 
دونالد ترامپ منعقد شد، فعال معلق باقی بماند.

حمایت واشنگتن
هم زمان با مذاکرات اســرائیل و امارات، لوید آستین، 
وزیر دفاع آمریکا هم در گفت و گو با شــاهزاده محمد بن 
زایــد آل نهیان ولیعهد ابوظبی حمله های اخیر حوثی ها 
بــه امــارات را محکوم کــرد و تأکید کرد که واشــنگتن 
حمایــت اطالعاتــی و لجســتیکی از امــارات به عنوان 
شریک اســتراتژیک آمریکا را افزایش خواهد داد. آستین 
همچنین از تصمیم آمریکا برای اعزام ناوشــکن   و نسل 
پنجم جنگنده ها بــه منطقه برای کمک بــه امارات در 
مقابــل تهدید های جــاری خبر داد. ســفارت آمریکا در 
ابوظبی هم اعــالم کرد که اعزام این نیروها برای »کمک 
بــه امارات در برابر تهدیدهای فعلی« اســت. مقام های 
آمریکایی در روزهای گذشته اعالم کرده بودند که حمله 
حوثی ها به پایگاه هوایی »ظفره« که نیروهای آمریکایی 
در آن مستقر هستند، از طریق سیستم رهگیرهای پاتریوت 
که سیســتمی برای ساقط کردن موشک هاست دفع شده 
اســت. در همین حال، طبــق گزارش های منتشرشــده، 
ناوشــکن موشــک هدایت شــونده یواس اس کــول در 
هماهنگی با نیروی دریایی امارات به بندر ابوظبی اعزام 
می شود. این ناوشکن پیش تر نیز در منطقه خلیج فارس 
و تنگــه باب المندب به کار گرفته شــده بود. ناوشــکن 
یو اس اس کــول پیش از این در ســال ۲۰۰۰ و درحالی که 
در عدن در حال ســوختگیری بود، هدف حمله  انتحاری 
القاعده قرار گرفت و ده ها نفر از خدمه آن کشته و زخمی 
شدند. نسل پنجم جنگنده هایی که قرار است در منطقه 
مستقر شوند هم شــامل جنگنده اف-۳۵ می شود که از 
مدرن ترین جنگنده ها محسوب می شود و واشنگتن هنوز 
با فروش آنها به امارات موافقت نکرده است. رادارگریزی، 
مانورپذیری بسیار باال برای درگیری ها در فاصله نزدیک، 
سیستم هوانوردی پیشــرفته و وجود حسگرهای مدرن 
از جمله ویژگی های جنگنده های نســل پنجم به شمار 
می آید.  تمام جنگنده های نســل پنجم برای رادارگریزی 
بیشتر و ســطح راداری پایین، دارای محفظه های حمل 
تســلیحات درون بدنه  خود هستند. این جنگنده ها برای 
مأموریت غیررادارگریز هم دارای قابلیت حمل تسلیحات 
در زیر بال هســتند و در ساختار بدنه آنها از درصد باالیی 
کامپوزیت استفاده شده که باعث کاهش سطح راداری و 

کاهش وزن جنگنده می شود.

 محمود فاضلی
 تحلیلگر بین الملل

حمايت نظامي آمريكا و اسرائيل از امارات براي مقابله با حوثي ها

جنگنده های آمریکایی در همسایگی ایران
فروش گنبد آهنين می تواند آغاز روند استقرار يک سيستم دفاعی پيشرفته در منطقه و در فاصله ای نزديك به ايران باشد

شبیه سازی با 12 جنگنده بر فراز دریای مدیترانه
رســانه های اسرائیلی از جمله نشــریه تایمز در گزارشی نوشتند که نیروی هوایی اســرائیل حدودا دو هفته 
پیش با اســتفاده از ۱۲ جنگنده حمالتی را شبیه ســازی کرده که به ادعای این رسانه ها این عملیات بیشتر شبیه 
حمله به تأسیســات هسته ای ایران است. بنا بر گزارش های منتشر شــده، یک افسر نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریکا نیز به عنوان ناظر در این تمرین حضور داشــت. بنا بر گزارش ایندیپندنت، این رزمایش شــامل سناریوهای 
مختلفی از جمله سوخت گیری هوایی، حمالت دوربرد و واکنش به موشک های ضدهوایی بود. همچنین برخی 
از رســانه های عربی نوشــتند که جنگنده های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اســرائیلی، تمریناتی شــبیه به تمرین 
ســوخت گیری در هوا را انجام داده اند. روزنامه ایالف به نقل از یک منبع عربی ناشــناس نوشــت که این مانور 
گســترده بر فراز دریای مدیترانه انجام شده اما مقامات دفاعی اسرائیل هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده اند. 
این در حالی اســت که اسرائیل به  ندرت هواپیماهای سوخت رســان را در رزمایش ها به کار می گیرد؛ اما گاهی 
از آنها برای نمایش به جهان اســتفاده می کند. این گزارش ها در حالی منتشــر می شــود که ماه گذشته میالدی 
رزمایش مشترکی از سوی نیروهای هوایی ایاالت متحده و اسرائیل در خاک این رژیم برگزار شده بود. در جریان 
این رزمایش ســه روزه که »شاهین صحرا« نام داشت، دست کم شش فروند جنگنده اف-۱۶ سی ام نیروی هوایی 
آمریکا به همراه جنگنده هایی مشــابه از اســکادران ۱۱۵ نیروی هوایی اسرائیل و همچنین جنگنده های ضربتی 

اف-۱۶آی سوفا از اسکادران ۱۱۹ این نیرو شرکت داشتند.
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عقب نشینی بسیاری از کشــورها از میدان در مسئله 
ســوریه، انــزوای ترکیه در ســوریه، همــکاری آمریکا با 
تشــکل های کردی در ســوریه که ترکیه آنها را مشــکل 
امنیتی خود می دانــد، بحران اقتصــادی، بحران انرژی 
در شــرق مدیترانه و مبارزه در لیبی از جمله دشوارترین 
روندها در سیاســت خارجی ترکیه در یک ســال گذشته 
بود. با آغاز بحران اقتصادی ترکیه در تابســتان گذشــته، 
این کشــور عالئم عادی سازی روابط خود به ویژه با یونان 
و مصر، امارات، اســرائیل، ارمنســتان و اروپا را در دستور 
دیپلماســی منطقــه ای خود قرار داده اســت. چرخش 
مسیر در سیاســت خارجی، در اواخر سال ۲۰۲۰ و اوایل 
ســال ۲۰۲۱ که مشــخص بود بحران ارز موجب بحران 
اقتصادی اســت و بروز عالئم بحران مالی آشــکار شد. 
ابتدا در میدان درگیری لیبــی، با مصر )با انصراف کامل 
از اخوان المسلمین( ارتباط برقرار شد. با وارد عمل شدن 
آمریکا، گفت وگوها با یونان به عنوان همســایه پردردسر 
برای ترکیه که سال هاست متوقف شده بود، مجددا آغاز 
شــد. بعد از اینکه جمهوری آذربایجــان )با کمک های 
همه جانبه ترکیه( خاک خود را از ارمنستان پس گرفت، 
ارتباط ترکیه به واسطه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه، با ارمنستان برقرار شــد. بعدا نوبت به امارات و 
اسرائیل رســید که رجب اردوغان آنها را از عوامل اقدام 
کودتای نافرجــام ۱۵ جوالی ۲۰۱۶ معرفی می کرد. پس 
از فراخوان اردوغــان از طریق جامعه یهودی ترک، خبر 
رئیس جمهوری اســرائیل به ترکیه منتشــر شد. شواهد 
نشان می دهد اردوغان می خواهد سیاست تشکیل دایره 
دوستی و اعتماد در اطراف ترکیه را اجرا کند که »دکترین 
ائتــالف پیرامونی« نام گرفته اســت. ایــن دکترین برای 
اسرائیل مؤثر واقع شــد؛ اما هدف آن نه بهبود اقتصاد، 
بلکه تأمین امنیت بود. حال آنکه علت واردنشدن سرمایه 
خارجی به ترکیه، نبود امنیت فیزیکی یا ضعف اقتصادی 
و نظامی نیســت؛ بلکه بی اعتمادی ناشی از تصمیمات 
اقتصادی متغیر و ضعف در قوانین مناقصه ها در ترکیه 
است. روابط ترکیه و اسرائیل که پس از حادثه مرمره آبی 
در سال ۲۰۱۰ قطع شده بود، در ماه های پایانی سال ۲۰۱۶ 
گام هایی برای عادی سازی روابط میان دو طرف برداشته 
شــد و دیدارهایی برای همکاری در عرصه انرژی انجام 
گرفت؛ اما تشدید تنش های سیاسی، نه تنها پروژه انتقال 
گاز اســرائیل به اروپا از طریق ترکیه را از دور خارج کرد؛ 

بلکه موجب مسدود شدن مسیر مناسبات طرفین شد.
فلســطین،  مســئله  اخیــر  ســال های  در  البتــه 
شهرک سازی های اســرائیل در مناطق اشغالی و حضور 

جنبــش حماس در ترکیــه موجب تنــش در روابط دو 
طرف شــد. اســرائیل بر توقــف فعالیت هــای حماس 
در خــاک ترکیه تأکیــد دارد. اظهارات تنــد دولت حزب 
عدالت و توســعه علیه اسرائیل که رسما بیت المقدس 
را پایتخت خود اعالم کرده بود و واکنش های این دولت 
به عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با اسرائیل 
نیز هنوز فراموش نشده است. آزادی دو اسرائیلی که در 
ماه نوامبر گذشــته به اتهام جاسوسی در ترکیه دستگیر 
شده بودند، نشان داد طرفین به  دنبال رفع موانع موجود 
برای توسعه روابط هستند. البته در دوران سردی روابط، 
همــکاری دو طرف در موضوعات اقتصــادی، تجاری و 
گردشگری ادامه داشــت. تالش ترکیه برای عادی سازی 
روابط با اسرائیل در حالی است که یونان کشور همسایه و 
رقیب دیرینه ترکیه در مدیترانه در سال های اخیر با شتاب 
زیادی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با تل آویو 
گســترش داده و در جدیدترین دیدار وزرای دفاع یونان و 
اســرائیل، طرف یونانی مدعی اســت گسترش و تعمیق 
همکاری دفاعی بین یونان و اســرائیل که در ســال های 
اخیر به ســطح بی نظیری رسیده اســت، هدف مشترک 
طرفین اســت. دو طرف روابط راهبردی خود را بر اساس 
پیوندهای قوی دوستانه و آرمان مشترک خود برای ایجاد 
محیطــی امن و مرفــه در فرا منطقه تعریــف کرده و در 
نتیجه مانورها و رزمایش های سازمان یافته و پیوندهای 
دفاعی یونان و اسرائیل تقویت شده است. طرف یونانی 
این دیدار را فرصتی برای حمالت غیرمســتقیم به ترکیه 
قرار داد و هشدار می دهد ناکامی در مقابله با تهدیدهای 
موجود در منطقه، قطعا تأثیر و انعکاس منفی بر ثبات و 
رفاه این منطقه خواهد داشت. این دیدار فرصتی است تا 
تعهد و قاطعیت مشترک برای مقابله مؤثر با چالش های 
یادشده را تأیید کنیم. یونان همواره از ابتکارات مختلفی 
کــه برای ثبات و امنیت شــرق مدیترانه اجرا می شــود، 
حمایت می کنــد. همچنین پایان دادن آمریکا به حمایت 
خود از پــروژه خط لولــه  گاز طبیعی مدیترانه شــرقی 
EastMed و اعالم آمادگی ترکیه برای مذاکره با اسرائیل 
درمورد پروژه جدید انتقال گاز می تواند روند عادی سازی 
میان طرفین را تشــویق کند. برای اسرائیل که می خواهد 
ذخایــر گاز طبیعی مدیترانه شــرقی را بــه اروپا منتقل 
کنــد، هیــچ امکانی جز عادی ســازی روابط بــا ترکیه و 
اضافه کــردن مصر به این روند در درازمدت وجود ندارد. 
از ســوی دیگر، اهمیت نفت خزر برای قطع وابســتگی 
انرژی اروپا به روسیه نیز به تدریج در حال افزایش است. 
رئیس جمهوری ترکیــه در پی لغو حمایت آمریکا از این 
پروژه خط لوله  گاز طبیعی به اســرائیل، چراغ سبز نشان 
داد که با توجه به تغییرات رخ داده در سیاســت خارجی 
ترکیه، تعجب آور نیست. اردوغان اعتقاد دارد این پروژه 
قابل اجرا نیست و اگر قرار باشد گاز به اروپا برود، این کار 

تنها از طریق ترکیه امکان پذیر خواهد بود.

 دست دوستي اردوغان 
به سمت دشمنان قديمي


