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  بررسی ماهیت درخواست الکاظمی از ناتو

  رویداد  
، در تماسـی تلفنـی بـا ١٣٩٩اردیبهشـت  ١٩وزیر عراق، روز جمعه  ، نخست»میمصطفی الکاظ«
، دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)، ضمن قدردانی از این سـازمان، »ینس استو لتنبرگ«

تأکید کرد که دولت عراق توجه زیادی برای همکاری با این سازمان دارد. وی بـا دعـوت از دبیرکـل 
هـای افـزایش سـطح  وگو در مـورد راه ی سفر به بغـداد در اسـرع وقـت، بـرای گفـتاین سازمان برا

ویژه در زمینه آموزش نیروهای نظامی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و رفع تمـام  همکاری مشترک به
  های اطالعاتی و نیز در خصوص اقدامات پیشگیرانه بهداشتی تأکید کرد. موانع همکاری در زمینه

نیز ضمن تبریک تشکیل کابینه عراق بر توسعه همکاری با این کشـور در مقابلـه بـا استو لتنبرگ 
های آموزشی فعال در عراق تأکید کرد و اظهار داشت کـه جامعـه  گروه  تروریسم از طریق مأموریت
  ١های تروریسم نیازمند همکاری با عراق است. جهانی برای مقابله با چالش

  تحلیل رویداد 
، مصطفی الکـاظمی را مـأمور تشـکیل ١٣٩٩فروردین  ٢١جمهور عراق روز  س، رئی»برهم صالح«

هـای سیاسـی عـراق و الکـاظمی،  ها و مـذاکرات بسـیار میـان گروه وقوس کابینه کرد و پس از کش
نماینـده پارلمـان،  ٣٢٩نماینـده از  ٢٣٣، با حضـور ١٣٩٩اردیبهشت  ١٧سرانجام روز چهارشنبه 

  اعتماد گرفتند. بخشی از اعضای کابینه وی رأی 
برگـزاری انتخابـات   دولت الکاظمی با دو چالش یا در واقع مطالبه جدی مواجه است: نخست

وفصل موضوع استمرار یا قطع حضور نیروهـای  زودهنگام مطابق قانون جدید انتخابات و دوم، حل
  نظامی آمریکایی در عراق. 

از میان بـازیگران داخلـی و خـارجی  رسد هر دو مطالبه موافقان و مخالفان متعددی به نظر می
دخیل در عراق دارد. در خصـوص اسـتمرار یـا قطـع حضـور نیروهـای نظـامی آمریکـایی، دولـت 

مواجه است » مصوبه پارلمان عراق در راستای الزام دولت به اخراج نظامیان آمریکایی«الکاظمی با 
  ب پارلمان این کشور رسید. که چند روز پس از ترور نمادهای مقاومت ایرانی و عراقی به تصوی

                                                                                                                                        
 Resaneh7.com/news/231123 و همچنین ٢٠/٢/١٣٩٩. خبرگزاری ایلنا، ١
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در عرصه رسمی و غیر رسمی ایـن کشـور، » اخراج نظامیان آمریکایی از عراق«اگرچه موضوع 
انـد تـا از ایـن  تمام تالش خود را بـه کـار گرفته  ها، رسد آمریکایی کلید خورده است ولی به نظر می

اسـطه حضـور گسـترده نـاتو آن را ها رهایی یابند و موضوع یادشده را به محاق ببرند یا به و مخمصه
  جبران نمایند.

اند تـا نیروهـای خـود را در عـراق ابقـاء   ای متوسل شـده ها به هر بهانه از سوی دیگر، آمریکایی
نمایند و حتی در بسـیاری مـوارد پـا را فراتـر گذاشـتند و بـه تهدیـد مقامـات و دولـت عـراق روی 

امنیتـی عـراق در  -بودن توان نیروهای نظـامیناکافی «های مذبوحانه در جهت  آوردند؛حتی تالش
شـود. آنچـه مسـلم اسـت اینکـه موضـوع خـروج  نمـایی می مطـرح و بزرگ» مواجهه با تروریسـم

ها و به عبارتی بهتر اخراج نظامیان آمریکـایی از منطقـه (و حتـی تـالش در راسـتای فـرار  آمریکایی
 در بزنگاه آنها)، جزو خطوط قرمز آمریکایی

ً
های خاص همانند زمان انتخابات یا بـه  هاست و صرفا

کادمیک از سوی نخبگان سیاسی آمریکایی مورد توجه و بهره بـرداری  عنوان مباحث دانشگاهی و آ
ها و نوع مواجهه آنهـا در عرصـه عمـل،  های خود آمریکایی ها و گزارش گیرد و براساس داده قرار می
 خاورمیانـه) نیسـتند.این مهـم پـس از گاه حاضر به ترک منطقه غرب آسـیا (یـا اصـط آنها هیچ

ً
الحا

برجسته شدن موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکـا از عـراق در پارلمـان ایـن کشـور در دی مـاه 
  ،روشن تر شد. ١٣٩٨

در عراق و پیش کشـیدن بحـث خـروج نظامیـان آمریکـایی از عـراق و  ١٣٩٨تحوالت دی ماه 
ها تمـایلی  یکایی به خوبی نشان داد که آمریکاییمتعاقب آن نگرانی و اعتراض شدید دولتمردان آمر

هایی در خصـوص آن،  برای خروج (یا اخراج) از منطقـه ندارنـد و حتـی در صـورت بـروز زمزمـه
دولتمردان و مقامات آمریکایی به شدت در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. ایـن مضـوع در تهدیـد 

هـای مـرتبط  فروش نفـت عـراق در بانک قطع یا مسدود کردن حساب بانکی«مقامات آمریکایی به 
های سـاخت و  اخـذ هزینـه«و همچنین » های جنگی تهدید به اخذ غرامت و خسارت«آمریکایی، 
 روشن گردید. » های آمریکایی در عراق ساز پایگاه

ً
  کامال

ها در مواضـعی متعـدد تـالش کردنـد تـا  البته در بازه زمانی تعیین تا تأیید الکاظمی، آمریکایی
ای آشـکار،  وزیری بنشانند و حتی سفیر آمریکا در بغـداد در مداخلـه می را بر کرسی نخستالکاظ

هـای  خواستار رأی به کابینه الکاظمی و تشکیل سریع دولت وی شد که واکنش منفی برخـی جریان
  سیاسی عراق مانند دولت قانون را در پی داشت. 

یز خود نسبت به دولت الکاظمی را پنهان ها موضع تأییدآم به هر حال در برهه کنونی، آمریکایی
اند. در این راستا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکـا ضـمن اسـتقبال از تشـکیل دولـت   نکرده



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

5  
 

ویژه بـرق) از ایـران خبـر داد کـه  روزه بغداد برای خرید انرژی (بـه ١٢٠های  الکاظمی، از معافیت
  به دولت الکاظمی است. دهنده اعطای برخی امتیازات ویژه  نوعی نشان به

ها برای همکـاری  طور کلی، اکنون دعوت الکاظمی از دبیرکل ناتو برای سفر به عراق و رایزنی به
روابط بـا جمهـوری اسـالمی ایـران و «الکاظمی در میانه موضوع » حزم و احتیاط«بیشتر، نشانگر 

لش مهم پیش روی دولـتش رسد یکی از راهکارهای وی برای غلبه بر چا است و به نظر می» آمریکا
زاده)، در واقـع الکـاظمی در روابـط  باشد. بنا به گفته یکی از کارشناسان سیاسی (حسـن هـانی می

  ١عراق با آمریکا و جمهوری اسالمی ایران، عصا را از وسط گرفته است.

  گیري نتیجه
ت در در تـالش اسـ» گرایانـه عراقـی نـوعی هوشـمندی ملی«واسـطه  رسـد الکـاظمی به به نظر می

، روابط عراقهم با جمهوری اسالمی ایران و هم بـا آمریکـا را »ناتو«تر با  چارچوب همکاری گسترده
حفظ کند، اما آنچه مهم است اینکه، حضـور گسـترده  -که در واقع در تقابل با یکدیگر قرار دارند -

امنیتی عـراق،  -یهای نظامی و امنیتی ارتش و نهادهای نظام ناتو در عراق و بر عهده گرفتن آموزش
  های آینده نهضتی مواجه است.  با برخی تهدیدها برای فعالیت

سازمانی متشکل از برخی کشورهای اروپایی، ترکیه و خوِد آمریکاسـت کـه » ناتو«به هر حال، 
ها در تضـاد قـرار نـدارد،و بـه واقـع  حضور گسترده آن در عراق، چندان با منافع و مصالح آمریکایی

 چـارچوب فعالیت نوعی آمریکا با
ً
هایی را  هـای آن، محـدودیت چهره گسترده تر است، امـا مسـلما

های سیاسـی عراقـی  های محور مقاومت ایجاد خواهد کرد. بنابراین، جریان ها و برنامه برای فعالیت
همکـاری نـاتو «گرای شیعی همسو با محور مقاومت، باید با دقت بیشتری  های اسالم ویژه جریان به

  ا مورد توجه و رصد قرار دهند. ر» با عراق
اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه غرب آسیا «و » ها مواجهه با آمریکایی«محور مقاومت برای 

ای از اقدامات در ابعـاد ایجـابی و سـلبی نیـاز دارد. در ایـن راسـتا،  به طیف گسترده» به ویژه عراق
مـورد توجـه » نقشه راه ترسیم شـده«ر بازتعریف و گسترش جغرافیا و موضوع مقاومت باید در مسی

  قرار گیرد.

                                                                                                                                        
1. http://www.isna.ir/news/99022013936 

http://www.isna.ir/news/99022013936




  
  

  هاي پاتریوت از عربستان سعوديخروج سامانه

  رویداد
فـارس بـه دونالد ترامپ در پی ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین ایاالت متحده بـر فـراز خلـیج 

سـعودی  ها به تأسیسات نفتی آرامکـودست سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همچنین حمله حوثی
هـای دستور داد نیروهای بیشتری به منطقه اعزام شوند تا عـاملی بازدارنـده در مقابـل ایـران و گـروه

هـای موشـکی پـاتریوت و چهـار ای وابسته به کشورمان تشکیل شود. تصمیم استقرار سامانهمنطقه
شـتر پدافنـد سرباز به عربستان سعودی در ماه سپتامبر بـرای پوشـش بی ٢٠٠سیستم راداری و اعزام 

 شد.هوایی این کشور اتخاذ 
 مشخص شده است ارتش آمریکا تالش دارد سـامانهبرپایه داده

ً
-های رسمی و غیررسمی اخیرا

ها، مقدمات ایـن کـار  های پدافندی مستقر در عربستان را از این کشور خارج کند. براساس گزارش
یابند. حال ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه  ها به جای دیگری انتقالمهیا شده و قرار است این سامانه

دالیل و اهداف ترامپ برای چنین تصمیمی چه بوده و آیا آمریکا در تـالش اسـت در آینـده حضـور 
  فارس کاهش دهد؟خود را در خلیج 

 تحلیل رویداد
هـای ای مبنی بر اینکـه سـامانهوزیر امور خارجه آمریکا، مایك پومپئو، هفته گذشته خبرهای رسانه

دهنـده کـاهش ت از عربستان خارج خواهد شد، تأیید کرد، امـا گفـت کـه ایـن اقـدام نشـانپاتریو
حمایت ایاالت متحده از عربستان سعودی یا تالشی برای فشار آوردن به ریاض بر سر مسائل نفتـی 
نیست. وی همچنین اظهار داشت این بدان معنی نیست که ادراکات امنیتی واشنگتن در قبال ایـران 

ها مدتی در عربستان مستقر بودند رده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت این سامانهتغییری ک
 و در حال حاضر ارتش و تجهیزات نظامی این کشور در حال چرخش طبیعی نیروهای خود هستند. 

زعم برخی تحلیلگران غربی، این حضور لجستیکی آمریکا در عربستان تا حد زیادی عاملی  به
 برخـی مقامـات پنتـاگون گـزارش داده در برابر ایران محسوب میبازدارنده 

ً
انـد کـه ایـن شد. اخیـرا

محسـوب » تهدید فوری برای منـافع اسـتراتژیك آمریکـا«تغییرات به این دلیل است که ایران دیگر 
شود. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارنظرها، گفت تهدید ایران هنـوز بـرای آمریکـا نمی
های نفتی رسد آنچه تغییر کرده تمایل یا نیاز آمریکا به حمایت از داراییشده است. به نظر میتمام ن

 خارجی است.
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با توجه به قیمت پایین نفت که برای صنعت نفت آمریکا (با توجه به هزینه باالی تولیـد) صـرفه 
ی نظامی در مناطق هااقتصادی ندارد، دیگر نیازی به حضور راهبردی آمریکا برای جلوگیری از تنش

دارند کـه نفـع راهبـردی ایـاالت در حال حاضر مقامات آمریکایی اظهار می نفتی خارجی نیست.
متحده آن نیست که سربازان آمریکایی را به خطر بیندازد و متعهد به حفاظـت نظـامی از تأسیسـات 

 نفتی شود و از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند.
سـلمان ای برای تحت فشار قرار دادن بـن جایی نیرو را نشانهابهبرخی دیگر از تحلیلگران این ج

گیرند، زیرا ایاالت متحده از جنگ نفتی میان عربسـتان و روسـیه ابـراز نارضـایتی کـرده در نظر می
است. ترامپ ماه گذشته تالش کرد عربستان سعودی را متقاعد کنـد کـه پـس از افـزایش تولیـد در 

کرونا در جهان، حجم تولید نفتی خود را کاهش دهد. این اقدام پـس مراحل ابتدایی شیوع ویروس 
جمهور آمریکا اواخر ماه آوریل به رهبران سعودی اولتیماتوم داده بـود.  از آن صورت گرفت که رئیس

آوریل، ترامپ به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تذکر داد  ٢در تماس تلفنی در تاریخ 
ای صادرکننده نفت (اوپک) شروع به قطـع تولیـد نفـت نکنـد، وی قـادر بـه که اگر سازمان کشوره

جلوگیری از تصویب طرح نمایندگان مجلس آمریکا برای خروج نیروهـای آمریکـایی از عربسـتان 
  سعودی نیست. 

بـا ارائـه  ٢و دن سالیوان، ١خواه، کوین کرامرهفته قبل از این تماس تلفنی، سناتورهای جمهوری
هـای پـاتریوت و ال تصویب قانونی بـرای حـذف همـه نیروهـای آمریکـایی، سـامانهدنب طرحی به
های دفاع ضد موشك از عربستان سعودی بودند مگر اینکه عربسـتان سـعودی تولیـد نفـت سیستم

  خود را کاهش دهد. 
برخی دیگر از تحلیلگران مدعی هستند کـه دولـت ترامـپ در تـالش اسـت از گسـترش نفـوذ 

نطقه جلوگیری کند؛ در عین حال به طور فزاینده نگـران مقابلـه بـا چـین در حـال نظامی ایران در م
ظهور است. برای چنین تقابلی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده است که منابع کافی برای پیشبرد این 

ها و اقدامات نظـامی پکـن در بارها و بارها بر فعالیت ٣اسپر، راهبرد ندارد. وزیر دفاع آمریکا، مارك
  ریای جنوبی چین به مقامات واشنگتن هشدار داده است. د

  گیرينتیجه
 طور که بیان شد، میهای پاتریوت از عربستان، همانخروج سامانه

ِ
تواند بـر پایـه دو هـدف اصـلی

ها باشد. جنگ نفتی میان تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی و راهبرد گردش به شرق آمریکایی
                                                                                                                                        
1. Kevin Cramer 
2. Dan Sullivan 
3. Mark Esper 
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ت سعودی را بر آن داشت برای از دسـت نـدادن بازارهـای نفتـی، ظرفیـت روسیه و عربستان، مقاما
تولید نفتی خود را نه تنها کاهش ندهند بلکه افزایش دهند. در طرف مقابل، آمریکا که خـود اولـین 

میلیون بشکه در روز است، از جنگ نفتـی میـان روسـیه و عربسـتان  ١٠تولیدکننده نفت با بیش از 
هـای های بـاالی تولیـد نفـت ایـن کشـور کـه بیشـتر در حـوزهه به هزینهمتضرر شده است. با توج

 تولید و فروش نفت آمریکا، به 
ً
ویژه نفت شیل، صرفه اقتصـادی نـدارد و فراساحلی قرار دارد، عمال

قابل رقابت با نفت ارزان منطقه غرب آسیا و روسیه نیست. از طرف دیگر، راهبرد گـردش بـه شـرق 
الش برای مهار چین که از دوره اوبامـا شـروع شـده یکـی از اهـداف اصـلی نیروهای آمریکایی و ت

فـارس نیـز یکــی از  سیاسـت خـارجی آمریکاسـت. در ایــن میـان موضـوع کنتـرل ایــران و خلـیج
  شود.یابی هر چه بیشتر چین در آینده محسوب میها برای مقابله با قدرتهای آمریکایی اولویت
 





  
  

  ه از آمریکا در رابطه با کنترل تسلیحاتماهیت درخواست مذاکره روسی

  رویداد
و ابتـدای  ١٣٩٨های مقامات روسـیه و آمریکـا طـی سـال  های مهمی که در تماس یکی از موضوع

مطرح شده، ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات بوده است. روسیه بار دیگر در اواخر فروردین  ١٣٩٩
تسلیحات فراخوانـد. ایـن درخواسـت کـه از زبـان آمریکا را به انجام مذاکرات درباره کنترل  ١٣٩٩

جمهوری در مـذاکرات  سرگئی ریـابکوف، معـاون وزیـر امـور خارجـه روسـیه و نماینـده ریاسـت
ای، بیان شد، موضوع عدم استقرار تسلیحات در فضا را مهم و اساسی جلوه داد. ناگفته نمانـد  هسته

  بود. از طرف آمریکا رد شده ١٣٩٨/٢٠١٩این درخواست در سال 
در این یادداشت سعی خواهد شد ماهیـت درخواسـت روسـیه از آمریکـا و بـه نـوعی دالیـل و 

  چرایی این درخواست تبیین شود.

  تحلیل رویداد
کنـد؛  المللی است که در راستای کـاهش احتمـال جنـگ عمـل می کنترل تسلیحات یک رژیم بین

کنـد کـه بـا اجـرا  به طرفین اعمـال میهایی را  یعنی رژیم کنترل تسلیحات هنجارها، قواعد و ارزش
کنـد. در واقـع،  شدن آنها، همکاری میان طرفین درگیر برای کاهش احتمال جنگ افـزایش پیـدا می

ها،  المللی است که با کـاهش تعـداد سـالح کنترل تسلیحات تالشی برای تقویت صلح و ثبات بین
گیـرد.  ها صـورت می رار سـالحقدرت و توان تخریب و محدود کردن مناطق جغرافیایی برای اسـتق

کنترل تسلیحات در کنار بازدارندگی، نیروهای نظامی و دفاعی و دکتـرین مناسـب دفـاعی، ابـزاری 
گیرد، اما  کنترل تسلیحات، تسلیحات متعارف را نیز دربرمی  برای امنیت و ثبات است. اگرچه رژیم

  ای است. محور اصلی در این رژیم تسلیحات هسته
آیـد. در خصـوص  دنبال منافعی است که از دل رژیم کنترل تسـلیحات بیـرون میروسیه نیز به 

  توان اشاره کرد: تمایل روسیه به مذاکره با آمریکا درباره کنترل تسلیحات به چند دلیل می
الملل: بخشی از تمایـل مسـکو بـه مـذاکرات راهبـردی ماننـد  . حفظ ثبات راهبردی نظام بین١

گردد. روسیه خواهـان حفـظ وضـع  الملل برمی الن روسیه در نظام بینکنترل تسلیحات، به منافع ک
در نظـام   الملل است؛ به این معنا که از نظر مسکو، بایـد مـانع از تکثیـر قـدرت موجود در نظام بین

مند بوده است مشکالت اساسی جهـانی  الملل موجود شد. بر همین اساس مسکو همواره عالقه بین
شورای امنیت سازمان ملل حل و فصل کنـد. یکـی از شـرایط و عوامـل  را با مشارکت اعضای دائم
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های راهبـردی، از جملـه  مهم تحقق این هـدف (عـدم تکثیـر قـدرت)، ممانعـت از تکثیـر سـالح
اند بـرای بررسـی مسـائل  های اتمی است. بر همین اساس، مقامات روس همواره اعالم کرده سالح

نامه جدیدی درباره کنترل تسلیحات به  کان امضای توافقمربوط به تقویت ثبات جهانی، از جمله ام
  ای آماده مذاکره با همه شرکای غربی خود، به ویژه ایاالت متحده هستند. ویژه تسلیحات هسته

های موشکی خود: نگاه روسیه بـه ایـن موضـوع، نگـاهی امنیتـی  . مشروعیت بخشیدن به فعالیت٢
دهای نظامی نه تنها همـواره وجـود داشـته، بلکـه ابعـاد و های گذشته تهدی است. از نظر مسکو، طی سال

اند. به همین دلیل روسیه باید با ارتقای قدرت موشـکی و تسـلیحاتی، خـود را در  ای نیز پیدا کرده توان تازه
هـای روسـیه  برابر آن بیمه کند. در حالی که آمریکا و کشورهای اروپـایی همـواره نسـبت بـه ایـن فعالیت

اند. روسـیه بـرای خنثـی کـردن ایـن  را عـاملی بـرای تضـعیف صـلح و ثبـات دانسـته معترض بوده و آن
های موشـکی و تسـلیحاتی خـود،  ها، برطرف کردن موانع احتمالی و هموار کردن مسیر آزمایش اعتراض

بخشـی بـه  مایل به مذاکره درباره کنترل تسلیحات بوده است. به عبارت دیگر، روسیه به دنبـال مشروعیت
  الملل است. ای موشکی خود و به عبارت بهتر، گمراه کردن جامعه بینه پیشرفت
انـد کـه ترامـپ در  هـا واقف . محدود کردن آمریکـا در توسـعه و پیشـرفت تسـلیحات: روس٣

کند. در ایـن منطـق،  های آن عمل می الملل منطق تهاجمی را دنبال و براساس مفروض سیاست بین
مهاجم یا تهدیدکننده خـود را در موقعیـت برتـر از طـرف  گیرد که تهدید و حمله زمانی صورت می

مقابل ببیند. بدون تردید ترامـپ براسـاس تصـورات خـود، موقعیـت آمریکـا را از نظـر تسـلیحات 
تری قـرار  کند کـه اگـر در موقعیـت ضـعیف داند. منطق تهاجمی آمریکا قبول نمی راهبردی برتر می

ـ  INF١برد یـا  ای میـان های هسته ند پیمان منع موشکداشته باشد، معاهدات کنترل تسلیحاتی ـ مان
  کند، زیر پا بگذارد. را که طرف مقابل و قدرت نظامی آن را محدود می

روسیه با توجه به این آگاهی، به دنبال این است که تا حد امکان توسعه تسـلیحات آمریکـا را محـدود 
هـا همـواره  پذیرد. روس ترل تسلیحات نمیای را در خصوص کن گونه مذاکره کند؛ در غیر این صورت هیچ

وگوها برای کنترل تسـلیحات وجـود دارد کـه قابـل  شرط جدی برای آغاز گفت اند که یک پیش اعالم کرده
های تسـلیحاتی روسـیه  هـا و برنامـه کنار گذاشتن نیست و آن موافقت آمریکا با بحث کردن دربـاره پروژه

های  توانـد بـا واشـنگتن بـر سـر سـالح سـت. مسـکو نمیهـا شـده ا  است که باعـث نگرانـی آمریکایی
های ایـن کشـور  صوت آمریکا و برنامـه های مافوق گو کند بدون آنکه درباره پروژه صوت خود گفت مافوق

به منظور ایجاد یک سیستم جهانی ضد موشکی و اسـتقرار تسـلیحات در فضـا بحـث جـامعی صـورت 

                                                                                                                                        
1. Intermediate-Range Nuclear Forces 
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های ارتش آمریکـا را  تواند این پروژه ی است. روسیه نمیوگوی شرط برای چنین گفت بگیرد و این یک پیش
  داند. کننده می ثبات نادیده بگیرد، زیرا آن را به طور جدی در حوزه راهبردی، بی

، روسیه نیز از این INF. تالش برای دور شدن از رقابت تسلیحاتی: با خروج دونالد ترامپ از ٤
طرفـه، بـه  ن است ایـن تهدیـد و نقـض پیمـان یکها بر این باورند که ممک پیمان خارج شد. روس

 ١»اسـتارت«های دیگر نیز سرایت کند. میان روسیه و آمریکا معاهده دیگری به نـام  ها و پیمان توافق
وجود دارد که براساس آن هر دو طرف کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی را در دستورکار خود قرار 

زمان دارد، اعتبار و  ٢٠٢١عاهده استارت نیز که تا سال م INFاند. با خروج احتمالی ترامپ از  داده
صورت رقابت تسلیحاتی به صورت آشکار ادامه خواهد داشـت.  ضمانتی نخواهد داشت که در این 

ها جـای خـود را بـه  اگرچه تا به حال رقابت تسلیحاتی از بین نرفته و فقط افـزایش کمیـت موشـک
  رقابت به صورت آشکار خواهد بود.افزایش کیفیت داده است، اما پس از این، 

خواهد خود را درگیر یک مسابقه تسلیحاتی جدیدی کنـد کـه جنبـه راهبـردی  با این حال روسیه نمی
های مـالی  الملـل، هزینـه ای، عالوه بر ایجاد ناامنی بیشتر در سطح بین دارد، زیرا حضور در چنین مسابقه

دارد. در حالی که وضعیت اقتصادی روسیه برای چنین رقابتی آمـاده نیسـت و در ایـن زیادی برای روسیه 
هایی صرف بهبود و توسعه اقتصاد شود. بنابراین، موافقـت بـا رژیـم کنتـرل  شرایط بهتر است چنین هزینه

  های سنگینی را تحمیل خواهد کرد. تسلیحات به معنای پایان رقابتی است که هزینه
، مسـکو ٢٠١٩/١٣٩٨جمهور روسـیه، در اواخـر سـال  دیمیر پوتین، رئیسمطابق اظهارات وال

شرطی تمدید کند؛ اما دولت ترامـپ هنـوز  آماده است استارت جدید را بالفاصله و بدون هیچ پیش
تصمیم خود را در مورد آینده توافق اتخاذ نکرده است. اظهارنظرهای مقامات آمریکایی حکایـت از 

ای و  های هسته تر باشد که انواع سالح ای جامع دهد به دنبال معاهده ح میآن دارد که واشنگتن ترجی
  شود. نیز کشور چین را شامل 

  گیري نتیجه
  توان نتیجه گرفت: از مطالب فوق می

ـ تمایل روسیه به مذاکره با آمریکا درباره کنترل تسلیحات ناشی از منافع کالن امنیتی، نظامی و 
  اقتصادی روسیه است.

  ضوع فوق، روسیه بیشتر نگاه امنیتی دارد.ـ در مو
ـ روسیه به نقش اساسی و انکارناپذیر آمریکا در کنترل تسلیحات و صـلح و ثبـات ناشـی از آن 

  اذعان دارد.

                                                                                                                                        
1. START 



 



  
  

 بررسی روابط پنهانی رژیم صهیونیستی و تونس

  رویداد
فرانکفـوني  )، تونس سکوالر١٣٩٠ـ ١٣٦٥)، تونس بن علي (١٣٦٥ـ ١٣٣٥تونس حبیب بورقیبه (

هاي غــرب  ها و در خــدمت سیاســت زده همــواره در خــط ســازش بــا صهیونیســت و تــونس غــرب
رغم مخالفـت ملـت و  ، به١٣٩٠استعمارگر بوده است. بعد از خیزش اسالمي مردم تونس در سال 

جانبـه بـا آن،  هاي سیاسي در داخل تونس با رژیم غاصـب صهیونیسـتي و قطـع روابـط همه جریان
  ایم. هاي بعد از بن علي با اسرائیل بوده پنهاني دولت شاهد روابط

هاي سیاسي و انقالبي تونس اهـداف  جمهور قیس سعید، مردم و جریان با روي کار آمدن رئیس
انقالب یاسمین یعني قطع روابط پنهان با رژیم صهیونیستی را از حکومت جدید انتظـار دارنـد. در 

هاي  هـا و شـیوه راري روابـط غیررسـمي بـا تـونس طرحهاي فکر صهیونیست بـراي برقـ مقابل اتاق
کننـد، از جملـه ورود گردشـگران اسـرائیلي و اعطـاي ویـزا، انتخـاب فـردي  گوناگوني را دنبال مي

هاي وابسـته اسـرائیلي،  دوتابعیتي در بدنه دولت تونس، ایجاد کانال تجاري با تونس توسط شـرکت
  ط ورزشي با ورزشکاران تونس و... .سازي رواب رابطه با احزاب داخلي تونس، عادي

  تحلیل رویداد
گردد که حبیـب بورقیبـه، هـادی  باز می ١٩٥٠سازی روابط تونس و صهیونیست به اوایل دهه  عادی

از طریق سفرای خود در پاریس » حزب آزاد مشروطه جدید«نویره، محمد مصمودی و سایر رهبران 
ماس بین هیئت صهیونیستی بـه سرپرسـتی رافائـل با رژیم صهیونیستی تماس برقرار کردند. شروع ت

 ١٣٣٠جدعون و هیئت تونسی به سرپرستی الباهی األدغم در مقر سازمان ملل در نیویورک در سال 
ها و  ها سـعی کردنـد صهیونیسـت بود که موضوع استقالل تونس مطرح شد. طی آن جلسـه تونسـی

ها خصـمانه نخواهـد بـود و  بـا صهیونیسـتها را قانع کنند که روابط دولت مستقل آینـده  آمریکایی
جمهـور حبیـب  ای علیه آن انجام نخواهـد شـد. جلسـه بعـدی بـین رئیس گونه اقدام خصمانه هیچ

ها سعی در  برگزار شد. تونسی ١٣٣٤بورقیبه و سفیر رژیم صهیونیستی در فرانسه، یعقوب تسور، در 
گـاه  ستقالل داشتند، اما صهیونیسـتترغیب رژیم صهیونیستی برای پشتیبانی از نبرد خود برای ا ها آ

پـس از اسـتقالل،  ١بودند که نباید منافع آنها با فرانسه قربانی منافع حاکمان بعدی در تـونس شـود.

                                                                                                                                        
  http://almajd.net ،۲۰۱۹, ۱۶ یونیو والدالالت، ائعالوق..  الصهیوني الکیان و تونس بین التطبیع المدیني، توفیق .١
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روابط پنهانی تونس با مقامات صهیونیستی برای جلب حمایت از البی مالی و سیاسی صهیونیستی 
ها بـا برقـراری روابـط بـا  امه پیدا کـرد. تونسـیدر اروپای غربی و ایاالت متحده آمریکا همچنان اد

های جهانگردی اروپا را به پشتیبانی از بخـش گردشـگری و افـزایش  ها توانستند آژانس صهیونیست
 روابـط بـا 

ِ
عـد پنهـان

ُ
سهم تونس از گردشگری در دهه اخیر ترغیب کنند. براي رژیم صهیونیسـتي ب

گـاهی دارنـد و در تر از روابط آشکاري است که مر تونس بسیار مهم دم و روشنفکران تونسـي از آن آ
هـای مخالفـان داخلـی در برابـر آشـکار شـدن روابـط پنهـاني  مقابل حکومت تونس نگران واکنش

  صهیونیستی است.

 فعالیت سیاسی رژیم صهیونیستی در تونس
 سازی سیاسی الف) دین و جهانگردی و عادی

ب بـین تـونس و رژیـم صهیونیسـتی تحـت شـعار وقفه و با تالش مسـتمر در جهـان عـر سازی بي عادی
وگو در  ها و مـذاهب، از طریـق گفـت آمیز بین ادیان و برقراری صلح واقعی بین تمدن همزیستی مسالمت

  حال رخ دادن است و این روند براي آینده تونس نیز با عناوین و ترفندهاي مختلف متصور خواهد بود.
ی از کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای زیـارت کنیسـه هزاران یهود »:الغریبه«. زیارت کنیسه  ١
کننـد. ایـن اقـدام تغییـری  در جنوب شرقی تونس به این کشور سفر مي ٢»جربه«در جزیره  ١الغریبه

 به گسترش روابط در زمینه کیفی در روند عادی
ً
های مختلـف بـین تـونس و  سازی است که احتماال
  ٣اهد انجامید.موجودیت رژیم صهیونیستی در آینده خو

وارد » بازدید از الغریبـه«حدود هفت هزار یهودی برای اجرای مراسم ساالنه  ١٣٩٨اردیبهشت 
 در اسـرائیل، کانـادا، ایـاالت 

ً
تونس شدند. بیشتر بازدیدکنندگان که از کنیسه یهودیان بودند، عمـدتا

رهبر جامعه یهودیـان در  اما امسال به علت شیوع بیماري کرونا، ٤کردند. متحده و فرانسه زندگی می
جربه، بیریز طرابلسی، از لغو این مراسم خبر داد و اعالم کرد کنیسـه الغریبـه بـاز نخواهـد شـد تـا 

                                                                                                                                        
 رود. آفریقا و جهان بـه شـمار مـي سال، از معابد یهودی بزرگ و قدیمی ۲۶۰۰ به نزدیک قدمتی با» الغربیه«. معبد ١

  جربه، توریستی جزیره در این معبد
ً
 ساخت. است شده واقع تونس پایتخت شرقی جنوب کیلومتری ۵۸۰ در تقریبا

 ترین قـدیمی اسـت و همچنـین سـلیمان معبد از سنگی حاوی که است این بر گردد. اعتقاد می باز روم دوران به آن
  .کرده است حفظ خود راهروهای در را تورات نسخه

 جمعیتـی و مربع کیلومتر ۵۰۰ حدود مساحتی لیبی با مرز کیلومتری ۱۵۰ در حدود تونس شرقی جنوب در . جربه٢
 
ً
 گردشـگری مقصـد اولین از برگرفته این نام شود. می نامیده »رؤیاها« جزیره اقع شده است ونفر و هزار ۱۶۰ تقریبا
 و خـارجی گردشگران نفر است  (بین میلیون ۲ تا ۱٫۸ بین ساالنه جزیره این بازدیدکنندگان تعداد تونس است. در

  کنند. بازدید می الغریبه معبد یهودی از ۳۰۰۰تا  ۲۰۰۰که  حالی در ،)ها تونسی
  ، ۲۰۱۹, ۱۶ ، یونیوالتطبیع بین تونس و الکیان الصهیوني .. الوقائع والدالالتالمدیني،  توفیق٣.

http://almajd.net 
  . همان.٤

http://almajd.net
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 از بین برود.
ً
  ١زماني که ویروس کامال

تاجر یهودی تونسی، به عنوان وزیر  ٢انتصاب رونی طرابلسی،. انتصاب وزیر یهودي در کابینه دولت تونس:  ٢
سازی با رژیم صهیونیستی محسوب  نوعی عادی ١٣٩٧دولت یوسف الشاهد در آبان گردشگری در 

هاي مردمي تونس به مخالفت با اقدامات وزیر گردشگري به پا  ها و جریان شد. احزاب و اتحادیه می
   ٣خاستند و در تظاهراتي خواستار برکناري وی شدند.

ــافرتی تونس . آژانس ٣ ــاي مس ــرائیل:  ه ــي ـ اس ــین تونس ــرائیل«کمپ » تحــریم دانشــگاهی و فرهنگــی اس
)TACBIخواه،  )، اتحادیه عمومی کار تونس، جریان مردمی، جریان دموکراتیک، حزب جمهوری

 ١٣٩٨خـرداد  ١حزب مسیر سوسیال دموکرات، حزب کارگر و جنبش خلق، در بیانیـه مشـترکی در 
کند.  در این کشور فعالیت می هاست ماه ٤،»تونیزیا باي ترافل«اعالم کردند آژانس مسافرتی تونس، 

این کار با هماهنگی مقامات اشغالگر قدس برای اخذ ویـزای ترانزیـت بـه کرانـه بـاختری و قـدس 
اند بـه ایـن معـامالت غیرقـانونی بـا  شود. امضاکنندگان این بیانیه از دولت تونس خواسته انجام می

رتی درگیر در آن خارج کند و افـراد های مساف دشمن صهیونیستی پایان دهد و مجوز را از همه آژانس
بـا معرفـي و روي کـار آمـدن وزیـر گردشـگري جدیـد،  ٥مسئول را تحت پیگرد قانونی قـرار دهـد.

رود وزیر سکوالر و عضـو حـزب البـدیل  در کابینه الیاس الفخفاخ، انتظار مي ٦محمدعلي التومي،
م اشـغالي، البتـه بعـد از عبـور از سازي را همچون گذشته با تدابیر امنیتي با رژیـ تونس روند عادي

  ، ادامه دهد.١٩شرایط فعلي و بیماري کوید 
های  روزنامه لبنانی االخبار از یک منبع موثق خبر داد دیپلمات هاي اسرائیلي در تونس: . حضور دیپلمات ٤ 

اسرائیلی در حال حاضر به طور غیـر رسـمی در تـونس حضـور دارنـد. اطالعـات موجـود در ایـن 
) منتسب است. AIPACبه مورت فریدمان، رئیس البی هوادار اسرائیل در ایاالت متحده (روزنامه 

ای که با اعضای یک کلیسای صهیونیستی مسـیحی در ایالـت نیوجرسـی  مورت فریدمان در جلسه
آمریکا داشت، موفقیت اسرائیل را در برقراری روابط با کشورهای عربی در خـارج از منطقـه خلـیج 

های غیـر رسـمي اسـرائیلی حضـور دارنـد،  جایی که هم اکنون دیپلمات«و گفت:  فارس تأیید کرد
  ٧».کشور تونس است

منذر قفراش، رئیس جبهه نجات تونس و عضو کمپین ملی تـونس، سازي سیاسـي:  . احزاب موافق عادي ٥
                                                                                                                                        

  .۲۲/۰۴/۲۰۲۰، چهارشنبه، ۱۱۶۸۵، ش ۴۲یغلق ابواب کنیس الغربیه في وجه الیهود، س  ۱۹- ، کوفید»العرب« . روزنامه ١
  صر تونس است.. سومین وزیر یهودي در تاریخ معا٢
  rayaaljadid.com  ، ۲۰۲۰فبرایر  ۱۸. الرأي الجدید، ٣

4. Tunisia Bay Travel 
   ،۲۰۱۹, ۱۶ یونیو والدالالت، الوقائع..  الصهیوني الکیان و تونس بین التطبیع المدیني، . توفیق٥

http://almajd.net 
  . از مؤسسین حزب البدیل تونس است.٦
   https://al-akhbar.com  ۲۰۱۹ الثاني کانون ۱۹ التطبیع، نسق تسارع: تونس في ونيالصهی عباس، العدو . أحمد٧

http://almajd.net
https://al-akhbar.com
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را منتشر کـرد. ایـن پیـام خطـاب بـه هـوارد کـوهر،  ١٣٩٨بهمن  ٢١پیام مخفی راشد الغنوشی در 
ـ آمریکا در واشنگتن، بود و نشـان از همکـاری پنهـان بـین  یرعامل کمیته روابط عمومی اسرائیلمد

جنبش اخواني تونس و البی یهودی در ایاالت متحده آمریکا داشت. غنوشی از این البـی تقاضـای 
های جنبش اخوان کرد. عالوه بر این، دختر رئـیس جنـبش اسـالمی النهضـه در  حمایت از فعالیت

در » یاسـمین«سازی با رژیم صهیونیستی مـتهم شـد، چـون در مؤسسـه تحقیقـاتی  به عادیتونس 
که برگزارکننـدگان آن مظنـون بـه ارتبـاط بـا » خطرهای غیر متعارف امنیت«نشستی علمی با عنوان 

  ١اسرائیل هستند، شرکت کرده بود.
شت: راشد الغنوشـی بوک خود منتشر کرد، اظهار دا ای که در صفحه فیس منذر قفراش در بیانیه

جمهور تونس، قیس سـعید را کـه ضـد اسـرائیل  بهمن مواضع رئیس ٢١در پیامی به هوارد کوهر در 
کند؛ با این حال به عنوان رئیس پارلمان و رئـیس حـزب حـاکم در دوره جدیـد، هـیچ  است، رد می

ظهـارات منـذر کنـد. مطـابق ا سازی با اسرائیل در پارلمان تصویب نمی قانونی برای مجازات عادی
های گردشگری اسـرائیل اجـازه سـفر بـه تـونس داده  قفراش، دولت النهضه در چند نوبت به هیئت

    ٢اند، شده است. است و مانع محاکمه شهروندان تونسی که به اسرائیل رفته
ازات ای را برای مجـ های پارلمانی چپ و ناسیونالیست الیحه جناحسازي:  . تصویب نشدن قانون مجرمانه عادي ٦
تا کنون در پارلمان تصویب نشده اسـت. دلیـل  ١٣٩١اند که از سال  سازی با صهیونیست آماده کرده عادی

سـازی از یـک سـو و فقـدان هرگونـه  آن تکثر مواضع سیاسی و حزبی در تونس در رابطه با امتناع از عادی
اب و نمایندگان مردمـي بـا توان گفت احز سازي است. مي تمایل به تصویب قانونی در پارلمان علیه عادي

  نظرند.  رأي و هم ادامه روابط پنهاني حکومت با رژیم صهیونیستی هم
قـیس سـعید موضـع خـود را بـه طـور واضـح در دوره نـامزدي  جمهور قیس سعید و رژیـم صهیونیسـتی: . رئیس ٧

» تي بـزرگجنایـت و خیـان«سازی بـا رژیـم اسـرائیل اعـالم و آن را  جمهوري درباره مسئله عادی ریاست
جمهوری را بـه دسـت آورد، اجـازه ورود بـه  توصیف کرد. وی همچنین اظهار داشت: اگر کرسی ریاست

مواضع قیس سعید در قبال مسئله فلسطین مورد توجـه  ٣کسی با گذرنامه اسرائیلی به تونس را نخواهد داد.
توصـیف کردنـد. » تـونسجمهوری  ها در ریاست نامزد فلسطینی«ها قرار گرفت و برخی وی را  فلسطینی

جمهور منتخب موفق خواهد شد یا اینکـه احـزاب و وزیـران و کابینـه همچنـان  حال باید دید که آیا رئیس
  هاي آمریکایي و رژیم صهیونیستي ادامه خواهند داد. ارتباط پنهاني خود را با البي

                                                                                                                                        
  https://24.ae/article/532446، اتهام ابنة زعیم إخوان تونس بالتطبیع مع إسرائیل. ١
    https://www.youm۷، "..أبیب تل" مع النهضة حرکة تطبیع تکشف فضیحة.  احمد عرفه، ٢
  ، ۲۰۱۹ اکتبر ۱۳، هل بات قیس سعید مرشح الفلسطینیین لرئاسة تونس؟ یوسف، . آدام٣

www.alaraby.co.uk/medianews. 

https://24.ae/article/532446
https://www.youm
http://www.alaraby.co.uk/medianews
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انقالبی دارد، گفت: سعید پیشینه » ٢١عربی «نویسنده تونسی، طیب الغیلوفی، به سایت خبری 
اعتقـادي » صـدور انقـالب«اما سیاست خارجی تونس تفاوت چندانی نخواهد داشت، زیرا او بـه 

   ١ندارد، و هیچ وابستگی عقیدتی هم ندارد.
در فنالند  ١٣٩٨بهمن  ١٦المللی فدراسیون تنیس که در  در جام بین سازي: . ورزشکاران تونسي و عادي ٨

ازی با تیم رژیم صهیونیسـتی انجـام دادنـد. وزارت امـور خارجـه در برگزار شد، بانوان تونسي دو ب
مسابقه تیم ملـی تنـیس بـانوان بـا رژیـم اشـغالگر اسـرائیل در چـارچوب «ای اظهار داشت:  بیانیه

شـود،  المللی جام حذفی فدراسیون که در حال حاضر در پایتخـت فنالنـد برگـزار می مسابقات بین
  »تاریخی در قبال فلسطین است.تخلف از تعهدات تونس و تعهدات 

جمهور تونس، قیس سعید، خواستار تحقیق درباره مشارکت یک بازیکن ملیت فرانسـوی  رئیس
های تونسی، یـک  المللی تنیس در پایتخت تونس شد. به گزارش رسانه و اسرائیلی در مسابقات بین

  ٢در تونس شرکت کرد.المللی تنیس  بازیکن اسرائیلی به نام هارون کوهن در یک مسابقات بین
های هیئـت جوانـان در  هایی از فعالیت برهان بسیس یرداین عکس . هیئت جوانان و رژیم صهیونیسـتی: ٩

کنیست اسرائیل و سایر نهادهای دولتی منتشر و خاطرنشان کرد: یـک کارمنـد تونسـی در پارلمـان 
ن در تـونس بـا همـاهنگی، اروپا مسئولیت هماهنگی کلی این دیدار را بر عهده دارد. سفارت آلمـا

  های اشغالی را صادر کرده است. ویزاهای ورودی به سرزمین
آور  برهان بسیس یرداین از سفر هیئت جوانان تونسی ابراز نگرانی کرد و آن را نوعی پیشنهاد شرم

سـازی بـا رژیـم  جمهور قیس سعید دانست کـه موضـع خـود را بـرای رد هرگونـه عادی برای رئیس
از کرد. وی همچنین پرسید: چگونـه روبـي ناتانسـون اسـرائیلی، مـدرس دانشـکده صهیونیستی ابر

ریزی اقتصـادی و اجتمـاعی دفتـر  آویو و مدیر واحـد برنامـه مدیریت بازرگانی دانشگاه عبری در تل
   ٣وارد تونس شد؟ ١٩٩٦و  ١٩٩٥های  وزیر اسرائیل، شیمون پرز، در سال نخست

  
 ن تونس و رژیم صهیونیستیسازی اقتصادی و تجاری بی ب) عادی

فاش کرد  ١٣٩٧در تیر » تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل«کمپین  . کشتي اسرائیلي با پرچم ترکیـه: ١
یک کشتی با پرچم ترکیه اما متعلق به شرکت کشتیرانی اسرائیل به صورت مـنظم از بنـدر حیفـا بـه 

تعلق بـه شـرکت کشـتیرانی ارکـاس م ٤تونس مشغول حمل و نقل است. این کشتی به نام کورنلیوس
ترکیه است که شرکت رژیم صهیونیستی آن را اجاره کرده است و در چارچوب توافق مشارکت میـان 
                                                                                                                                        

د" ثوریة" ستنعکس مصطفی، کیف أحمد .١
ّ
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  کند. دو شرکت، فعالیت می
اتحادیه اصناف تونس همراه کمپین تحریم دانشگاهی و فرهنگـی اسـرائیل در تـونس خواسـتار 

های این شرکت در تونس و تحقیق دربـاره دور زدن  یتای پارلمانی برای شناسایی فعال تشکیل کمیته
  ای شدند.  های واسطه قانون این کشور از طریق شرکت

های اسـرائیلی یـا  های صـنفی فلسـطینی خواسـتار جلـوگیری از لنگـر انـداختن کشـتی تشکل
ی کننـدگان در پایگـاه اینترنتـ های اسرائیلی در تونس شدند. ایـن تحریم های وابسته به شرکت کشتی

نقـش » زیـم«اند از زمان تأسیس رژیم اشـغالگر، شـرکت کشـتیرانی صهیونیسـتی  خود اعالم کرده
  ١مهمی در انتقال سالح و مهمات برای ارتش اسرائیل داشته است.

 ٢هاي معطر اسرائیلي در بازارهاي تونسي مشاهده شده است دستمال کاغذي ئیلي در بازار تونس:. کاالي اسرا ٢
سازي تجاري با رژیم صیونیسـتي. حـال مـردم هوشـیار و آگـاه تونسـي  براي عاديکه زنگ خطري است 

هاي معطـر در کشـورهاي  توانـد بـا پخـش دسـتمال کاغـذي دانند که رژیـم صهیونیسـتی نمي خوب مي
  هایي را که به زمین ریخته است، از اذهان مردم پاک کند. اسالمي، خون فلسطیني

گذار اسرائیل در جهان  فناوری کشاورزی نیتافیم نخستین سرمایه در تـونس:» نیتافیم«. شرکت کشاورزي ٣
  عرب است. این شرکت اسرائیلی حضور پررنگی در تونس دارد.

  
  گیري نتیجه

هدف اصلی رژیم صهیونیستی در تونس تأمین مشروعیت موجودیت و شـناخت خـود بـه دیگـران 
گاه دیگران به عنوان اشـغالگر و است. در حقیقت این رژیم درصدد خارج شدن از انزواست تا در ن

  ناقض حقوق بشر شناخته نشود.
با اینکه خیزش مردمی تونس دستاوردهای زیادی داشته، اما این کشور برای رسیدن بـه همـه اهـداف 

جانبـه بـا رژیـم صهیونیسـتی، همچنـان راهـی دراز پـیش رو دارد و در  انقالبش از جمله قطع روابط همه
  ا رژیم صهیونیستي همچنان براي آینده تونس متصور خواهد بود.حقیقت ادامه روابط مخفي ب

ها قـادر نخواهـد بـود جلـوی  قیس سعید با تغییر یا قطع روابط و مواضع خود علیه صهیونیست
جمهـور در  ارتباط پنهانی و مخفیانه احزاب سیاسي تونس با اسرائیل را بگیرد، زیرا اختیـارات رئیس

    قانون اساسی تونس محدود است.
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