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در برخورد با متخلفین مالحظه نکنیم 
رئی��س فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی و 
ش��فاف س��ازی مجلس گفت: رئیس جمهور در ضرب 
االجل خ��ود به وزیر صنع��ت دس��تور داد تا موضوع 
تخل��ف واردات و توزیع خودروهای خارجی را س��ریعا 
ظ��رف 15 روز به مردم و دس��تگاه قضایی اعالم کند 
که افکار عمومی منتظرند وزارت صنعت به عنوان یک 
دس��تگاه اجرایی و دولتی لیس��ت متخلفین را به قوه 

قضائیه و مردم اعالم کند.
امیر خجسته افزود: دس��تورات رییس جمهور به 
سه وزارتخانه در برابر برخورد با متخلفین اقدام خوب 
و بجای��ی بود که انجام گرفت اما ج��رم افراد متخلف 
کامال محرز اس��ت که با این متخلفین بایستی سریعا 

برخورد قانونی شود.
نماین��ده مردم همدان و فامنین با تاکید بر اینکه 
قرار بر افش��ای لیست بود تا ارسال محرمانه به رییس 
جمهور خاطر نشان کرد: فردی که به کدها دسترسی 
داش��ته و از جایگاه اداری خود س��وء اس��تفاده کرده 
عم��ل این فرد منجربه ثبت سفارش��ات غی��ر قانونی 
و همچنی��ن ورود غیر قانونی خودرو ش��ده و نباید با 
مالحظات نس��بت ب��ه تخلف و جرم ای��ن افراد غافل 

شویم.  فارس
 

توزیع جهیزیه میان محرومان توسط سپاه 
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی با بیان اهمیت اقدامات سپاه در حوزه 
محرومیت زدایی گفت: نیروی زمینی س��پاه در حوزه 
محرومیت زدایی به عنوان ستون فقرات سپاه پاسداران 

عمل کرده است. 
س��ردار حزنی مس��ئول قرارگاه در مراس��م اولین 
مرحل��ه تحویل 8000 س��ری جهیزیه که در مش��هد 
برگزار ش��د، افزود: س��پاه در اس��تان خراسان رضوی 
تاکن��ون 9 ق��رارداد عمرانی جهت عم��ران و آبادانی 
داش��ته که 4 میلیارد و 318 میلیون تومان برای 21 

پروژه انجام شده است. 
س��ردار حزنی تأکید کرد: س��پاه 54 هزار و 368 
س��ری جهیزیه را از ابتدای طرح های محرومیت زدایی 

تهیه و توزیع کرده است.
وی گف��ت : هم��ه اقالم تهیه ش��ده در جهیزیه ها 
ایرانی اس��ت و این حمایت از کاالهای ایرانی را نشان 

می دهد.  تسنیم
  

 بهرمندی ساكنان مناطق محروم
از مزایاي احداث صنایع 

مع��اون اول رئی��س جمهور گفت: دس��تگاه هاي 
دولت��ي، ش��رکتها و پیمانکارهاي مج��ري طرح هاي 
اقتصادي و صنعتي بویژه در مناطق محروم باید تمام 
مس��اعي خود را بکار گیرند تا س��اکنان این مناطق از 
مزایاي احداث صنای��ع و طرح هاي عمراني بهره مند 

شوند.
اس��حاق جهانگیری در جلس��ه ش��ورای اقتصاد 
با اش��اره ب��ه آثار مثبت اج��رای طرح ه��ای عمرانی 
در مناط��ق کمتر توس��عه یافت��ه کش��ور،  تاکیدکرد: 
خوش��بختانه در پایان دولت یازده��م 14 هزار خانوار 
روس��تایی از نعم��ت گاز برخ��وردار ش��ده ان��د و ب��ا 
تخصی��ص اعتبار الزم از مح��ل هدفمندی یارانه ها و 
صرفه جویی در مصرف س��وخت ت��الش می کنیم  تا 
 همه روستاهای کش��ور از مزایای گاز برخوردار شوند. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت

اخبار

اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش به آذربایجان
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش با اش��اره ب��ه برگزاری رقابته��ای تیراندازی 
یگان های ش��ناور و ناو موش��ک انداز در کش��ور آذربایجان گفت: دو ناو نیروی 

دریایی ارتش به آذربایجان اعزام می شود.
امیر حس��ین خان��زادی در حاش��یه دی��دار با دانش��جویان ش��انزدهمین 
دوره جامع پذیری دانش��گاه های افس��ری ارتش اظهار داش��ت: طبق فرمایشات 
فرماندهی معظم کل قوا که نیروی دریایی را یک نیروی سیاسی، علمی، بین المللی 
و نظام��ی عنوان نموده اند، در ماههای گذش��ته میزب��ان بزرگترین اجالس نظامی تاریخ 
ای��ران تحت عنوان اج��الس فرماندهان نیروهای دریایی کش��ورهای حاش��یه اقیانوس 
هن��د بوده ایم و همچنین در م��رداد ماه اولین دوره مس��ابقات غواصی نیروهای دریایی 
 تعدادی از کش��ورهای جهان به میزبانی نیروی دریایی ارتش در دانش��گاه علوم دریایی 

امام خمینی )ره( برگزار می شود.  مهر

درحاشیه 
4 مدیر وزارت صنعت بازداشت شدند

مع��اون اول ق��وه قضاییه گف��ت: در خصوص پرونده ثبت س��فارش به ویژه 
خ��ودرو تاکنون 5 نف��ر از مدیر و احیانا همکاران فعل��ی و چند ماه قبل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر آنان در بازداشت هستند.

حجت االس��الم والمسلمین غالمحسین محس��نی اژه ای در حاشیه جلسه 
مسئوالن عالی قضایی، درباره پرونده های اخیر سکه، ارز و خودرو افزود: قرار شد 
در این دس��ته از پرونده ها معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور به 

موضوع رسیدگی، هماهنگی و همکاری کنند.
وی گفت : یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون 
وی اس��ت و یک نفر هم طراح این س��امانه اس��ت که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز 
بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت 

این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.  فارس 

سخنگو 
دریافت گزارش از وزارت خارجه درباره مبادالت خارجی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما گزارش های سه ماهه در مورد 
مبادالت خارجی را از گمرک و وزارت خارجه دریافت می کنیم تا هر 3 ماه رصد 

کنیم چه مقدار مبادالت خارجی افزایش یافته است.
حش��مت اهلل فالحت پیشه با اش��اره به وظیفه سفرای جمهوری اسالمی در 
تقوی��ت روابط اقتصادی با دیگر کش��ورها، اظهارداش��ت: در قانون برنامه شش��م 
توس��عه به س��فرا و نماینده های خارجی وزارت امور خارجه ح��ق و تکلیف داده ایم 
که در مس��ائل اقتصادی پیش قراول باش��ند. نماینده مردم اس��الم آباد غرب ادامه داد: 

تحریم های ناعادالنه بخشی از سیاست خارجی ما شده است. 
وی  تصریح کرد: یکی از ش��اخصهای ارزیابی نمایندگی های خارجی و ماموریت های 
خارجی بررسی اثرگذاری بر مبادالت دوجانبه است. نمایندگی های خارجی و ماموران ما 
باید تالش کنند تا صادرات خارجی افزایش یافته و سرمایه خارجی جذب شود. مهر

پارلمان 

خط تولید موش��ک هوا به هوای فکور  اسلالم با حض��ور وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی ارتش 
نیروهای مسلح افتتاح شد.

امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی وزی��ر دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح در این مراس��م با تبریک ده��ه کرامت و 
فرارس��یدن میالد امام رضا )ع( اظهار داش��ت: موشک هوا 
به هوای فکور براس��اس نیاز عملیات��ی و با همکاری نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تولید شده که موجب 
ارتق��ای توان رزم نیروی هوایی می ش��ود که نوید آن را در 
مجلس ش��ورای اسالمی به مردم عزیزمان داده بودم که در 
دوره جدید وزارت دفاع در جهت  تقویت توان رزم نیروهای 

مسلح گام های اساسی برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موشک قابل تعمیم به هواپیماهای 
ش��کاری جمهوری اسالمی اس��ت، تصریح کرد: فکور، یک 
موش��ک هوا به هوای راداری میانبرد اس��ت که براس��اس 

آخرین فناوری های روز دنیا طراحی و ساخته شده است.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینکه 
موش��ک هوا به هوای فکور توس��ط هواپیماه��ای جنگنده 
ش��لیک می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: این موشک می تواند 
با انواع مختل��ف جنگنده های مهاجم در محدوده عملیاتی 

خود درگیری داشته باشد.
وی ب��ا قدردان��ی از تالش و هم��ت متخصصان زبده و 
کارآمد س��ازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح در طراحی و تولید این موشک تاکید کرد: 

بدون تردید راه اندازی خط تولید این موش��ک که ناشی از 
رویکرد تحقیق، نوآوری، توسعه و تولید بر مبنای نیاز نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اس��المی ایران صورت گرفته ضمن 
توانمندس��ازی نیروهای مس��لح، گام موثری برای افزایش 

قدرت دفاعی و بازدارندگی موثر محسوب می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز 
جمهوری اسالمی ایران به جمع سازنده های موشک هوا به 
هوا پیوس��ت، اضافه کرد: برخی کشورها صرفاً تکنولوژی را 
وارد می کنند، ولی امکان ارتقاء، بهنیه و تولید نسخه های 
جدید را ندارد، اما کشوری سازنده مانند جمهوری اسالمی 
ای��ران می تواند بنا به نیاز خود با توجه به پیش��رفت علم و 
فناری، نسخه های جدیدی را از این نوع موشک تولید کند 
و در بازدیدی که  به هم��راه جمعی از فرماندهان عالیرتبه 
نی��روی هوایی ارتش از خط تولید داش��تیم، س��اخت انبوه 

موشک فکور آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این دستاورد مهم موجب افزایش توان 
دفاعی و بازدارندگی جمهوری اس��المی خواهد شد، گفت: 
این خیال باطلی اس��ت که دش��منان تصور کنند می توانند 
ملت خود را در رفاه و آسایش نگه دارند و ملت بزرگ ایران 

را از منابع خود محروم کنند.
وزیر دفاع تس��لیم ملت ایران با تحریم های ظالمانه را 
تصور باطلی دانس��ت و گفت: در این مس��یر نه تنها تسلیم 
نخواهیم ش��د بلکه ب��ا تمام توان در مقاب��ل این تحریم ها 

خواهیم ایستاد.  فارس

با حضور وزیر دفاع
خط تولید موشک هوا به هوای فکور افتتاح شد

روحانی:
دولت برای عمل به وعده های خود 

مصمم است
رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه  ن پای گفتمللللا دول��ت همچن��ان مصم��م 
وعده ه��ای خود به مردم در دوران انتخابات ایس��تاده 
گفت: امروز تعاون و ارتباط دولت و مجلس باید برای 
دس��تیابی به اهداف مه��م و س��امان دادن به برخی 

مشکالت کشور شکل بگیرد.
حس��ن روحانی در نشس��ت صمیمی با رئیس و 
اعضای هیات رئیس��ه فراکسیون امید مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه آرمان، گفتمان و اهداف دولت 
تدبیر و امید با فراکس��یون امید مجلس بسیار نزدیک 
ب��وده و منج��ر به هم��کاری مثبتی در راس��تای حل 
مش��کالت مردم و توسعه کشور در سالهای اخیر شده 
است، اظهار داشت: امروز کشور و ملت ایران با شرایط 
جدیدی روبرو شده است که ایجاب می کند مسووالن 
بی��ش از هر زمان دیگری ب��ا همدلی و همکاری برای 
عبور از مش��کالت و پاس��خگویی ب��ه نیازهای جامعه 

تالش کنند.
رئی��س جمهورخاطرنش��ان کرد: ام��روز تعاون و 
ارتباط دولت و مجلس باید برای دس��تیابی به اهداف 
مهم و س��امان دادن به برخی مش��کالت کشور شکل 
بگی��رد تا بتوانیم در کنار ه��م کار بزرگی را در تاریخ 
سیاسی ایران رقم بزنیم. روحانی  تاکید کرد: همچنان 

مصمم پای وعده های خود ایستاده ایم.   فارس

میرسلیم:
یکاوارد صحنه  عربستان مستقل از آمر

وابط میشود شود، ر
رئی��س ش��ورای مرک��زی حزب  ب ا حللللز موتلف��ه اس��المی با بی��ان اینکه ا
س��عودی ها هم��واره به آمریکا سرس��پردگی نش��ان 
می دهند، گفت: اگر عربس��تان مستقل از آمریکایی ها 

وارد صحنه شود، اصالح روابط کامال شدنی است.
سیدمصطفی میرسلیم رئیس با اشاره به ضرورت 
ایران برای ُحس��ن روابط با کش��ورهای منطقه اظهار 
داش��ت: ما در ارتباط با کش��ورهای منطقه ای، بدون 
س��ابقه نیس��تیم. م��ا مناس��بات دو جانب��ه خوبی با 

کشورهای منطقه داریم که باید تقویت شود.
وی درباره اظه��ارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه »ایران در پی اصالح روابط با عربس��تان است« 
تاکی��د ک��رد: عربس��تان در صورتی ک��ه راه حل های 
معقول��ی انتخ��اب کند، اص��الح روابط کامال ش��دنی 

است.   
میرس��لیم با بی��ان اینکه ای��ران در زمینه اصالح 
روابط همیشه پیشنهادهای خوبی داشته است، گفت: 

ایران با هیچ کشوری مشکلی ندارد.  
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اینکه با وجود 
بحران ه��ای منطقه ای، آیا ام��کان روابط مصالحه آمیز 
میان ایران و عربس��تان وج��ود دارد گفت: بحران ها و 
مش��کالت از سعودی ها برخواس��ته است چون آنها به 

آمریکا سرسپردگی نشان می دهند.    فارس

رق
مش

بلف های بحران زده
ادامه از صفحه اول

نشس��ت ترامپ و پوتی��ن نیز نتوانس��ت آبرویی 
ب��رای ترامپ ایجاد کن��د و انتقادهای جدید داخلی و 
تحقیر ش��دن های بیرونی برای ترامپ س��نگین آمد. 
در ب��اب یمن نیز جهانیان آمریکا را ش��ریک جنایات 
س��عودی دانس��ته و خواس��تار مجازات آن هس��تند. 
رسوایی جداس��ازی کودکان مهاجرین و پناه جویان از 
والدینشان و البته رسوایی جدید اخالقی ترامپ را نیز 

باید به این بحران ها افزود.
 ب��ا توجه به این ش��رایط س��ران آمری��کا که در 
وضعیت بحرانی قرار گرفته اند با حاشیه س��ازی علیه 
جمهوری اس��المی ایران در حالی که برآنند تا ضعف 
کشورش��ان در برابر اقتدار و تس��لیم ناپذیری ایران در 
برابر تهدیدات را پنهان سازند سعی دارند تا ناکامی ها 
و رس��وایی های داخلی و خارجی خود را نیز از اذهان 

عمومی دور سازند.
 در اصل رفتارهای ترامپ و پومپئو نه از روی قدرت 
بلک��ه از روی ضعف و ناتوانی اس��ت که با هوچی گری 
به دنبال قدرت نمایی ظاهری هس��تند این را می توان 
بلف زدن های ببرهای کاغذی بحران زده دانس��ت که 
هراس در دل دیگران ایجاد نمی کند چراکه آن غرش 
نه نش��انه قدرت که نشات گرفته از ترس و هراس آنها 
از آینده سیاست های نابخردانه اشان از جمله در قبال 

جمهوری اسالمی ایران است.
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اگرچه این روزها امریکایی ها  در م��ورد حمل��ه نظام��ی به گلللزارش دو
ای��ران اظه��ار نظر نمی کنن��د اما رس��انه های این 
کش��ور از تدارک ترامپ برای حمله به ایران سخن 

به میان می آورند. 
حمل��ه به ای��ران، تفکر و تصمی��م جدیدی از 
سوی مقامات امریکایی نیست، پیشتر نیز مقامات 
کش��ورمان  باره ها به این موضوع اشاره کردند، به 
طوری که محس��ن رضائی دبیر مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام از 5 بار تصمیم امریکا و اس��رائیل 
بع��د از جنگ برای حمله به ایران س��خن گفت و 
تاکید کرد که به دلیل توان موش��کی ایران در این 

باره تجدید نظر شده است. 
حاال رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح نیز با 
اش��اره به اینکه دولت فعلی آمریکا در ظاهر حرفی 
از تهدی��د نظام��ی نمی زند تصریح کرد:  براس��اس 
اطالعات دقیق��ی که وج��ود دارد، در همین یک 
س��ال   و  نیم گذش��ته ترامپ تالش داشته تا ارتش 

آمریکا را وادار به تهاجم نظامی کند.
وی با بیان اینکه این اقدام استمرار بازدارندگی 
را در پی خواهد داش��ت، گفت: ام��روز نظام ما در 
معرض ش��دیدترین تحریم ها و تهدید ها قرار دارد 
و رفتار دش��من قابل پیش بینی نیس��ت. پیشانی 
تهدید دشمن، تحریم های اقتصادی است، اما انواع 
تهدیدات علیه ما می تواند وجود داش��ته باش��د و 
نیروهای مس��لح با تمام توان باید پشتوانه دفاع از 

مردم و نظام باشند.
س��خنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه جنگ 
با ایران مادر همه جنگها اس��ت نش��ان میدهد که 
تهدیداتی موجود اس��ت و ایران آماده مقابله با این 

تهدیدهاست.

تحلیلی ازتحوالت و اقدامات امریکا
ب��ا توجه به اینکه ترامپ ش��خصیتی غیرقابل 
پیش بین��ی و تندرو از خود به نمایش گذاش��ته و 
مع��ادالت را براس��اس تصمی��م ش��خصی خود بر 
ه��م می زند تحلیلهای متفاوت��ی در مورد احتمال 
درگیری نظامی این  کش��ور با ای��ران وجود دارد. 
در پاس��خ به این س��وال که آیا او نیز مثل جورج 
بوش جنگی به راه می اندازد، می تواند هم مثبت و 
هم منفی باش��د. بسیاری از نشریات غربی اینگونه 
تحلیل می کنند که با ورود راس��ت گرایاِن افراطی  
در دول��ت ترامپ، احتمال درگی��ری نظامی میان 

آمریکا و ایران بیشتر می شود. 
شاید برخی از لفاظی های اعضای کابینه  ترامپ 
و اس��تفاده  مکرر از عبارت هایی مثل »شکاف ها«، 
»خط��وط قرم��ز«، »نقاط ب��دون بازگش��ت« و یا 
»زمان در حال از دس��ت رفتن است به این معنی 
گرفته ش��ود که باید قبل از اینکه دیر ش��ود، علیه 

ایران وارد عمل شود.
روزنامه ایندیپندنت در این باره نوش��ت: بعد از 
انتخاب جان بولتون، به سمت مشاور جدید امنیت 
ملی در آمریکا ، وی خواس��تار خروج این کش��ور از 
توافق هس��ته ای میان ایران و 5 قدرت جهان شد و 
از سوی دیگر مایک پومپیو، وزیر امور خارجه جدید 

دونالد ترامپ هم این توافق را یک فاجعه خواند.
این روزنامه با اش��اره به خروج امریکا از برجام 
نوش��ت: این امر موجب افزای��ش درگیری ها میان 
ای��ران و آمری��کا ش��ده و موج��ی از تنش ها را در 

سراسر خاورمیانه به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر نگاهی  به اقدامات ترامپ، نشان 
می دهد که امریکا در تالش اس��ت ت��ا ایران را به 

رویارویی )نظامی( وادار کند.
خ��روج امری��کا از برج��ام و تحت فش��ار قرار 
دادن ش��رکت های جهانی برای خودداری از انجام 
مبادالت تجاری با ایران نش��ان می دهد که دولت 
امریکا تالش می کند تا  با استفاده از »قانون مقابله 
با دشمنان آمریکا از طریق اعمال تحریم ها«، هرروز 
مجازات های اقتصادی بیشتری علیه ایران تصویب 

و به این ترتیب کاسه صبر ایران را لبریز کند.

جنگ تبلیغاتی
دراین میان باید توجه داش��ت که در سیاست 
همه کشورها از نظر اصولی و منطقی درباره جنگ 
روندی باید طی شود و محاسباتی در مورد اهداف 
و نتایج آن صورت گیرد. برخی از کارشناس��ان نیز 
عقی��ده دارند ک��ه علی رغم اظه��ارات و رفتارهای 
جنگ طلبان��ه مقامات آمریکایی، این کش��ور قصد 

ندارد با ایران وارد جنگ شود.
ای��ن گروه یکی از دالیل ای��ن امر را درگیری 
ترامپ با مس��ائل داخلی عنوان می کنند. به عقیده 
آنه��ا ترامپ تا کنون نتوانس��ته طرح مناس��بی را 
جایگزین اوباماکر )برنامه بهداش��ت درمان اوباما( 
کن��د و درب��اره طرح ه��ای مالیات��ی خ��ود نیز به 
موفقیتی دس��ت نیافته اس��ت. آنها  بر این باورند 
ک��ه این موضوع تمرک��ز وی را در موضوع ایران از 
بی��ن می برد و درگیری با ایران در این ش��رایط به 

نفع امریکا نیست. 
در عی��ن حال ترامپ می دان��د معنای هزاران 
تابوت امریکایی چیس��ت و از آنجا که تاجر مسلک 
اس��ت تالش می کند ت��ا با تحریمه��ای اقتصادی 
تا جای��ی که می تواند ایران ضعی��ف کند و بعد از 
فرصت اس��تفاده کند شرایطی که اکنون برای وی 

مهیا نشده است.
از س��وی دیگ��ر جنگ ب��ا ایران و ب��اال رفتن 
به��ای جهانی نفت خام به نفع ش��رکت  های نفتی 
امریکایی خواهد بود و دولت آمریکا چنین چیزی 

را نمی خواهد.
از سوی دیگر ترامپ برای دستیابی به هرگونه 
موفقیتی در ش��به جزیره ک��ره نیازمند همکاری با 
روسیه و چین اس��ت. در صورت رویارویی ایران و 
آمریکا، ترامپ اهرم فش��ار خود را در برابر مس��کو 
و پک��ن از دس��ت خواهد داد و وادار خواهد ش��د 
همزم��ان در دو جبهه بجنگ��د. بنابراین، درگیری 
نظام��ی میان ایران و آمری��کا در این مقطع زمانی 

احتمال بسیار کمی دارد.
جالب آنجاست که برخالف اوباما ویا جرج بوش 
که توانستند اقدامات خود را برای رسانه ها و افکار 
عمومی امریکا توجیه کنن��د، اقدام نظامی ترامپ 
علی��ه ایران و به خطر انداختن جان آمریکاییها  با 
انتقاد شدید رس��انه ها این کشور مواجه می شود و  

رس��انه های آمریکایی آن را تالش آش��کار ترامپ 
برای افزایش محبوبیت خود توصیف می کنند.

به نظر می رس��د که تهدیدهای ترامپ، بیش 
از آنکه جنبه عملی به خود بگیرد، جنبه سیاس��ی 

دارد. 

 تالش دشمنان منطقه ای
و رژیم صهیونیستی 

عربس��تان و اس��رائیل، آماده اند ت��ا ثروتهای 
هنگفتی را به آمریکا و اقتصاد آن س��رازیر کنند تا 

ارتش آمریکا قادر به ضربه زدن به ایران باشد.
در حال حاضر پیمانی نانوش��ته بین اسرائیل 
و عربس��تان نیز علیه ایران ش��کل گرفته اس��ت و 
عربس��تان ای��ران را مانع از نف��وذ منطقه ای خود 

می داند.
عربستان معتقد است در جنگ یمن، با ایران 
درگیر اس��ت و درعین حال س��عودیها ب��ه مانند 

اسرائیلیها از حزب اهلل وحشت دارند.
از س��وی دیگر نگاه��ی به اقتصاد عربس��تان 
س��عودی از س��ال 1980 نش��ان می دهد که این 
کشور برداشت گسترده از میدانهای نفتی داشته و  
آب در این کشور تبدیل به یک بحران شده است. 
بنابراین  بن سلمان باید  قیمت نفت خیلی سریع 
حداقل به دو برابر قیمت فعلی برس��اند تا او بتواند 
هزینه های اضافی را پوشش دهد بدون اینکه پولی 
از خارجی ها قرض بگیرد، این درحالی اس��ت که 
اس��تفاده ایران از ذخایر عظیم نفت خود اوضاع را 

برای عربستان سخت تر می کند.
اما عربستان در حد وقواره ای نیست که بتواند 
به تنهایی یک جنگ تم��ام عیار بر علیه ایران راه 
بیان��دازد چرا که در جنگی که در یمن راه انداخته 
نیز مستاصل مانده است و اگر یک فشنگ بر علیه 
ایران شلیک کند همه چاههای نفت این کشور به 
آتش کشیده خواهند شد . این موضوعی است که  
مقامات نظامی ای��ران بارها آن را تاکید و گفته اند 
ب��ه جز مکه و مدینه این کش��ور با خاک یکس��ان 

خواهدشد.
در عی��ن ح��ال صهیونیس��تها نگ��ران قدرت 
ایران و پیش��رفت موشکهای بالستیک آن هستند، 
گذشته از این، اسرائیل از نفوذ و همکاری ایران با 
دولتمردان عراقی و ارتش این کشور و نیز بازسازی 

ارتش سوریه براساس قواعد جدید، بیمناک است.
باید توجه داش��ت که در حال حاضر اسرائیل 
در ش��رایط بسیار ناامیدکننده تر نسبت به 10سال 
گذش��ته گرفتار آمده و پیش بینی این کش��ور در 
مورد پایین کشیدن اسد از قدرت و بهره برداری از 

آن درست از آب نیامد.
ایجاد حکومتی سکوالر در سوریه و تجزیه این 
کش��ور به اس��رائیل کمک می کرد تا قدرت را در 
بلندی های جوالن در دست داشته باشد و توانایی 
تهدیده��ای حزب اهلل و قدرت ایران را به ش��دت 

مختل کند. 
در این ش��رایط تحلیلگران معتقدند که حتی 
اگر اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند، تنها حمله 
ضربتی را انجام خواهد داد  و سپس در الک خود 
فرو می رود، چرا که شرایط جغرافیایی اسرائیل به 
گونه ای نیس��ت که بتواند در یک جنگ تمام عیار 

بر علیه ایران شرکت کند.
در مقابل ش��رایط ایران به گونه ای اس��ت که 
ایران در حال حاضر می تواند به راحتی یک جنگ 
تمام عی��ار با اس��رائیل راه بیان��دازد و ضربه های 

مهلک به تل آویو وارد کند.
از این رو حاال که اسرائیل در نقشه های خود با 
شکست مواجه شده، می کوشد تا در بین سیاسیون 

آمریکا برای جنگ با ایران البی گری کند.

وضعیت ایران
باید در نظر داش��ت ک��ه  یکی از درایت هایی 
مسئوالن نظام  در طول جنگ و پس از آن تالش 
ب��رای خودکفایی در تولید تجهیزات و تس��لیحات 
نظام��ی بود و نقطه اوج پیش��رفت ه��ای دفاعی و 
نظام��ی ایران ب��ه تقویت توانمندیهای  موش��کی 

می رسد. 
تنها کافی اس��ت که آمریکایی ها دس��ت از پا 
خط��ا کنند، ت��ا پایگاه های این کش��ور در منطقه 

هدف موشکهای بالستیک ایران قرار گیرد.
از س��وی دیگ��ر در ص��ورت حمل��ه آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی با خطر ناب��ودی قطعی روبرو 
تی��ررس  اش��غالی در  خواهدش��د. س��رزمینهای 
موش��کهای بالس��تیک ای��ران اس��ت، حت��ی در 
برآورده��ای نظامی ای��ران، مناطق��ی باید در این 
منطقه هدف قرار گیرد، شناس��ایی و مختصات آن 

به سیستم رهگیری موشکها سپرده شده است.
دراین باره یکی از رس��انه های عربی نوش��ت: 
اگر ایران م��ورد حمله نظامی آمریکا یا اس��رائیل 
قرار بگیرد، اولین پاس��خ فوری ایران، شلیک 600 

موشک به سمت اهدافی در اسرائیل است.
س��ایت خبری "الملف"اف��زود: در حال حاضر 
600 موشک ایرانی به سمت اسرائیل نشانه گیری 
ش��ده است و این خبری اس��ت که مقامات ایرانی 
تمایل داشتند از طریق واسطه های عربی و اروپایی 
در اختی��ار ت��ل آویو قرار گیرد.  این رس��انه افزود 
افزود: ای��ران در صورت حمله ب��ه خاکش تهدید 
کرده اس��ت که موشکهای شهاب 3 خود را شلیک 

خواهد کرد.
این موش��کها با برد دس��تکم 1300 کیلومتر 
قادر هستند به راحتی تمام نقاط اسرائیل از جمله 

نیروگاه اتمی دیمونا را هدف قرار دهند .

در نهایت
در نهایت باید گفت این بدین معنا نیست که 
امری��کا  توانایی حمله به ای��ران را ندارد و مقامات 
نظامی هر دو ط��رف راهکارهایی را ب��رای مقابله 
با یکدیگر نیاندیش��یده اند،  ام��ا منطق رویارویی 
و نب��رد  دو دو ت��ا چهارتایی دارد و بر اس��اس آن  
ترام��پ می داند که در ش��رایط فعلی هزینه حمله 
به ایران بسیار س��نگین تر از فایده آن خواهد بود. 
بنابراین وی در مقابل ایران  استراتژی مهار و فشار 
را در پیش گرفته و ت��الش می کند، حداکثر بهره 

برداری از این شرایط را داشته باشد 
به احتم��ال زیاد، حتی در آین��ده، اگر امریکا 
تصمیمی برای حمله به ایران داش��ته باشد برنامه 
حمله سریع و دقیق و گزینشی را انتخاب کرده تا 
بیشترین دس��تاورها و کمترین هزینه را به دنبال 

داشته باشد.
باید توجه کنیم که ترامپ در شرایطی به ایران 
حمله می کند ک��ه توانایی نظامی کش��ورتضعیف 
و توان تولید س��الحهای دفاعی و موش��کی ایران 
متوقف ش��ود. و این پروژه ای اس��ت که او با طرح 
برجام موش��کی دنب��ال می کند.  از س��وی دیگر 
ترام��پ برای حمله ب��ه ایران باید نف��وذ ایران در 
منطقه را  مح��دود و اعتماد مردم به نظام کاهش 
دهد . ش��اهد هس��تیم که در این زمینه تالشهای 
بسیاری از سوی دشمنان ایران انجام گرفته است. 
زمینه سازی برای اعتراض مردمی در خیابانها و از 
س��وی دیگر فش��ار برایران برای حمایت نکردن از 
گروههای مقاومت در منطقه نمونه ای از این برنامه 

تدوین شده کاخ سفید است. 
بنابراین حفظ آرامش کشور، کمک به تولید و 
رونق اقتصاد از یک سو و نیز تقویت توان موشکی، 
نظامی و تس��لیحاتی کشور، از سوی دیگر از جمله 
بهتری��ن گزینه ه��ا  برای پیش��گیری از هر جنگی 
است. اما در این میان یکی از مهمترین مولفه های 
مقابل��ه ب��ا امریکا، پ��س از مولفه ه��ای نظامی – 
دفاعی  پیوند میان مردم و رهبری ، انسجام درونی 
و حمای��ت مردمی از نظام اس��ت موضوعی که در 
زمان جن��گ نیز تبلوریافت، و نتای��ج آن پیروزی 
و س��رافرازی مردم ایران بود. از این رو دولتمردان 

باید بیش از پیش به این امر توجه کنند. 
اس��تفاده از ابزارهای فرهنگ��ی ، جلوگیری از 
نفوذ ، آگاه سازی جوانان ، احیای شرایط اقتصادی 
و ایجاد اشتغال بخصوص برای نسل جوان از جمله 
راهکارهایی است که دولتمردان می توانند در این 

زمینه اتخاذ کنند. 

کاخ سفید همچنان برای مقابله با ایران برنامه ریزی می کند

دو دوتا، چهارتای رویارویی تهران – واشنگتن 


