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 دیدار نماینده ویژه گوترش
در امور عراق با ظریف

جینین هنیس پالس��خارت نماینده ویژه دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد در امور عراق که به تهران س��فر 
کرده با حضور در محل وزارت امور خارجه کش��ورمان 
ب��ا محمدج��واد ظریف وزی��ر خارجه دی��دار و درباره 

آخرین تحوالت عراق با وی گفت وگو کرد.
هنیس پالس��خارت در این دیدار با بیان اینکه از 
روابط عمیق دو ملت و کش��ور همس��ایه ایران و عراق 
با یکدیگر، کامال آگاه اس��ت، عنوان کرد که به منظور 
انجام بهتر وظایف محوله به خود از س��وی س��ازمان 
ملل، عالقمند است در اولین فرصت ممکن دیداری از 
تهران داش��ته باشد. پالسخارت بهمن 1397 به دیدار 
آیت اهلل س��ید علی سیس��تانی مرجع عالی ش��یعیان 

عراق رفته بود.  صداوسیما 

 دیدار با رهبر انقالب
 در دستور کار سفر عمران خان به ایران

منابع خبری پاکس��تانی از احتمال دیدار نخست 
وزیر این کش��ور با رهبر معظم انقالب در طی سفر به 

ایران خبر دادند.
این روزنامه چاپ شهر اسالم آباد در ستون خبری 
خود درباره جزئیات سفر خان به ایران نوشته است: هنوز 
اطالعات دقیقی از جزئیات س��فر عمران خان به ایران 
منتشر نشده است اما سفر دو روزه نخست وزیر پاکستان 

به ایران پس از سفر به کشور چین قطعی است.
گفتنی اس��ت عمران خان و تیم هم��راه وی قرار 
اس��ت در دیدار ب��ا مقام های عالی رتب��ه ایرانی درباره 
توس��عه روابط دو جانبه میان ایران و پاکستان، اوضاع 
منطقه به ویژه افغانستان و افزایش همکاری های دفاعی 

و نظامی بین دو کشور رایزنی کنند.  تسنیم 

اخبار

 بازتاب طرح مجلس برای تالفی
 اقدام آمریکا علیه سپاه در بلومبرگ
ش��بکه خبری بلومبرگ با بازت��اب طرح مجلس 
علیه اقدام آمریکا گزارش داد: پارلمان ایران طرحی را 
تصویب کرده که اقدام آمریکا علیه نیروهای سپاه را با 
تروریس��ت خواندن فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب 
آس��یا و هرگونه س��ازمان یا نهادی که با آن همکاری 

کند، تالفی می کند.
این ش��بکه خبری آمریکا در گزارش روز یکشنبه 
خود با اس��تناد ب��ر گزارش ایرنا به نق��ل ازعلی نجفی 
خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ایران نوشت: مجلس ایران خطوط کلی 
طرح تالفی اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه در فهرست 

سازمان های تروریستی را تصویب کرد. 
بلومب��رگ افزود: در این طرح نیروهای فرماندهی 
آمریکا در غرب آس��یا و هر سازمان و نهادی که تحت 
آن علیه ایران همکاری می کند، تروریست خوانده می 
ش��وند. این طرح همچنین عنوان می کند که هر گونه 
حمایت مالی، فنی و آموزشی، یا ارائه خدمات و تامین 
مایحتاج نیروهای مذکور دخالت در اقدام تروریس��تی 

محسوب می شود. 
بلومبرگ خاطرنشان کرد: وال استریت ژورنال در 
گزارش6 آوریل )17 فروردین( خود به نقل ازمقامات 
آمریکایی که هویت ش��ان فاش نش��ده بود، نوش��ت، 
درباره قرار دادن نام س��پاه در فهرس��ت تروریس��تی 
برنامه ریزی ش��ده و ای��ن طرح م��ورد حمایت جان 
بولتون مش��اور امنیت ملی و مای��ک پمپئو وزیر امور 

خارجه آمریکا است. 
بلومبرگ نوش��ت: قرار دادن نام سپاه در فهرست 
کش��ورهای تروریس��تی تازه ترین اق��دام از مجموعه 
اقدامات تهاجمی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریا علی��ه ایران بوده که به دنب��ال منزوی کردن و 

تضعیف این کشور است. 
بلومبرگ نوش��ت: آمریکا سال گذش��ته از توافق 
هسته ای س��ال 2015 میالدی خارج شد و تحریم ها 
را ب��ار دیگر علیه این کش��ورغنی از نفت خلیج فارس 
اعمال کرد و وعده داد صادرات نفت خام این کش��ور 

را متوقف کند.
قانونی که در ایران تصویب ش��ده اس��ت به دولت 
این کش��ور اجازه م��ی دهد اقدامات ج��دی و تالفی 
جویان��ه ای را علیه آمریکا و دیگر نیروهایی که منافع 
جمهوری اس��المی را به خطر می اندازن��د، بکار بندد. 
این طرح همچنین خواس��تار محدود کردن دسترسی 
نیروه��ای آمریکای��ی و دیگ��ر نیروها به تاسیس��ات، 
تجهی��زات و منابع مالی و دیگر کمک های احتمالی از 

سوی دیگر کشورها است.
عل��ی نجفی خوش��رودی نماینده م��ردم بابل در 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: کلیات طرح قانونی دو 
فوریتی اقدام متقابل جمهوری اس��المی ایران در برابر 
تروریس��تی خواندن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
توس��ط ایاالت متحده آمریکا ب��ا اتفاق آراء به تصویب 
کمیسیون رس��ید و در ادامه عالوه بر ماده واحده، دو 

ماده از این طرح نیز به تصویب رسید.

گزارش 

آژانس برای بازرسی در ایران اختیارات کافی  ندارد
مقام اس��بق آمریکایی در یادداش��تی با اش��اره به گزارش ها درباره بازرسی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از یک س��اختمان مورد ادعای رژیم صهیونیستی 
ی��ادآوری کرده که ای��ن نهاد بین المللی صاحب اختی��ارات بی حد و حصر برای 

بازرسی از ایران نیست و بایستی بی طرف عمل کند.
مارک فیتزپاتریک با اش��اره به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه 

هس��ته ای ایران گفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی  نباید به عنوان عامالن 
دولت های دیگر، به ویژه دولت های متخاصم با ایران عمل کنند. 

مقام اسبق آمریکایی در بخشی از این یادداشت تصریح می کند: بازرسان بین المللی 
نمی توانند به طور یکجانبه ]برای بازرس��ی[ به س��مت هیچ کش��وری یورش ببرند. آنها 
نمی توانند با دور زدن قوانین داخلی کش��ورها، مثل مأموران اطالعاتی عمل کنند. آنها 

نیازمند همکاری کشور میزبان هستند.  تسنیم

در حاشیه 
ادعای پامپئو درباره دخالت ایران در ونزوئال مضحک است

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران ادع��ای وزیر امور خارج��ه آمریکا در 
خصوص دخالت ایران در امور داخلی ونزوئال را تقبیح کرد.

س��ید عباس موس��وی اضافه کرد: آمریکای ترام��پ  می خواهد همچون قرن 
نوزده��م آمری��کای التین را تبدیل ب��ه حیاط خلوت خود نمای��د، غافل از اینکه 
ملت های جهان و آمریکای التین بیدار شده اند و چرخ زمان به عقب بازنمی گردد.

موس��وی افزود: در حالی که به درخواست دولت ونزوئال متخصصین ایرانی تالش 
می کنند به بهبود سیستم آب و برق در آن کشور کمک کنند، آمریکا سی میلیارد دالر 
ذخایر ارزی ونزوئال را غارت کرده و ملت آن را آماج تروریس��م اقتصادی خود قرار داده 
اس��ت و از آنها می خواهد یا علیه دولت مشروع خود شورش نمایند یا گرسنگی بکشند. 
ای��ن اقدام آمریکا دخالت آش��کار و خودس��رانه در امور داخلی ونزوئال بوده و به ش��دت 

محکوم است.  باشگاه خبرنگاران 

سخنگو
عقب نشینی شرکت رویال میل انگلیس

سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلیس در توئیتی نوشت: شرکت خدمات 
پست بریتانیا در یک عقب  نشینی و با حذف بیانیه قبلی، اعالم کرده که در حال 
حاضر به دلیل مس��ائل اجرایی امکان صدور مراسالت به مقصد ایران را ندارد و 

بدنبال حل بسیار فوری مسئله می باشد.
حمید بعیدی نژاد در این توئیت تصریح کرده است: سفارت برای حل فوری 

مس��ئله با مقامات ذی ربط در تماس اس��ت و هر تحولی را به اطالع هم وطنان عزیز 
خواهد رس��اند. شرکت پست س��لطنتی انگلیس موسوم به 'رویال میل' هفته گذشته در 
اقدام��ی غیرمتعارف، بیانیه ای را صادر کرد که بر اس��اس آن مراس��الت به ایران از نهم 
آوریل )20 فروردین( تا اطالع ثانوی متوقف  ش��ده اس��ت. ای��ن تصمیم در نتیجه آنچه 
تحریم در مسیر مراسالت به ایران نامید، اتخاذ و گفته شد بسته هایی که هنوز به مقصد 

نرسیده اند به فرستنده ارجاع خواهند شد.  مهر 
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شبکه ای. بی. سی با بررسی انگیزه های  رس�انه دول��ت آمریکا برای اقدام علیه س��پاه، ب�ازي 
این کار را یک ژس��ت نمادین توصیف ک��رد و گزارش داد: 
کارشناس��ان و کنگره نگران اند که این اقدام می تواند گامی 
در جهت فراهم کردن زمینه مناقشه نظامی با ایران باشد.

ش��بکه خب��ری ای. بی. س��ی آمریکای��ی در ای��ن باره 
می نویس��د: زمانی که مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا 
تصمی��م دولت ترامپ برای تروریس��تی دانس��تن بخش��ی 
از نی��روی نظامی ای��ران را اعالم کرد، گفت ک��ه دولت به 
شکلی س��اده تنها یک واقعیت را به رسمیت شناخته است 
اما منتقدان نگران اند که این اقدام می تواند بخش��ی از یک 
ت��الش برای فراهم کردن دالیل کافی و ایجاد زمینه قانونی 

مناقشه نظامی با ایران باشد.
رند پاول س��ناتور دموکرات روز چهارشنبه گذشته در 
یک جلس��ه با حضور پمپئو گفت: من نگران این هستم که 
دول��ت نمی تواند به صراحت بگوید که به ش��ما قدرت داده 
نش��ده اس��ت. من به روش��نی می گویم که کنگره اختیار و 
ای��ن قدرت را به ش��ما نداده که بدون اج��ازه وارد جنگ با 

ایران شوید.
دولت ترامپ هفته گذش��ته به طور رس��می نام س��پاه 
پاس��داران ایران را در فهرس��ت س��ازمان های تروریس��تی 

خارج��ی قرار داد. این اولین بار اس��ت که دولتی در آمریکا 
ارتش رسمی کشوری خارجی را در این فهرست می گنجاند. 
س��پاه پاسداران در حال حاضر نیز هدف تحریم های وزارت 

خزانه داری و امورخارجه قرار دارد.
به گفته برخی کارشناس��ان، به همین دلیل اس��ت که 
اقدام اخیر علیه س��پاه بیشتر یک ژس��ت نمادین محسوب 
می ش��ود، چراک��ه اختیارات اقتصادی، قضائ��ی و مهاجرتی 
جدیدی برای دولت که تاکنون از آن بهره مند نبوده اس��ت 
را فراه��م نمی کند. برایان هوک، نماینده وزارت امورخارجه 
آمریکا در امور ایران گفت: اس��ت، ه��دف از این اقدام دور 
کردن هرچه بیشتر سرمایه گذاری )خارجی( از ایران است.

اما این اقدام نگرانی هایی را مبنی بر این به وجود آورده 
اس��ت که معرفی کردن سپاه به عنوان یک گروه تروریستی 
بخشی از تالش دولت آمریکا برای فراهم کردن زمینه حمله 
به نیروهای ایران به ویژه در عراق یا سوریه باشد، جایی که 

آنها ممکن است با نیروهای آمریکایی مقابله کنند.
جیسون بالزاکیس، رئیس دفتر مالی مقابله با تروریسم 
در وزارت امورخارجه آمریکا در س��ال های 200۸ تا 201۸ 
در این باره گفت: یکی از دالیل تروریس��تی خواندن س��پاه 
تمایل واقعی )دولت آمریکا( برای اقدام مستقیم علیه سپاه 

است. ایسنا 

تحلیل ای. بی. سی
کارشناسان به انگیزه واقعی اقدام ترامپ علیه سپاه نگرانند

سفیر سابق پاکستان در لهستان و نپال  با ابراز خرسندی از رویکرد دولت فعلی نظ�����رگاه
پاکس��تان برای تقویت تعام��الت دوجانبه با ای��ران به ویژه 
همکاری های تجاری میان دو کشور، گفت: سیاست خارجی 

دولت عمران خان در مسیر درستی حرکت می کند.
فوزیه نسرین افزود: سفر عمران خان برای تقویت بیش 
از پیش روابط دوس��تانه ایران و پاکستان از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
س��فیر س��ابق پاکس��تان در نپال با تاکید ب��ر اهمیت 
کش��ورهای همس��ایه به ویژه ایران و چین، اظهار داش��ت: 
قطع��ا در جریان مذاکرات ایران و پاکس��تان، مقام های دو 
کش��ور درخصوص مدیریت مرزی بحث و تبادل نظر کرده 

که نتیجه آن به بهبود وضعیت منطقه کمک می کند.
پی��ش تر خانم فوزیه نس��رین خطاب ب��ه عمران خان 
نخس��ت وزیر پاکستان توصیه کرده بود که وی برای بهبود 
اوضاع منطقه ای باید س��فر به ایران را در دس��تور کار خود 
قرار دهد. وی افزود: جمهوری اس��المی ایران کش��ور مهم 
منطقه اس��ت و تقویت روابط با آن برای پاکستان سودمند 

خواهد بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هفته گذشته 
برنامه س��فر آتی عمران خان را تایید کرد و گفت که تاریخ 

نهایی متعاقبا اعالم خواهد شد.
حس��ن روحانی 1۸ اسفندماه گذش��ته در تماس تلفنی 
عمران خان نخست وزیر پاکس��تان با وی، خواهان عملیات 
قاطع پاکس��تان علیه تروریست های ضد ایرانی شد و تاکید 
کرد: ما نباید بگذاریم دهه ها دوستی و برادری بین دو کشور، 
تحت تاثیر اقدام گروهک های تروریس��تی قرار گیرد که ما و 

شما می دانیم از کجا تامین مالی و تسلیحاتی می شوند.
روحانی، روابط دو ملت بزرگ ایران و پاکستان را نمونه 
و تاریخی خواند و تاکید کرد که مس��ئوالن ارشد دو کشور 
ب��رای حفظ و تقویت روابط دوس��تانه دو ملت، مس��وولیت 
سنگینی برعهده دارند و نباید اجازه دهند مشتی تروریست 
که ابزار و وسیله دیگر کشورها هستند، میان تهران -اسالم 
آباد فاصله بیندازند. رئیس جمهوری کش��ورمان همچنین 
گفت که تهران آماده اس��تقبال از نخس��ت وزیر پاکس��تان 

است.
نخس��ت وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی با بیان 
اینک��ه' امیدوارم به زودی از ایران دیدار کنم'، اطمینان داد 
که ارتش و دولت پاکس��تان تمام تالش خود را برای از بین 
بردن تروریست ها بکار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد 
این تروریس��ت ها از خاک این کش��ور علیه همسایگان و به 

ویژه مردم ایران استفاده کنند.  رادیو پاکستان 

دیپلمات پاکستانی:
سیاست خارجی عمران خان در مسیر درستی است

گروه دیپلماسی  آمری��کا هم��ان ط��ور که در پرون�����ده
منطقه غرب آس��یا فتنه افروزی می کند و بسیاری 
از اختالف��ات منطقه ای و آت��ش افروزی ها از گور 
واش��نگتن و دولتمردانش بلند می ش��ود، حاال به 
دنبال بحران س��ازی جدیدی اینب��اردر آمریکای 
التی��ن اس��ت و ونزوئ��ال  نق��ش س��وریه را برای 
آمری��کا در آمری��کای التین ایف��ا می کند و نقش 
حمایت ایران و روس��یه ازونزوئال در برابر این فتنه 
افزوزی ها، س��ناریوی ش��وم آمریکا و متحدانش را 

خنثی خواهد کرد. 
گویا هیچ جای��ی از جهان از دخالت و تعرض 
آمریکا و روس��ای جمهور این کشور که هم اکنون 
دونالد ترامپ س��کان داری آن را عهده اس��ت در 

امان نیست.
تا پیش از این غرب آسیا درمعرض این هجمه 
و تعرض قرار گرفته بود؛ منطقه تبدیل به جوالنگاه 
تروریس��ت هایی ش��ده بود که مولود آنها آمریکا و 
متحدان��ش بودند و البته نق��ش آفرینی جمهوری 
اسالمی ایران  به تار و مار شدن این تروریست های 
تکفیری-وهاب��ی منجر ش��د حاال گویا س��ناریوی 
ناکام آمریکا و متحدانش برای غرب آسیا  با نسخه 
جدیدی از س��ال جدید میالدی برای کش��ورهای 

آمریکای التین تجویز شده است. 
چناچنه دامنه این تعرضات و تجاوزات به طور 
مش��خص بر روی ونزوئال متمرکز شده و تندروهای 
حاکم بر کاخ سفید این بار شانس خود را برای تغییر 
دول��ت در کاراکاس در معرض آزم��ون قرار داده اند 
بطوریکه برای سرنگونی دولت مادورو و از بین بردن 

میراث چاوز با تمام قوا وارد عمل شده اند.
آنها در نخس��تین حرکت از اق��دام غیرقانونی 

گوای��دو رئی��س مجلس 35 س��اله برای س��وگند 
ریاست جمهوری حمایت کرده اند 

چنانچ��ه بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این 
باورن��د که رهب��ر مخالفان ونزوئ��ال از آمریکا خط 
گرفته است و پیش��ترمنابع خبری به یک روزنامه 
آمریکایی گفته اند معاون رئیس جمهور این کشور 
رهبر مخالفان ونزوئال را تش��ویق کرده خودش را 

رئیس جمهور موقت اعالم کند.
چناچنه روزنامه وال اس��تریت  ژورنال به نقل از 
یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشته بود؛ مایک پنس 
ب��ه گوایدو گفته در صورتی که بتواند با اس��تناد به 
بندی در قانون اساسی ونزوئال قدرت را از نیکالس 
م��ادورو، رئیس جمهور این کش��ور بگیرد، آمریکا از 
دولت او حمایت خواهد کرد. بعد از انجام این تماس 
تلفنی، طرح مخفیانه ای ک��ه در ماه های  قبل تر بر 
اس��اس گفت وگوهای میان مقام ه��ای آمریکایی با 
متحدان، قانونگذاران و چهره های شاخص مخالفان 

از جمله گوایدو تدوین شده بود کلید خورد.
خبرگ��زاری رویترز در فوری��ه 2019 به نقل 
از یک مقام ارش��د کاخ س��فید گفته ب��ود؛ آمریکا 
با مقاماتی در ارتش ونزوئال ارتباط مس��تقیم دارد 
و آنه��ا را به روی گرداندن از دولت مادورو ترغیب 

می کند.
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی دولت دونالد 
ترامپ س��ه روز پ��س از اعالم ریاس��ت جمهوری 
گوآی��دو وقتی ب��رای مصاحب��ه مطبوعاتی حاضر 
ش��د دفترچه یادداش��تی به دست داشت که روی 
آن نوش��ته ب��ود "5000 نیرو به کلمبی��ا". دولت 
راس��تگرای کلمبیا متحد آمریکاس��ت و از گوآیدو 
اعالم حمایت کرده اس��ت. البته یک نوش��ته روی 

دفترچه لزوم بر اثبات چیزی نیست.

ام��ا در بحران اخیر، بح��ث برانگیزترین اقدام 
واش��نگتن انتخاب الیوت آبرامز به عنوان نماینده 
ویژه وزارت خارج��ه ایاالت متحده آمریکا در امور 

ونزوئال بود.
ونزوئال بزرگترین ذخایر نفتی دنیا را دارد. یکی 
از اقدام��ات چاوز ملی ک��ردن صنعت نفت ونزوئال 
بود که تا قبل از آن عمدتا در دس��ت شرکت های 
آمریکایی بود. پس از ملی ش��دن صنعت نفت، دو 
ش��رکت نفتی آمریکایی اکس��ان موبیل و کونوکو 

فیلیپس مجبور به ترک ونزوئال شدند.
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی دولت دونالد 
ترامپ پیش��تر به ش��بکه فاکس نی��وز گفت: اگر 
ش��رکت های آمریکای��ی بتوانن��د در صنعت نفت 
ونزوئال سرمایه گذاری کنند، از نظر اقتصادی تاثیر 

بسیار بزرگی بر آمریکا می گذارد.
اولین اقدام آمریکا پس از به رسمیت شناختن 
خوان گوآیدو به عنوان رئی��س جمهوری ونزوئال، 
تحریم نفت آن کش��ور بود و ت��الش برای تحویل 
درآم��د نفت��ی ب��ه گوآی��دو. هرچند دو ش��رکت 
آمریکایی هالیبرتون و شوران که در ونزوئال حضور 

دارند شامل تحریم ها نمی شوند.
آقای بولتون همچین گفت ثبات و دموکراسی 
به س��ود منافع ملی آمریکاست: "رژیم های چاوز و 
مادرو اجازه نفوذ کش��ورهای دشمن مانند کوبا" را 

به ونزوئال داده اند.
نی��کالس م��ادورو، رئیس جمه��ور ونزوئال در 
جری��ان بحران اخیر آمریکا را ب��ه دخالت در امور 
داخلی کشورش متهم کرده است و در گفت وگویی 
اختصاصی ب��ا اورال گوئرین خبرنگار بی.  بی. س��ی 
گفته بود؛  "به مداخله نه بگویید. به آمریکا بگویید 

از ونزوئال دست بکشد.

آمریکا دولت مادورو را به فساد و نقض حقوق 
بش��ر مته��م می کند و از خ��وان گوآی��دو، رئیس 

جمهور خودخوانده ونزوئال حمایت می کند.
به نظر می رس��د آمری��کا همان ط��ور که در 
منطقه غرب آس��یا فتنه افروزی می کند و بسیاری 
از اختالف��ات منطقه ای  و آت��ش افروزی ها از گور 
واش��نگتن و دولتمردانش بلند می ش��ود، حاال به 
دنبال بحران س��ازی جدی��دی در آمریکای التین 
اس��ت و ونزوئال  نقش س��وریه  را برای آمریکا در 
آمری��کای التین ایفا می کن��د چناچه آنها در حال 

مهندسی تغییر دولت در ونزوئال هستند.
ح��اال همانطور ک��ه جمهوری اس��المی ایران 
درمنطق��ه مثبت و اثر گذار خ��ود را ایفا کرد، باید 
در قبال ونزوئال نیز دس��ت به کار ش��ود و حمایت 
همه جانبه خود را از ونزوئال در قبال بحران سازی 
آمری��کا در این کش��ور داش��ته باش��د، از حمایت 

اقتص��ادی گرفته و تاکید بر توس��عه مناس��بات تا 
حمای��ت از رئی��س جمهور قانونی این کش��ور در 

مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل.
از س��وی دیگر رس��وا س��ازی سیاس��ت ها و 
سناریوس��ازی آمریکا نزد افکار عمومی می تواند به 

عنوان نقطه قوت این حمایت مد نظر قرار گیرد.
اتحاد تهران و مس��کو برای حمایت از ونزوئال 
بسیاری از نقشه های ش��وم آمریکا و متحدانش را 
ب��رای آمریکای التین و باالخص ونزوئال نقش��ه بر 

آب خواهد کرد.
البته از این موضوع نیز نباید غافل ش��ویم که 
دود آتش��ی که جنگ طلبان حاکم بر کاخ س��فید 
این بار در ونزوئال روش��ن می کنند به دلیل قرابت 
جغرافیایی به چش��م آمریکا خواهد رفت و چه بسا 
بحران موش��کی کوبا را یکبار دیگ��ر برای آمریکا 

زنده کند. 

ونزوئال پاسوزفتنه افروزی های آمریکا 

سناریوهایی که با حمایت ایران و روسیه خنثی می شود 

 نظر ش�ما درب�اره ایده تش�کیل نات�وی عربی 
چیست؟

به طور معم��ول من همه س��ازمان دهی های 
دفاع��ی را تحس��ین می کن��م ولی ه��دف واقعی 
نات��وی عربی را ب��اور ندارم چرا که ب��رای دفاع از 
کش��ورهای عربی نیست. نیروی محرکه این تالش 
»بن س��لمان« و عربستان س��عودی بوده اند. آنها 
می خواهن��د ایران و ع��راق را به چالش بکش��ند. 
بن س��لمان متحد بزرگی دارد که ولی عهد امارات 
متح��ده عربی اس��ت. آنها با ه��م کار می کنند و 

کوشنر و آمریکا را هم وارد این جریان کرده اند.
آل سعود به ایران حساسیت خاصی دارد. آنها 
بر این باورند که ایران می خواهد آنها را س��رنگون 
کن��د، در نتیجه آنها برای مقابله ب��ا ایران به یک 
نیروی عظیم احتی��اج دارند. با چنین ائتالفی آنها 
امیدوارند به آمریکا نشان دهند که آماده هستند. 
ای��ن احتمال، این ک��ه آمریکا علیه ای��ران اعالن 
جنگ کند را بیشتر می کند و همچنین اسرائیل را 

نیز وارد ماجرا می کند.
اهداف چنین ائتالفی چیست؟

همانطور که گفتم من فکر می کنم هدف این 
است که در فرصت مناسبی به ایران حمله کنند و 
ایران کنونی را تجزیه کنند. متحدان آنها در چنین 

حرکتی آمریکا و اسرائیل هستند.
طبق یکسری گزارش ها مصر از حضور در ناتوی 
عرب�ی انصراف داده اس�ت. دلیل ای�ن انصراف 

چیست؟

من مطمئن هس��تم مصر از عربستان سعودی 
و ام��ارات متح��ده عرب��ی مبلغ س��االنه هنگفتی 
رئیس جمهور  السیس��ی«،  می خواهد. »عبدالفتاح 
مصر ممکن اس��ت بخواهد بر سر این  به چانه زنی 
بپردازد. او به پول احتیاج دارد و بدون مصر ناتوی 
عرب��ی مضحک خواه��د بود چرا ک��ه تنها چیزی 

که خواهید داشت ش��ورای همکاری خلیج فارس 
منه��ای قط��ر و به ع��الوه اردن اس��ت. آنها حتی 
نمی توانن��د مجموعه کاملی از کش��ورهای خلیج 
فارس را تشکیل دهند در نتیجه می خواهند اردن 

را به جای قطر اضافه کنند.
اصول گردآوری نیروی دفاعی در کانون تاسیس 
پیمان ناتو ق�رار دارد. این اصول، اصول جدی و 
منحصر ب�ه فردی خواهن�د بود که اعض�ا را به 
ه�م پیوند می دهند، آنه�ا را متعهد می کنند از 
یکدیگر دفاع کنند و روح همبستگی را در این 
اتح�اد ایجاد کنند. آیا نات�وی عربی می تواند به 
این هدف برس�د؟ آیا آمریکا با ماده ای شبیه به 
ماده ۵ پیمان ناتو که لزوم دفاع از یک کشور در 

صورت حمله به آن موافقت خواهد کرد؟
همانطور که اش��اره کردید ماده 5 نکته اصلی 
ناتو است که درس��ت پس از حمله یازده سپتامبر 
درخواس��ت ش��د. اروپایی ها به وضوح در پاسخ، از 
آمریکا حمایت کردند. آیا آمریکا در حالی که یکی 
از کش��ورهای اروپایی مورد حمله باش��د به چنین 

دعوتی پاسخ خواهد داد؟
م��ن فکر می کنم آمریکا در ش��رایط عادی به 
این تعه��د پایبند بماند ولی علت این که می گویم 
در ش��رایط عادی این است که من فکر می کنم ما 

در موقعیت غیر معمولی به سر می بریم به ویژه به 
خاطر ریاس��ت جمهوری ترامپ. من فکر نمی کنم 
ترامپ به اروپا کمک کند ولی فکر می کنم روسای 
جمهور دیگر این کار را خواهند کرد. آمریکا به این 
که روس ها یک مقیم انگلیس را در خاک انگلیس 

به قتل رساندند توجهی نکرد.
ترام��پ تنها زمان��ی از بریتانیا دف��اع کرد که 
اعض��ای حزب خ��ودش از او انتقاد ک��رده بودند. 
بیایید با واقعیت روبرو ش��ویم ناتو در خطر اس��ت 

و به مشکل برخورده است.
ترام��پ متوجه نمی ش��ود که نی��روی نظامی 
آمری��کا در اروپا، هزینه ه��ای دفاعی که اروپاییان 
پرداخت می کنن��د و آمادگی آنان برای حمایت از 
فعالیت ه��ای خارجی آمریکا برای امنیت و دفاع از 
آمریکا بس��یار مهم هس��تند. تمرکز ترامپ بر این 
اس��ت که آنها چه هزینه هایی پرداخت می کنند و 
آمری��کا چه هزینه هایی پرداخ��ت می کند. آنها به 
ان��دازه کافی هزینه پرداخ��ت نمی کنند، پس ناتو 

را متالشی کنیم.
نق�ش ترام�پ در ش�کل دادن ب�ه ای�ن ائتالف 
چیس�ت و آیا این نقش بعد از ریاست جمهوری 

ترامپ باقی خواهند ماند؟
من فکر می کنم آمریکا به ویژه در زمان ترامپ 

تش��ویق کننده نات��وی عربی اس��ت. دالیل زیادی 
وجود دارد. آمریکا سالح بیشتری می فروشد.

اگ��ر آمریکا بخواهد در خلی��ج فارس مداخله 
کن��د نیروی نظام��ی عربی آماده ای وج��ود دارد. 
آمری��کا م��ی توان��د برخ��ی نیروهای خ��ود را از 
خاورمیانه خارج کن��د و آنها این نیرو را به عنوان 

نیروی موازنه کمکی علیه ایران و عراق می دانند.
اگر همه عرب ها تحت یک فرماندهی باش��ند 
برای کوشنر و ترامپ آسان تر خواهد بود که آنها را 
به اس��رائیل نزدیک کنند و همه امید فلسطینیان 
برای داشتن یک کشور را نابود کنند. باور من این 
اس��ت که نکته اصلی برنامه ای که کوش��نر برنامه 
صلح می داند همین اس��ت که آن را  با بن سلمان 
و نتانیاهو در میان گذاش��ته ولی فلس��طینیان در 

جریان آن نیستند و در آن شرکت ندارند.
مضحک اس��ت که او برنامه ای داشته باشد که 
فقط یک طرف آن مورد مشورت قرار گرفته که آن 
طرف در اصل اسرائیل است. بن سلمان تمام بزرگی 
و منزلتی را که آنها می توانس��تند داش��ته باشند به 
باد داده اس��ت. او با کارهای وحش��تناکی که انجام 
داده اس��ت از جمله غارت کشور خودش و شکنجه 
سعودی ها  ذهنیتی که از اسالم وجود دارد را تخریب 
کرده و مدام هم ادعای این را دارد که نگهبان اماکنی 
است که در اس��الم مقدس هستند. او برای این که  
حمای��ت ترامپ و نتانیاهو را در ماندنش در قدرت و 
تهدید ایران به دست آورد هر کاری می کند. او بویی 

از عزت نفس و بزرگ منشی نبرده است.

عسکری:
 ناتوی عربی بدون مصر مضحک خواهد بود

طرح ناتوی عربی  گ���و در گفت و بار  اولین  را 
پیشنهاد  سعودی ها   ۲۰۱۷ سال 
استقبال  با  پیشنهاد  این  کردند. 
نیز  بعدا  و  شد  مواجه  آمریکا 
مقام های آمریکایی از آن به عنوان 
ایاالت  برنامه  ستون های  از  یکی 
یاد  ایران  با  مقابله  برای  متحده 
امارات  عربستان سعودی،  کردند. 
عربی متحده، کویت، بحرین، قطر، 
ائتالف  این  اعضای  اردن  و  عمان 
با  گفت وگو  در  فارس  هستند. 
مشاور  عسکری  حسین  پروفسور 
و  میالدی(   ۱۹۷۸( دارایی  وزیر 
مشاور پادشاه عربستان سعودی به 
بررسی خروج مصر از ناتوی عربی 

پرداخته شده است.

نمای نزدیک


