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افشای فشار عربستان و امارات بر مصر 
برخی منابع مصری نزدیک به ریاس��ت جمهوری 
این کشور گزارش دادند که به دنبال وقوع حادثه برای 
چهار کش��تی در بندر فجیره امارات، ریاض و ابوظبی 
اعمال فش��ار خود بر قاهره برای اتخاذ موضع خصمانه 

علنی علیه ایران را شدت بخشید ه اند.
روزنامه العربی الجدید به نقل از این منابع نوش��ت 
که اختالفاتی بین قاهره از یک سو و ابوظبی و ریاض 
از سوی دیگر به وجود آمده است و در حالی که ریاض 
خواهان اتخاذ موضع خصمان��ه علیه تهران به منظور 
تقویت موضع کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس 
علی��ه ایران اس��ت، اما مص��ر همچنان اتخ��اذ چنین 
موضع��ی را بر خالف مواضع سیاس��ی خود می داند و 

حاضر به پذیرش آن نیست.
ی��ک منبع دیپلماتیک در این باره گفت که قاهره 
می داند ک��ه هنوز روابط دیپلماتیک مصر و ایران، اگر 
چه در س��طح حداقلی، پابرجاست و حال آنکه برخی 
طرف های عربی در حاش��یه خلیج فارس به دنبال وارد 

کردن مصر به نبرد با ایران هستند.
ی��ک منب��ع دیپلماتیک مص��ری نی��ز گفت که 
مذاکرات��ی برای قانع ک��ردن قاهره به اع��زام نیرو به 
خاک عربس��تان و امارات در راستای هشدار به ایران، 
در جریان اس��ت اما مصر با این مسئله مخالفت کرده 
و امارات و عربس��تان س��عی دارند با ارائه مشوق های 
اقتص��ادی، نفتی و س��رمایه گذاری های مس��تقیم در 

مصر، قاهره را به این امر متقاعد کنند.
طبق ای��ن گزارش، عربس��تان تمدید مدت زمان 
ارس��ال نف��ت مجانی ش��رکت آرامکو ب��ه مصرو عدم 
استرداد دالرهای سپرده گذاری شده در بانک مرکزی 
مص��ر را که با س��پرده گذاری ام��ارات مبلغ آن به ۱۵ 
میلیارد دالر می رسد، پیشنهاد کرده است.  فارس

اخبار

 هیچ طرح واقعی
 برای تقابل با ایران وجود ندارد
نش��ریه تایم به نق��ل از مناب��ع آگاه در پنتاگون 
گزارش داد که هیچ برنامه واقعی و قابل اجرایی برای 

تقابل نظامی با ایران وجود ندارد.
در روزهای گذش��ته اخباری مبنی بر این منتش��ر 
ش��ده که آمریکا قصد دارد پس از استقرار ناو هواپیمابر 
لینکلن در خاورمیانه ۱۲۰ هزار نیرو به این منطقه برای 

مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده شده، اعزام کند.
س��ه مق��ام نظامی آمری��کا ک��ه در برنامه ریزی و 
نظارت بر نیروهای آمریکایی در منطقه دخیل هستند 
به نشریه تایم گفتند که هیچ طرح واقعی و قابل اجرا 
یا چیزی ش��بیه آن برای اس��تقرار گس��ترده نیرو در 

منطقه خلیج فارس وجود ندارد.
تمام این سه منبع آگاه که خواستند نامشان فاش 
نش��ود به تایم گفتند که هیچ اطالعات دقیقی در این 

زمینه وجود ندارد.
به گفته این سه مقام نظامی، جان بولتون مشاور 
امنیت ملی آمریکا خواستار طرحی برای اعزام نیروی 
مضاعف نظامی و نیروی هوایی به خلیج فارس ش��ده 
اس��ت. همچنین پاتریک ش��اناهان وزی��ر دفاع موقت 
آمریکا هش��تم مه طرح��ی را به او و دیگر مش��اوران 
امنیتی برای استقرار ۱۲۰ هزار نیرو در خاورمیانه ارائه 
داد اما حتی استقرار نیروهای محدود برای مواجهه با 
تهدیدات واقعی و معتبر نیازمند یک فهرست استقرار 
و نیروی زمان بندی ش��ده اس��ت. این فهرست به طور 
دقیق مش��خص می کند که چ��ه واحدهایی در موضع 
هس��تند، چه نیروهای مضاعفی باید مستقر یا ذخیره 
ش��وند، چه تجهی��زات و نیازهایی الزم اس��ت، نیروها 
باید به کجا اعزام ش��وند یا اطراق کنند، و چگونه و با 
چه ترتیبی باید حرکت کنند. تبیین چنین فهرس��تی 
نیازمند ماه ها صرف وقت است، به عالوه اینکه جزئیات 

ریزتری نیز باید مشخص شود.
به گفته یکی از این منابع آگاه، پنتاگون طرح هایی 
کلی برای اس��تقرار نیرو در هم��ه جای دنیا، حتی در 
کانادا دارد و آن را به روز رسانی می کند. هر سه منبع 
تصریح کردند که اما طرح های موجود و آماده کنونی 
برای مواجهه با ایران از س��وی فرماندهی مرکزی که 
ماموریت های��ی را در منطقه اجرا می کند به هیچ وجه 
خواهان استفاده گسترده از نیروی نظامی برای حمله 

نیست.
کری��س گیکا، ژن��رال بریتانیایی مع��اون فرمانده 
ائتالف موس��وم به ض��د داعش هفته گذش��ته اذعان 
کرد که هیچ تهدیدی از سوی ایران یا نیروهای مورد 

حمایت ایران در عراق و سوریه مشاهده نشده است.
هرچند که س��اعاتی پس از ای��ن اظهارات ژنرال 
گی��کا، آمریکا آن را تکذیب کرد و باز مدعی ش��د که 
اطالعات به دست آمده نشان دهنده تهدید در منطقه 

از سوی نیروهای مورد حمایت ایران است.
هر س��ه مقام نظامی آمریکایی گفتند که از تعداد 
۱۲۰ ه��زار نیرو که در برخی رس��انه ها عنوان ش��ده، 
گیج ش��ده اند. یکی از آنها تاکید کرد: این بی معنی و 

احمقانه است.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

جنگی در منطقه رخ نخواهد داد
وزیر خارجه کش��ورمان گفت: یقین داریم آنطور که مقام معظم رهبری هم 
فرمودند جنگی در نخواهد گرفت چون نه ما خواهان جنگ هس��تیم و نه کسی 
این تصور یا توهم را دارد که بتواند در منطقه با ایران مقابله کند اما الزم است 

حرکت های خطرناک داخل آمریکا برای مردم این کشور روشن شود.
محمد جواد ظریف پیش از ترک پکن گفت: واقعیت این است که ترامپ رسما 

گفته خواهان جنگ نیست اما افرادی اطراف وی نشستند و به بهانه اینکه می خواهند 
آمریکا را در برابر ایران قدرتمندتر کنند او را به سمت جنگ سوق می دهند.

وی افزود: آنچه که در س��فر نیویوریک به عنوان تی��م ب مطرح کردم یک واقعیت 
است و همه مردم هم از آن خبر داشتند اما به خاطر فضای روانی حاکم بر جامعه آمریکا 
کمتر کسی جرات طرح این موضوع را داشت.گفتنی است، آمریکا و متحدانش به دنبال 

ایجاد ایران هراسی در عرصه بین الملل هستند. تسنیم 

دیپلمات
تالش در اعمال فشار علیه ایران کارایی ندارد

وزیر خارجه آلمان ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در برابر ایران در عین 
حال خواستار پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در توافق هسته ای شد.

هایکو ماس در این مورد به روزنامه آلمانی پاساوئر نوین پرسه گفت: راهبرد 
آمریکا در اعمال فش��ار حداکثری کارایی ندارد. خروج یک جانبه آمریکا از توافق 

هس��ته ای با ایران برای ما قابل درک نیس��ت.  وی افزود: توافق هسته ای با ایران، 
درس��ت ترین راه حل برای این بود که مانع از اقدام ایران در ساخت بمب اتمی شود. 

وزی��ر خارجه آلمان گفت: ب��ر خالف رئیس جمهور آمریکا، اروپا به جای جنگ لفظی بر 
مذاکره تاکید دارد.

ماس در ادامه گفت که ایران باید به اجرای تعهدات خود در توافق هسته ای همچنان 
ادامه دهد و در این زمینه هیچ تخفیفی وجود ندارد.گفتنی است؛ آمریکا به دنبال حذف 

ایران از معادالت منطقه است. فارس

درحاشیه 
استقبال ایران از گفت وگوی دولت ونزوئال و مخالفان 
سخنگوی وزارت خارجه ضمن استقبال از اخبار مربوط به گفت وگوی دولت 
ونزوئ��ال و مخالفان در نروژ گفت: امیدواریم که ای��ن گفت وگوها به یک راه حل 

سیاسی بین طرفین منتج شود.
س��ید عباس موس��وی افزود: متاس��فانه آمریکا با بلوکه کردن و غارت منابع 

مالی ونزوئال مردم این کش��ور را تحت مجازات دس��ته جمعی قرار داده اس��ت که 
ضروری است برای بهبود شرایط ملت ونزوئال دست از تروریسم اقتصادی و رفتارهای 

غیرقانونی  و خالف موازین حقوق بشری بردارد.
ررویت��رز از برگ��زاری  گفت وگوهایی بین دولت ونزوئ��ال و مخالفان در نروژ خبر داد 
و خورخه والرو س��فیر ونزوئال در مقر اروپایی س��ازمان ملل متحد نیز این خبر را تأیید 
کرده اس��ت. نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال نیز اعالم کرد به دنبال دس��تورکاری 

مسالمت آمیز برای مذاکره با مخالفان دولت هستیم.  صداوسیما 

سخنگو

–

–

–

–

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول
 شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود راننده شهرستان بروجرد

بدینوسیله به اطالع اعضا شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خودراننده شهرستان بروجرد 
مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى نوبت اول شرکت تعاونى به منظور رسیدگى به دستور جلسه 

مشروح ذیل راس ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه مورخه 19 / 03 / 1398 در محل قانونى شرکت واقع 
در روبروى میدان بار فروشى منعقد مى گردد خواهشمند است راس ساعت مقرر در محل یاد شده 
حضور بهم رسانید. ضمنا اعضائى که تمایل به تصدى پست هیئت مدیره یا بازرس شرکت تعاونى را 
دارند موظفند ظرف مدت یک هفته از انتشار این دعوتنامه ضمن مراجعه به هیئت مدیره نسبت به 

تکمیل فرم مربوطه و تحویل مدارك خود به به دفتر شرکت اقدام فرمایند.
دستور جلسه :

 ا-تصویب ترازنامه و حساب سود(زیان) سال 1397
2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

3-انتخاب بازرسین
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خودراننده 

شهرستان بروجرد

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت بهگر شاهوار سهامى خاص
(ثبت 1566)

عضو محترم شرکت بهگر شاهوار
مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت بهگر شاهوار روز پنج شنبه مورخ 98/03/09 ساعت 17 در محل 
دفتر شرکت واقع در خیابان تهران بعد از چهارراه شهید صدوقى ساختمان جنت طبقه پنجم واحد 
جنوبى تشکیل مى گردد لذا از جنابعالى دعوت مى شود در جلسه یاد شده حضور بهمرسانید.

دستور کار جلسه:
 1- تالوت آیاتى از کالم ا... مجید     2- اعالم رسمیت جلسه 
3- گزارش عملکرد سال 97 شرکت و تصویب ترازنامه مالى

4- انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) به مدت یکسال 
5- تقسیم سود و تصویب پاداش هیئت مدیره

6- انتخاب روزنامه رسمى شرکت جهت درج آگهى
هیئت مدیره شرکت بهگر شاهوار7- اصالح ماده 64 بخش نهم اساسنامه

ش�ما نوش�ته بودید که اگر قتل آقای خاشقجی 
رخ نمی داد، ایاالت متحده و برخی کش�ورهای 
عربی ب�ه ای�ران حمل�ه می کردند. چ�ه دلیلی 
ب�رای این نتیجه گیری داری�د؟ چگونه قتل یک 
خبرنگار معارض برای متوقف کردن جنگ علیه 

ایران کافی بود؟ 
در روزهای��ی ک��ه آمریکا قصد داش��ت ش��هر 
بیت المق��دس را به عن��وان پایتخ��ت اس��رائیل به 
رس��میت بشناس��د، آن دو محم��د )ولیعهدهای 
س��عودی و ابوظب��ی( به صورت روزانه ب��ا مقامات 
آمریکای��ی، علی الخص��وص ج��رد کوش��نر داماد 
و مش��اور ارش��د ترامپ دیدار ک��رده و آنها نیز به 
دیدارش��ان می آمدند. طبق آن اتفاقات، عربستان 
س��عودی و امارات عربی متحده آم��اده بودند که 
انتق��ال س��فارتخانه آمریکا )از تل آوی��و(  به قدس 
اش��غالی را به رسمیت بشناسند. قدم بعدی، اعالم 
معامله قرن برای فلس��طینی ها و همچنین اعمال 

محاصره )کشورهای عربی( بر قطر بود.
این اقدامات بر دو جبهه اثر می گذاشت: لبنان 
و س��وریه. با ایستادن کش��ورهای عربی پشت سر 
عربس��تان س��عودی و امارات عربی متحده، آن دو 
ولیعهد از آمریکا خواستند تا به سراغ حکومت ایران 
برود. همه می دانیم که تحقیقات هس��ته ای چیزی 
نیست که موجب نفرت آنها از ایران باشد، بلکه خود 
حکومت این کشور است. این هدف غایی آنهاست. 
حتی ایده ایجاد کش��ور ُکردی در عراق و س��وریه، 
مستقیما به این هدف غایی مرتبط است: سرنگونی 

حکومت اسالمی در ایران و جایگزین کردن آن.
ام��ا دس��ت خداون��د متع��ال، باالت��ر از همه 
دست هاس��ت. ابتدا، س��ازمان همکاری اس��المی 
به س��رعت عم��ل ک��رد و مانع حمای��ت جهانی از 
اق��دام آمری��کا )درب��اره پایتختی ق��دس و انتقال 
س��فارتخانه( شد. س��پس محمد بن سلمان درگیر 
قتل جمال خاش��قجی خبرنگار ش��د. کل ماجرای 
خاش��قجی نه تنها منجر به از دس��ت رفتن جدی 

آبروی ولیعهد، بلک��ه تمام جبهه حامی آمریکا در 
خاورمیانه شد. کنفرانس اقتصادی عجوالنه که در 
جده سازماندهی شد، فقط توانست تعداد کمی از 
کش��ورها را به خود جذب کند، از جمله پاکستان، 
که آن هم به دلیل نیاز مبرم به کمک اقتصادی به 

خیریه محمد بن سلمان شتافت.
در ه��ر ح��ال، آن همایش ش��دیدا بی رمق به 
آمریکایی ها نش��ان داد که آنها نمی توانند حمایت 
کافی چه از اروپا و چه از کش��ورهای اسالمی برای 

اقدامات ماجراجویانه علیه ایران کسب کنند.
همانطور که می دانید ترکیه با تروریسم اقتصادی 
هدف قرار داده ش�ده اس�ت. قبل از این کشور، 
ایران هدف آن بود. به نظر شما محمد بن سلمان 

و محمد بن زاید چه نقشی در این مسئله دارند؟
ب��ه نظر من آنه��ا نق��ش دارند. ای��ن دو نفر و 
دوستانش��ان در اقیانوسی از پول شنا می کنند. آنها 
می توانند هر زمان و هر مق��داری که بخواهند، لیِر 
ترکی��ه یا ریاِل ایران را ب��ه بازارهای جهانی منتقل 
کنند. با توجه به این مس��ئله، زمانی که دیوان عالی 
انتخابات ترکیه تصمیمی را گرفت که به مذاق آمریکا 
و اروپا خوش نیامد، در همان شب ارزش لیر ترکیه 
افت قابل توجهی پیدا کرد. یا مثال وقتی گزارش های 
تایید نش��ده ای از استعفای یک مقام ارشد در ایران 

شنیده می شود، ریال دچار افت ارزش می شود.
اقتصادی  اقتص��ادی، تحریم ه��ای  محاص��ره 
ی��ا ش��خصی و ممنوعی��ت واردات از ایران همگی 
تروریس��م اقتص��ادی هس��تند. اگرچه عربس��تان 
سعودی و کش��ورهایی که به عنوان نوچه آن عمل 
می کنند، س��عی دارند که دست هایشان را )در این 
تحریم های اقتصادی( آلوده نکنند، اما از سر آمدن 
طاق��ت حکومت های ایران و ترکیه نیز خوش��حال 
می ش��وند. آنها امیدوار هس��تند که مش��کالت و 
دش��واری های اقتصادی نهایت��ا منجر به نارضایتی 

عمومی و خیزش علیه این دو حکومت شود.
چند وقت پیش، دو جاس�وس اماراتی در ترکیه 

بازداش�ت ش�دند. چگونه این اتف�اق را ارزیابی 
می کنی�د؟ زمان�ی در مقال�ه آق�ای کاراگ�ول، 
س�ردبیر روزنام�ه ینی ش�فق نوش�ته ب�ود که 
عربس�تان سعودی و امارات عربی متحده رسما 
علی�ه ترکیه اع�ان جنگ کرده ان�د. همچنین 
اش�اره هایی ه�م به کش�اندن درگی�ری نظامی 
به داخل ترکیه نیز ش�ده بود. به نظر ش�ما یک 

جنگ ترکیه-عربی رخ خواهد داد؟
یکی از جاس��وس های بازداشتی گویا در زندان 
و پی��ش از بازجویی، خودکش��ی کرد. م��ا )ترکیه( 
نتوانستیم دریابیم که وی با قتل خاشقجی یا دیگر 
مصادیق فیزیکی تروریس��م اقتص��ادی )که در باال 
صحبت شد( مرتبط بوده یا نه. من اما با این تفکر که 
اعراب می توانند بدون درخواست مستقیم آمریکا، با 

ترکیه وارد جنگ شوند؛ مخالف هستم. مردم عرب، 
برادران و خواهران مردم ترک هس��تند. هیچ رهبر 
عاقل عربی )به خواس��ت خ��ودش و بدون تحریک 

غربی ها( علیه ترکیه یا ایران اعالن جنگ نمی کند.
ایاالت متح��ده هم می داند ک��ه چنین جنگی 
می تواند رؤیای »پَک��س اَِمریکانا« )صلح آمریکایی( 
در منطقه را پایان بدهد. آنها ش��اید فقط با زبان زور 
تهدید کنند اما در میدان قادر به اجرای آن نیستند.

چگون�ه نقش محمد بن س�لمان و محمد بن زاید 
را در کودت�ای نافرج�ام 2016 در ترکیه ارزیابی 

می کنید؟
آن کودتا توسط فرقه موسوم به نهضت فتح اهلل 
گولن س��ازماندهی ش��ده بود. این جنبش که بعد 
از کودتا با نام س��ازمان تروریس��تی گولن شناخته 
می شود، 3۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده و بیش از 
۲۱۰۰ نفر را مجروح کردند. آنها یک فرقه و نهضت 
عادی نیس��تند، این یک پروژه برنامه ریزی ش��ده 
تحت عنوان اس��الم غیررادیکال است که در تمام 
منطقه پیاده می ش��ود. در واق��ع، نوعی از جنبش 
اصالح طلبانه در اسالم بوده که ادعا می کند اسالم 

در باطن یک دین شدیدا خشن است.
پیروان این تفکر معتقد هس��تند که اسالم را 
نیز باید مانند مسیحیت و یهودیت دچار اصالحات 
)تحری��ف( ک��رده و از آن افراطی گری درونی پاک 
کرد. این ایده از سال ها پیش از ظهور بن سلمان و 
بن زاید در عرصه سیاسی کشورهایشان، در آمریکا 
پرورش یافته بود. بلکه در مقابل، آن دو خودش��ان 
تولی��د و بیرون آم��ده از بطن پرژه اس��الم میانه رو 
هس��تند. آمری��کا موفق ش��د که محم��د بن نایف 
ولیعهد پیش��ین سعودی را از موقعیتش خلع کند. 
اکنون خودش��ان در قدرت قرار دارند و مش��غول 
اجرای پروژه ای هس��تند که در واقعا چشم اندازی 

است برای انحطاط سیستم عقیدتی منطقه.
چند وقت پیش مقاله ای در روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پست کار ش�د که می گفت اسرائیلی ها 

از فش�ارهای آمری�کا روی ترکی�ه درخص�وص 
قراردادهای سامانه های اس-400 و جنگنده های 
اف-35 خوشحال هستند. آیا می توان گفت که 
سعودی ها نیز برای جلب رضایت صهیونیست ها، 

مشغول تحریک آمریکا در این زمینه هستند؟
اس��رائیل یا هر کس دیگری که به فکر حمله 
به ترکی��ه با اس��تفاده از جنگنده ه��ای آمریکایی 
اس��ت، باید از خرید س��امانه های پدافند موشکی 
روس��ی توسط ترکیه نگران باش��د. اگر کسی هیچ 
فک��ری برای حمل��ه به ترکیه ن��دارد، پس نباید از 
اس��تقرار س��امانه های اس-4۰۰ در ترکی��ه نگران 
باشد. من هم مقاالت متعددی خوانده ام که جنگ 
نهایی، آخرالزمان، بین صهیونیس��ت ها و مسلمانان 
در ترکی��ه رخ می ده��د... ام��ا تفکر ش��یزوفرنی و 
جنون آمیز دو ولیعهد )بن سلمان و بن زاید( می تواند 
آنها )صهیونیست ها( را وادارد که مقامات آمریکایی 

را به دست اندازی علیه ترکیه مجاب کنند.
برخی تحلیلگران می گویند که کودتای رخ داده 
در سودان، توسط عربستان سعودی سازماندهی 
شده بود )تعدادی از آنها حتی اسرائیل را نیز در 
کنار سعودی قرار می دهند(. نظر شما چیست؟

کارشناسان علوم سیاس��ِی پُست مدرن همواره 
این س��وال را می پرس��ند که چه کسانی از تحوالت 
سیاسی یا اجتماعی سود می برند. سودان، کشوری 
که مل��ت آن معتقدند جهان بزرگتر از پنج کش��ور 
عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اس��ت، از 
چندی پیش خواس��تار حق مساوی، جایگاه عادالنه 
و برخورد محترمانه در س��ازمان همکاری اسالمی و 
دیگر بسترهای بین المللی شده بود. روابط بین المللی 
آن به س��مت استقالل کامل تغییر مسیر پیدا کرد. 
می دانید که روابط سودان با ترکیه و قطر عالی بود.

اما گویا این مسائل برای سعودی ها بسیار سنگین 
بودند. آنها می ترسیدند که سودان از چنگشان فرار 
کند. تعجب نخواهم کرد اگر اسنادی از دست داشتن 

سعودی ها در کودتای سودان منتشر شود.

تحلیلگر ترکیه ای:

آمریکایی ها حمایت کافی برای ماجراجویی علیه ایران ندارند

اوجال  حقی  دکتر  گ���و مسائل گفت و کارشناس 
سیاسی، روابط بین الملل و استاد دانشگاه 
طی  پیش  چندی  ترکیه،  در  ابن خلدون 
یادداشتی در روزنامه دیلی صاباح با اشاره 
با  آمریکایی  مقامات  اخیر  تنش زایی  به 
ایران و تهدیدها درباره رویارویی نظامی 
در  خاشقجی  اگر  بود  نوشته  احتمالی، 
اکنون  نمی رسید،  قتل  به  استانبول 
و  بوده  جسورتر  اماراتی ها  و  سعودی ها 
انجام  به  را  واشنگتن 
هل  غیرعاقالنه  اقدامی 
همین  در  می دادند. 
فارس  راستا، 
با  را  مصاحبه ای 
ترتیب  وی 
به  داد که 
شرح زیر 

است.

نمای نزدیک

روزنامه قط��ری با بیان اینکه س��نگ  رس�انه بزرگ نش��انه نزدن است، تنش آمریکا ب�ازي 
با ایران را برای قدرت نمایی دانست و خطاب به عربستان و 
امارات نوش��ت: بعد از حادثه فجی��ره و نفوذ پهپاد به عمق 

عربستان، پس حمایت آمریکا کو؟
وب��گاه خبری روزنامه العربی الجدید در یادداش��تی به 
قلم »محمد عیاش« با عنوان »واشنگتن و تهران؛ برداشتن 
سنگ بزرگ«، افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه را 

صرفا به قصد قدرت نمایی و نه جنگ دانست.
این نویس��نده فلسطینی در مقدمه یادداشت، تحرکات 
سیاسی و نظامی آمریکا در مقطع اخیر علیه ایران را  به راه 
رفتن کس��ی توصیف کرد که یک قدم به جلو و ده قدم به 
عقب بازمی گردد و اف��زود: آمریکا می داند در صورت به راه 
انداختن جنگ در چه بن بس��تی گرفتار خواهد شد چرا که 

فضای بین المللی و جغرافیایی به نفع آن نیست.
به اعتقاد وی، واش��نگتن اگر بنا داشت به ایران  حمله ای 
کند می توانست موشک های قاره پیمای خود به سمت اهداف 
ایرانی نشانه ببرد و به ناو آبراهام لینکلن سفارش کند  به دنبال 
وقوع یک ناآرامی در داخل ایران، در راس یک ناوگان دریایی 
عظیم عازم س��واحل ایران ش��ود، اما فقط در حال مانوردهی 
اس��ت و هدفش قدرت نمایی و اعمال فش��ار بر رهبران ایران 

برای عقب نشینی از سیاست هایشان در منطقه است.
العربی الجدید نوش��ت: تفاوت اساسی در سیاست های 
فعلی اس��ت که به این توانایی مانورده��ی و وادار کردن به 
درک برنامه هس��ته ای خود  کرده اس��ت و اینکه ایران یک 
جزیره نیس��ت و در دست خود برگه برنده های زیادی دارد 

که به هنگام ضرورت آن ها را بکار خواهد گرفت.
نویسنده تصریح کرد: دلیل نارضایتی دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا از توافق  با ایران و خروج از این توافق این بود 
که این توافق به معنای به رس��میت شناختن ایران به عنوان 
یک کش��ور هسته ای اس��ت و دنیا باید با آن تعامل واقعی و 
عملی داشته باشد، بنابراین این سوال بزرگ مطرح است که 
چرا واش��نگتن تهران را به حمله دردناک تهدید می کند در 
حالی که دس��ت از تحریم ایران و فش��ار ب��ر اروپایی ها برای 

خروج کامل از توافق هسته ای و قطع رابطه برنمی دارد؟
العربی الجدید با اشاره به گزارش های داخل آمریکا که 
ورود جنگ با ایران را اشتباه می شمرد، گفت: بر اساس این 
گزارش ها جنگ جایگاه رقبای س��نتی یعنی چین و روسیه 
را تقوی��ت خواهد کرد که خواه��ان ورود آمریکا به جنگ و 

افول بیشتر قدرت آن هستند.
به باور نویس��نده اوضاع تغییر کرده و موازنه های قدرت 
تقس��یم شده اس��ت، تهران پیش از توافق هسته ای با پس 
از آن ف��رق می کند، این را کش��ورهایی هم که تهران را بی 
ثبات کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی می کنند، درک 
کرده اند، ش��اید آنها بی صبرانه منتظر حمله آمریکا باشند 
بنابرای��ن آنها باید دس��ت به کاری می زدند تا ش��اید حمله 
آمریکا را جلو اندزد از همین رو در دو قضیه حمله به چهار 
کشتی اماراتی درالفجیره و حمله پهپادی الحوثی های یمن 
به خطوط لوله نفت عربستان ایران را متهم کردند. این وبگاه 
خبری افزود: واشنگتن می فهمد که جهان می خواهد از شر 
هژمونی و قلدری آن خالص ش��ود، و دشواری تصمیم برای 

جنگ با ایران را درک می کند. باشگاه خبرنگاران 

مقام های نظامی آمریکا در گفت وگو با  یک نش��ریه آمریکایی فضاس��ازی های راهب�����رد
رس��انه ای درباره احتمال درگیری میان ایران و آمریکا را رد 
کرده و گفته اند در پنتاگ��ون هیچ طرح واقعی برای مقابله 

با ایران تدوین نشده است. 
رس��انه های آمریکایی پیش از این مدعی شده اند دولت 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا بررس��ی هایی را برای 
اعزام ۱۲۰ هزار نیرو به منطقه با هدف مقابله با تهدیدهای 
ادعایی از سوی ایران انجام داده است، اما در پنتاگون برخی 
طرح ها فقط تحویل سیاس��تمداران می شوند و برخی دیگر 

طرح هایی هستند که واقعی و قابل اجرا هستند. 
سه مقام نظامی آمریکا که در دولت ترامپ مسئولیت هایی 
در زمینه برنامه ریزی ب��رای نیروهای آمریکایی و نظارت بر 
آنها دارند در گفت وگو با نشریه »تایم« وجود هر گونه طرح 
واقعی، قابل  اجرا یا هر طرح دیگری از این قبیل برای اعزام 
گس��ترده نیرو به منطقه خلیج ف��ارس جهت مقابله با ایران 
را تکذیب کرده اند. یک افس��ر آمریکایی در همین راستا به 
تایم گفت: »انجام این کار مس��تلزم دانس��تن این است که 
می خواهیم به چه رویداد احتمالی پاس��خ دهیم. هدف قرار 
است نیروهای خود ایران باشند یا شبه نظامیان وابسته به آن؟ 
دشمن در عراق است یا سوریه یا جایی دیگر؟ ]رویدادی که 
قصد پاسخدهی به آن داریم[ خودروی بمب گذاری شده بوده 
یا ]حمله[ سایبری؟ آیا با شواهد متفن می توان حمله اولیه 
را به حکومت ایران نس��بت داد تا هدف قرار دادن مواضعی 

در داخل ایران قانونی باشد؟
هر سه منبع نظامی که به شرط عدم افشای نام با تایم 

گفت وگو کرده اند به این نشریه گفتند هیچ طرحی که شامل 
چنین اطالعات دقیقی باشد تهیه و تنظیم نشده است. 

این س��ه منبع می گویند »جان بولتون«، مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید اخیراً خواستار تدوین طرحی در خصوص 
اعزام ش��مار قابل توجهی نیروی زمینی و هوایی به منطقه 
خلیج فارس ش��د. به همی��ن دلیل، »پاتریک ش��اناهان«، 
سرپرس��ت وزارت دفاع آمریکا یک پیش نویس مقدماتی در 
خص��وص اعزام ۱۲۰ هزار نیرو به منطقه تحویل او و س��ایر 

مقام های شورای امنیت ملی آمریکا داد. 
اما حتی اعزام شمار محدود نیرو برای مقابله با تهدیدهای 
جدی مستلزم تهیه طرحی موسوم به »فهرست مرحله بندی 
شده اس��تقرار نیروها«  است. در این فهرست مسائلی نظیر 
اینکه کدام یگان ها مس��تقر شده اند، کدام یگان ها قرار است 
اعزام شوند یا باید در وضعیت احتیاط )ذخیره( قرار گیرند، به 
چه تجهیزات و تدارکاتی نیاز است، نیروها در چه مکان هایی 
سوار و پیاده می شوند و اینکه چطور و به چه ترتیبی حرکت 

می کنند به طور دقیق مشخص می شوند.
فرایند تصفیه داده های مندرج در این فهرست ممکن است 
ماه ها طول بکشد و کوچکترین جزئیات هم اهمیت دارند. بعد 
از تصفیه داده ها، تدوین نهایی این فهرس��ت به چند روز زمان 
نیاز خواهد داش��ت. در مرحله بعد از تی.پ��ی.اف.دی.ال برای 
هماهنگ  س��ازی  قابلیت های انتقال هوایی و دریایی نیروها و 

تجهیزات الزم برای پشتیبانی از آنها استفاده می شود. 
منابع مورد اس��تناد تایم می گویند پنتاگون طرح هایی 
برای اس��تقرار نیرو در اقصی نقاط دنیا و ش��اید حتی کانادا 

دارد.  تسنیم 

چرا در پنتاگون طرحی برای مقابله با ایران تنظیم نشده است؟سنگ بزرگ آمریکا نشانه نزدن است؛ تهران تنها نیست


