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 احضار کاردار امارات عربی متحده 
به وزارت خارجه 
در  پ��ی اق��دام تجاوزکاران��ه ی��ک فرون��د پهپاد 
جاسوس��ی آمریکای��ی به حریم فضایی ای��ران از مبدا 
یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات، کاردار این کشور 
دیروز از س��وی وزارت امور خارج��ه احضار  و مراتب 

اعتراض شدید کشورمان به وی ابالغ شد. 
در این دی��دار، رئیس اداره خلی��ج فارس وزارت 
امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران ارائه 
تسهیالت به نیروهایی بیگانه را برای هرگونه تعرض به 
قلمرو آبی، خاکی و فضایی ایران نمی پذیرد و کشورها 
نمی توانند در اینگونه موارد از خود س��لب مس��ئولیت  

کنند.  صداو سیما 

 سفر معاون وزیر امور خارجه انگلیس
به ایران

بناب��ر اع��الم وزارت امور خارج��ه انگلیس، آندرو 
موریس��ون معاون وزی��ر خارجه این کش��ور امروز به 
ته��ران می آید. هدف از این س��فر مذاک��ره با مقامات 

دولتی اعالم شده است.
چندی پیش نیز، س��فارت انگلی��س در تهران در 
صفحه توئیترش از س��فرریچارد مور مدیرکل سیاسی 
وزارت خارج��ه انگلیس به تهران خبر داد و با انتش��ار 
تصوی��ری از م��ک ایر س��فیر انگلی��س در جمهوری 
اس��المی ایران و ریچارد مور عنوان ک��رد: بریتانیا به 
حمای��ت خود از برجام تا زمان��ی که ایران به تعهدات 

هسته ای خود کامال عمل کند، ادامه خواهد داد.
امانوئ��ل ب��ن مش��اور دیپلماتی��ک رئیس جمهور 
فرانس��ه و هایکو ماس وزیر ام��ور خارجه آلمان دیگر 
مقام��ات اروپایی هس��تند ک��ه اخیرا به ایران س��فر 

کرده اند.  ایرنا 

اخبار

کمک به امنیت افغانستان با حضور ایران 
در اجالس امنیتی مسکو 
یک کارشناس مسائل بین الملل با ابراز امیدواری 
از این که اجالس مقامات امنیتی در مس��کو به تامین 
امنیت، صلح و ثبات در افغانس��تان کمک کند،  گفت:  
ورود ایران به مس��اله افغانس��تان از لحاظ مداخله در 
امور این کش��ور نیس��ت بلکه کمک به ایجاد ثبات و 
امنیت در کش��وری است که منافعش به منافع ما گره 

خورده است.
حسن بهشتی پور اظهار کرد: واقعیت این است که 
مساله افغانس��تان به عنوان کشور همسایه ایران، برای 
جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد؛ از این جهت که 
امنیت افغانستان بر امنیت ایران تاثیر دارد و بالعکس 
ه��ر نوع ناامنی در افغانس��تان تاثیر مس��تقیمی روی 

کشورهای همسایه آن از جمله ایران خواهد داشت.
وی افزود:  بنابراین ورود ایران به مساله افغانستان 
از جهت مداخله در مس��ائل داخلی افغانستان نیست، 
بلک��ه کمک به ایجاد ثبات و امنیت در یک کش��وری 
اس��ت که منافعش ب��ه منافع م��ا از جنب��ه امنیتی، 
اقتصادی و س��ایر موضوعات دیگر گره خورده اس��ت. 
به عنوان مثال در مس��اله بندر چابه��ار که قرارداد آن 
با هند امضا ش��ده، عمده مشتری آن افغانستان است 
که به آب های آزاد دسترسی ندارد، همچنین از جهت 
دیگر ب��رای ایران و به ویژه مناطق مرزی کش��ورمان 
ه��م منفعت دارد و می تواند بازار خوبی در این منطقه 

باشد.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل همچنین بیان 
کرد:  در نتیجه اجالس مقامات امنیتی در مسکو، یکی 
از اجالس هایی اس��ت که ایران با قوت و قدرت در آن 
ش��رکت کرده برای این که به تامین ثبات و امنیت در 
افغانس��تان کمک می کند. البته کم��ک کردن به این 
معنا نیس��ت که به صرف برگزاری یک اجالس امنیت 

تامین شود.  
بهش��تی پور ادام��ه داد: اگر کش��ورهای ش��رکت 
کننده در این اجالس موفق ش��وند از طریق همکاری 
و مش��ارکت ثب��ات و  امنیت  را در افغانس��تان فراهم 
کنند به امنیت کش��ورهایی مانند ایران، ازبکس��تان، 
ترکمنس��تان، پاکس��تان، چی��ن و هن��د ه��م کمک 

کرده اند.
وی اظهار داش��ت: ش��اید با برگزاری این اجالس 
در مس��کو، چنین تلقی ش��ود که ای��ن اقدام حرکتی 
موازی باش��د با آن چه آمریکایی ه��ا در چند ماه اخیر 
توس��ط زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور 
افغانس��تان که خ��ودش افغانی تبار اس��ت، دنبال می 
کنن��د تا بتوانند طالبان را در قدرت مش��ارکت دهند 
و ب��ه نوعی بی��ن طالبان و دولت افغانس��تان مصالحه 

ایجاد کنند.
این تحلیل گر مس��ائل سیاست خارجی همچنین 
گف��ت: ام��ا زلم��ای خلی��ل زاد تاکن��ون و علی رغم 
اجالس ه��ای متع��ددی ک��ه در قط��ر، واش��نگتن و 
افغانس��تان انج��ام داده، موف��ق نبوده اس��ت، لذا این 
اج��الس مس��کو تعارضی با ای��ن اق��دام آمریکایی ها 

نداشته و اهداف متفاوتی دارد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

شجاعت و درایت ایران موازنه قدرت را تغییر داده است
عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل لبنان با اش��اره به اینکه درایت و ش��جاعت 
مقامات ایرانی دنیا را متحیر کرده اس��ت، افزود که سقوط الشه پهپاد آمریکایی 

در آب های ایران، آمریکا و هم پیمانان آن را سردر گم کرده است.
شیخ حس��ن بغدادی، خاطر نشان کرد: مقامات کاخ سفید گمان می کردند 

که از طریق فش��ارهای اقتصادی می توانند نظام ایران را س��اقط کنند و در داخل 
ای��ران اختالف ایجاد کنند اما مردم ایران با اتحاد خود به تجاوزهای غیرقابل توجیه 

آمریکا جواب دندان شکن دادند. وی افزود: تنگنایی که آمریکایی ها و هم پیمانانشان به 
آن رس��یدند نشان می دهد که آنها به خصوص بعد از سقوط پهپاد آمریکایی در آب های 
ایران توس��ط قهرمانان سپاه، دچار سردرگمی شده اند. این مقام حزب اهلل گفت: ایران با 
سیاست حکیمانه خود توانست به یک کشور قوی تبدیل شود؛ کشوری که بتواند شرایط 

بین المللی را به سود خود تغییر دهد.  ایسنا  

درحاشیه
اروپا در پایان مهلت ۶۰ روزه ایران هم کاری انجام نمی دهد

س��فیر اسبق ایران در نروژ گفت: تصور نمی کنم ما بتوانیم چیزی از اروپا به 
دس��ت آوریم غیر اینکه در مدت باقی مانده مواد دارویی و غذایی را با اروپایی ها 

مبادله کنیم، بعید است که کار خاصی کنند.
عبدالرضا فرجی اظهار داش��ت: ما نباید انتظار داشته باشیم در مدت زمانی 

ک��ه به اروپایی ها دادیم آنها کار خاص��ی را انجام دهند، وزیر خارجه آلمان که به 
ایران سفر کرد هم به این موضوع تاکید کرد که اروپا نمی تواند معجزه ای کند.

وی گفت: به نظر من اروپایی ها به دنبال این هستند که در مدت زمان ارائه شده از 
سوی ایران، آنها بتوانند مواد دارویی و غذایی را در سازوکار مالی اینستکس با ما مبادله 
کنند. سفیر اسبق ایران در نروژ تصریح کرد: روس ها و چینی ها و اخیراً هم ترکیه مطرح 
کردند که تمایل دارند با سازوکار مالی اینستکس با ایران همکاری داشته باشند. درواقع 

این سازوکار برای آنها پوششی برای کار کردن آنها با ایران خواهد بود.  مهر

دیدگاه 
تنش ها میان ایران و آمریکا دیپلماتیک حل شود

صدراعظم آلمان خواس��تار ح��ل و فصل دیپلماتیک تنش ه��ا میان ایران و 
آمریکا ش��د. او همچنین گفت که در نشس��ت آتی س��ران گ��روه 20 در ژاپن، 

دست کم در سطح دوجانبه درباره مسئله ایران بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آنگال مرکل، گفت: بایس��تی در خصوص ایران یک راه حل سیاس��ی وجود 

داشته باشد و این چیزی است که ما در راستای آن تالش می کنیم.
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی یک فروند پهپاد آمریکا را بعد از ورود به حریم 

س��رزمینی ایران س��رنگون کرد.  ترامپ بعد از خروج از برجام، تحریم ها علیه ایران را از 
س��ر گرفته، چندین دور تحریم علیه ایران وضع کرده، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
در فهرس��ت سازمان های اصطالحاً تروریستی قرار داده و ناوشکن و بمب افکن به منطقه 
اعزام کرده اس��ت.گفتنی اس��ت، آمریکا تمام تالش خود را برای حذف ایران از معادالت 

منطقه به کار بسته است.  تسنیم 

معادله

موضوع مزایده: فروش یک واحد آپارتمان در طبقه اول (واحد شــماره 3) 
واقع در خیابان شهید بهشتى ، نبش خیابان زیارتى ، ساختمان آقاى مرزبان 
مطابق شــرایط، اسناد و مدارك منضم به اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد 

شرایط
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 98/04/11 مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا مورخ 98/04/13 و بازگشایى پاکات مورخ 98/04/16 مى باشد.

* مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایده دویســت و هفتاد و ســه میلیون 
(273/000/000) ریال بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان مى باشد.
- هرگاه برندگان اول تا ســوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند سپرده شرکت در مزایده ایشــان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 55440055- (031) 

آگهى مزایده عمومى شماره 98/33

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
دوم
ت 
نوب

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى ساماندهى و بهسازى نماى خیابان رضا 
عباسى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه 

و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 500/000/000 (پانصد میلیون ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/18 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/4/20 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/4/23 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه هاى چــاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/41

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
ول
ت ا
نوب

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
 تامین کاال 034/ت ك آج/98

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

ول
ت ا
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

ثبت کننده اتاق کنترل
PAPERLESS RECORDER FUJI
POWER SUPPLY: 24 VDC
36CHANNER in PUT TYPE INPUT: 4-20 MA , 1-5 VDC/RTD/TC
WITH MEMORY CARD

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/222/250/000 ریال 
4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه 

سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 

ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 

ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.
((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))

آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
آدرس: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره روابط عمومى

فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897
تاییدیه فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شماره مجوز:1398,1799

ایران��ی فضای  کارب��ران غیر  مج��ازی ب��ه وی��ژه برخی از پرونـــــده
روزنامه ن��گاران و تحلیلگران ع��رب فعال در این 
عرصه ترامپ را به ب��اد تحقیر و انتقاد گرفتند که 
جز از طریق توییت کردن نمی تواند واکنش��ی در 
براب��ر ایران انج��ام دهد و تنها حمل��ه ای که توان 

انجامش را دارد، حمله توئیتری است!
هفته گذش��ته بع��د از اینکه ایران موفق ش��د 
پهپ��اد پیش��رفته و البت��ه میلی��ون دالری ایاالت 
متحده آمریکا را در آبهای س��رزمینی ساقط کند، 
س��طح تنش بی��ن ایران و آمریکا ب��ه باالترین حد 
خود رس��ید. طبق اطالعات منتش��ر ش��ده پهباد 
آمریکایی مذکور از پایگاهی در کش��ور همس��ایه، 
ام��ارات متح��ده عرب��ی برخاس��ته ب��ود و با قصد 
جاسوس��ی، تصویربرداری و شناس��ایی اهدافی در 
ایران از مرزهای مجاز بین المللی عبور کرده و وارد 
آبهای س��رزمینی ایران شده بود. این مانور نظامی 
شکوهمند نیروهای پدافند هوایی کشور نشان داد 
بومی بودن تجهیزات نظامی و دفاعی ایران نه تنها 
مایه غرور و افتخار ملی است، بلکه از این مزیت نیز 
برخوردار اس��ت که توان تخمین و ارزیابی دشمن 
از ق��درت بازدارندگی جمهوری اس��المی ایران را 
کاهش و آنها را در معرض آس��یب پذیری و آزمون 

و خطاهای پرهزینه قرار داده است.  
اما واکنش ها به س��قوط این پهباد نیز در نوع 
خود جالب و قابل توجه بود؛ بسیاری از فرماندهان 
نظامی و مقامات آمریکا در س��اعات ابتدایی اعالم 
ای��ن خبر از ق��درت دفاعی ایران ابراز ش��گفتی و 
اعالم کردند پهباد س��رنگون ش��ده از جمله گران 
ترین و پیش��رفته ترین پهبادهای بدون سرنشین 

بوده که در ارتفاع بسیار باال پرواز می کرده و هدف 
ق��رار گرفتن آن از س��وی ایران خب��ر خوبی برای 

ایاالت متحده آمریکا نیست. 
آنطورک��ه اعظ��م مالیی، محقق و پژوهش��گر 
رواب��ط بین الملل مطرح ک��رده؛ هر چند بروز این 
حادث��ه خطر ایج��اد جنگ در منطق��ه را افزایش 
داد و قیم��ت نف��ت و طال را تا ح��دی باال برد، اما 
واکنشهای اصلی نه در فضای حقیقی که بیشتر در 
فضای مجازی صورت گرفت. دونالد ترامپ، رییس 
جمهوری آمریکا در توییتی اعالم کرد قصد حمله 
به ایران برای پاسخ به سرنگونی پهبادش را داشته، 
اما به دلیل باال بودن تلفات انس��انی )150 ایرانی( 

از این حمله منصرف شده است. 
هر چند برخی ساده از کنار دال و مدلول های 
موجود در این گفتمان فضای مجازی گذشتند، اما 

به نظر می رس��د در شرایطی که سیاست گذاری و 
دیپلماس��ی هر چه بیش��تر از فضای واقعی فاصله 
گرفت��ه و در فضای مجازی رون��ق می گیرد، نباید 
بی توج��ه و تدبی��ر از کن��ار داللت ه��ای مفهومی 

توئیت های سیاسی گذشت. 
در گام نخست از توییت رییس جمهور آمریکا 
چنین برداش��ت می شود که خطر جنگ آمریکا با 
ای��ران حداقل در کوتاه مدت از بین رفته و رییس 
جمهور آمری��کا البته نه آنگونه که وانمود می کند، 
به دلیل تلفات انسانی؛ بلکه به دلیل نزدیک بودن 
انتخابات ریاست جمهوری و مخالفت مردم آمریکا 
با جنگ، خواهان ورود به درگیری نظامی جدیدی 
در منطقه غرب آس��یا نیس��ت. به ویژه که دونالد 
ترام��پ به خوبی م��ی داند جنگهای��ی که در این 
منطقه رخ می دهد، ش��روعش می تواند به دس��ت 

آمری��کا باش��د، اما پایان��ش هرگ��ز در اختیار این 
کشور نیست و این مسأله ای است که پول مالیات 
دهندگان و سربازان آمریکا را به صورت دراز مدت 
به خطر می اندازد و با ش��عارهای انتخاباتی وی در 
تضاد است. در حال حاضر برگ برنده ترامپ برای 
دور بع��دی انتخابات اقتصاد پیش��رو و پویای این 
کش��ور است و چنانکه آمریکا درگیر جنگی جدید 
در غرب آس��یا ش��ود، این برگ برن��ده نیز از بین 
خواه��د رفت. بنابراین جنگ در حال حاضر گزینه 

نخست رییس جمهور آمریکا نیست.
اما باید توجه داش��ت که در عرصه سیاس��ت 
و رواب��ط بین الملل هم��واره گزینه ها و مهره های 
مختلفی پیش روی سیاستمداران و تصمیم سازان 
سیاست خارجی قرار دارد که بسته به شرایط یکی 
را ب��ر می گزینند و دیگ��ری را کنار می گذارند؛ در 
مورد روابط ایران و آمریکا نیز این ش��رایط اس��ت 
که تعریف می کند کدام گزینه به اولویت نخس��ت 

سیاستمداران آمریکایی تبدیل شود. 
اگر به توئیت های مقامات و کاربران سیاس��ی 
عرب برگردیم در نگاه نخست به نظر می رسد آنها 
قدرت دفاعی ای��ران را تجلیل کرده و ترامپ را به 
خاطر ناتوان��ی در مقابل ایران تحقیر کرده اند، اما 
خطری که پش��ت این توئیتها و البته برخی اظهار 
نظرها و تحلیلهای شبکه های غربی و عربی پنهان 
است و حتی ممکن اس��ت به صورت برنامه ریزی 
ش��ده انجام شده باش��د، ایجاد بحران اعتبار برای 
رییس جمهور آمریکا است. پیام هایی که دال آنها 
س��رزنش رییس جمهور آمریکا اس��ت، اما مدلول 
آنها ب��رای ترامپ می تواند لزوم جنگ برای فرار از 

بحران بی اعتباری باشد.

بس��یاری از روانشناس��ان دونال��د ترام��پ را 
شخصیتی خودشیفته می دانند؛ اختاللی روانی که 
منجر ب��ه درک واقعیت صرفا ب��ا توجه به نیازهای 
ف��ردی خود او می ش��ود. ن��وع رویک��رد و تحلیل 
ش��خصیت وی در مواردی همچون خارج ش��دن از 
توافقات و س��ازمان های بین المللی نشان می دهد 
او خواهان قدرت نمایی، جلب توجه و ایجاد بُهت و 
خیرگی هر چه بیشتر برای دیگران است. از همین رو، 
اگر شرایط در فضای حقیقی خلیج فارس و دریای 
عمان و یا فضای مجازی به س��متی پیش برود که 
به طور مرتب او را شخصیتی ضعیف و منفعل نشان 
دهد، هیچ بعید نیست ترامپ که شخصیت خود را 
در قال��ب نقش منجی آمریکای بزرگ تعریف کرده 

به درگیری نظامی با ایران نیز فکر کند. 
بنابراین در وضعیتی که ُکری خوانی ها و دیگر 
تحرکات مقامات عربی ب��ه منظور تحریک ترامپ 
ب��رای اقدام جدی و جنگ علیه ای��ران در جریان 
اس��ت، تیم ب فعاالنه علیه امنی��ت و منافع ایران 
ت��الش می کن��د و حمله نظامی به ای��ران آرزوی 
نخس��ت مقامات رژیم صهیونیستی است، وظیفه 
دول��ت و مقام��ات دیپلماتیک اس��ت ک��ه بعد از 
کس��ب برگ برن��ده قدرت نمایی دفاع��ی در برابر 
آمریکا و س��اقط کردن پهباد فوق پیش��رفته آنها، 
با آرام کردن فضای متش��نج خلی��ج فارس، راه را 
بر هر نوع تحریک و بهانه جویی از سوی دشمنان 
ایران ببندند و با ادامه مذاکرات و نامه نگاری های  
حقوقی و سیاسی با س��ازمان ملل، شورای امنیت 
و س��ایر طرف های باقی مانده در برجام، از تنگ تر 
شدن گره هایی که با دست باز می شود، جلوگیری 

کنند. دیپلماسی ایرانی 

وقتی رئیس جمهور آمریکا در برابر اقتدار ایران تنها به توییت بسنده می کند

شیطنت "مقامات عربی" و "تیم ب" با هدف اقدام نظامی علیه ایران

ین
رد
گا

میدل ایست آی:
  تقالی عربستان برای قانع کردن لندن 

به اقدام نظامی علیه ایران
در  انگلی��س  ارش��د  مقام��ات  از  یک��ی  گفت وگو با پایگاه تحلیلی میدل ایس��ت راهبـــــرد
آی اعالم کرد که یکی از مقامات ارش��د اطالعاتی عربس��تان 

سعودی خواستار حمله بریتانیا به ایران شده است.
طبق گفته این مقام آگاه انگلیس، درس��ت چند س��اعت 
بعد از منصرف ش��دن دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا از 
اقدام نظامی علیه ایران، این مقام س��عودی از مقامات بریتانیا 
درخواست کرده اس��ت تا حمالت محدودی به اهداف نظامی 

ایران صورت دهد.
ای��ن منبع آگاه ادام��ه داد که یکی از افس��ران اطالعاتی 
عربس��تان س��عودی، عادل الجبیر وزیر مش��اور امور خارجی 

سعودی را در سفر به لندن همراهی می کرده است.
با اینحال این منبع آگاه انگلیس��ی که خواس��ت نامش به 
واسطه حساسیت موضوع، فاش نشود، ادامه داد که البی گری 

سعودی ها با بی اعتنایی مقامات انگلیسی روبرو شد.
وی توضی��ح داد: مردم ما )در خص��وص ادعاهای مقامات 
آمریکایی مبنی بر س��اقط ش��دن پهپاد جاسوس��ی در حریم 
بین الملل��ی( تردی��د دارن��د« و بنابرای��ن یک پاس��خ خیر به 

درخواست سعودی ها دادند.
طب��ق این گزارش، این مقام س��عودی همچنی��ن با ارائه 
یکس��ری اطالعات تکمیلی، حادثه اخیر دریای عمان برای دو 
نفتک��ش را به ایران نس��بت داد اما مقامات انگلیس��ی به هیچ 

عنوان تحت تأثیر این شواهد قرار نگرفتند.
طب��ق گفته ای��ن منبع انگلیس��ی، این رئی��س اطالعات 
س��عودی اوایل هفته جاری عازم قدس می ش��ود و قرار است 
البی گری مش��ابهی را در خصوص اق��دام نظامی علیه ایران با 

مقامات صهیونیستی و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 
که قصد سفر به فلسطین اشغالی را دارد، صورت دهد. سفارت 
عربس��تان در لندن به درخواست پایگاه میدل ایست آی برای 
اظهارنظر درباره این خبر پاسخ نداده است. اوایل روز پنجشنبه 
هفته گذش��ته، یک فروند پهپاد جاسوس��ی آمریکایی گلوبال 
ه��اوک پس از ورود به آس��مان ایران هدف س��امانه پدافندی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت.
 بر اس��اس بیانیه سپاه پاس��داران، این پهپاد پس از پرواز 
از جن��وب خلی��ج فارس، بر خ��الف قوانین هوان��وردی، کلیه 
تجهی��زات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در نهایت 
پنهان کاری، از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می دهد 
و نهایتا درون فضای سرزمینی ایران هدف قرار گرفته و ساقط 
ش��ده اس��ت. مقامات آمریکای��ی مدعی بودند ک��ه این پهپاد 
جاسوس��ی در حریم بین المللی و نه حری��م ایران مورد هدف 

قرار گرفته است.

رئیس جمهور آمریکا( در ی��ک پیام توییتری در خصوص 
انصراف از پاسخ به این اقدام ایران نوشت: آماده شلیک به سه 
س��ایت مختلف برای تالفی بودیم که پرسیدم چند نفر کشته 
خواهند شد؟ پاس��خ یک ژنرال این بود: "150 نفر قربان". ده 
دقیق��ه قبل از حمل��ه، آن را متوقف کردم، چون متناس��ب با 

ساقط کردن یک پهپاد بدون سرنشین نبود.
با اینح��ال،  روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« به نقل از 
یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ گزارش کرد که نگرانی هایی 
در دول��ت آمریکا در خصوص این مس��ئله وج��ود دارد که آیا 
پهپاد جاسوس��ی آمریکا واقعاً در لحظه س��اقط ش��دن، حریم 
هوای��ی ایران را نقض کرده بوده اس��ت یا خی��ر و این یکی از 

تردید های اصلی ترامپ برای لغو حمله به ایران بوده است.
با اینحال، بسیاری از تحلیل گران نظامی بر این باورند که 
اثبات توان مندی ایران در س��رنگون س��اختن چنین پهپادی 

معادالت نظامی را در منطقه تغییر داده است.  فارس 

س��ردبیر روزنامه فرامنطق��ه ای رأی الیوم با بیان اینکه خوی ایرانی ها س��ازش با  آمریکا نیست، تاکید کرد تفس��یر عمیق پاسخ  ایران)به پهپاد جاسوسی آمریکا( نظـــــرگاه
می گوید آنچه هنوز رو نشده بزرگ تر است.

عبدالباری عطوان درباره حادثه س��رنگونی پهپاد آمریکایی توس��ط ای��ران گفت: اگر ترامپ ادعا 
می کند اقدام ایران اش��تباه بوده اس��ت، اشتباه آمریکای ها که بس��یار بزرگ ترست وقتی که موقعیت 
حریف خود و پاس��خ های مورد انتظار از جانب آن را درس��ت ارزیابی نکردند و پهپاد را به منطقه ای 
حس��اس و پرالتهاب فرس��تادند که شاهد تنش��ی بی س��ابقه و جنگ نفتکش ها، بمباران فرودگاه ها و 

نیروگاه های برق و آب در عمق خاک متحدان آمریکاست.
رای الیوم در ادامه به س��خنان سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران اش��اره کرد که نقض حریم س��رزمینی ایران را خط قرمز خواند و تاکید کرد که ایران مخالف 
اقدامات تحریک آمیزی اس��ت که حاکمیت این کشور را نقض می کند، صرف نظر از اینکه چه کسی 
در پس آن است. به نوشته رای الیوم تنها تفسیر عمیق تهدید سپاه این است که آنچه هنوز رو نشده 

بزرگ تر است و پاسخ به تجاوز آتی سهمگین تر خواهد بود.
رای الیوم نوش��ت: واضح اس��ت که فرماندهی نظامی آمریکا که ناوهای هواپیمابر و ده ها کشتی 
جنگی را در منطقه خلیج )فارس( مستقر کرده گمان می کرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی هرگز 
با این هواپیما که کامال حریم س��رزمینی ایران را نقض کرده اس��ت، هرگز مقابله نخواهد کرد. همان 
گونه که سپاه نیروهایش را از پاسخ به حمالت اسرائیل هنگامی که به مواضع نظامی در داخل خاک 
س��وریه حمله می کنند، منع می کند. یا این که این هواپیما به عنوان یک بالون تس��ت برای سنجش 
واکنش ایران فرس��تاده ش��ده بود تا ایران را تحریک به سرنگونی آن کند زیرا به  دنبال بهانه ای برای 

روشن کردن آتش جنگ می گردند  و هیچ یک از این احتمال ها را رد نمی کنیم.
نویس��نده تصریح کرد: از دیدگاه ما بین نقض حریم هوایی ایران بر فراز تنگه هرمز و در اس��تان 
هرم��زگان در جن��وب ایران و بمباران هدفی ایرانی در حمص، حماه یا الذقیه در خاک س��وریه فرق 
وجود دارد. در آنجا مس��ئله حاکمیتی س��وریه و نه ایران مطرح اس��ت. یعنی ایران در آنجا به عنوان 
نیروی کمکی حضور دارد. بنابراین مسئله مسئله اولویت ها و در نهایت چگونگی ساماندهی آن است 

و هر دوی این وضعیت مکمل یکدیگرند.
عطوان با بیان اینکه مطمئنا تصمیم س��رنگونی پهپاد آمریکایی غیرمنتظره نبوده اس��ت، افزود: 
روش��ن است که این عملیات در چارچوب یک راهبرد مصوب در فرماندهی نظامی ایران در چند ماه 
قبل است که بر مقابله با هر گونه هواپیما، تانک یا موشکی که حریم سرزمینی ایران را نقض می کند 
تاکید دارد. فرقی نمی کند این تجاوز از س��وی آمریکا یا اس��رائیل صورت گرفته باشد. یعنی انگشت 

ایرانی ها در انتظار هر گونه تعرضی روی ماشه آماده شلیک است.
رای الیوم با اش��اره به اینکه هیچ جواب قطعی درباره س��وال های مط��رح مربوط به آینده تنش 
کنونی میان ایران و آمریکا وجود ندارد، افزود: اما چیزی که می توانیم بر اساس داده هایمان یا تحلیل 
تحوالت جاری پیش بینی کنیم این است که  خوی رهبران ایران، سازش نیست و اگر آمریکا بخواهد 

دست به تجاوزی بزند با پاسخ دردناک ایران مواجه خواهد شد. تسنیم 

عبدالباری عطوان:
آمریکا اشتباه کرد که پهپاد به منطقه حساس فرستاد


