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 واکنش گاردین به باال گرفتن تنش ها 
بر سر ایران 
روزنامه گاردین دیدگاه های خود درباره شدت گرفتن 
تنش ها بر س��ر ایران را ابراز کرده و نوشته آمریکایی ها 
در س��ال 2016 با انتخاب یک فرد احمق خطرناک به 
عنوان رئیس جمهور مرتکب بزرگترین اشتباه شده اند. 
این روزنامه نوش��ته اس��ت: ب��ه دونالد ترام��پ بارها 
هش��دار داده ش��د که سیاس��ت س��تیزه  جویانه فشار 
حداکثری علیه ایران و دامن زدن به تنش های نظامی 
و اقتص��ادی خط��ر  ایجاد جنگ بر اث��ر تصادف را در 
پی دارد. هفته گذش��ته، خطاهای محاسباتی، آن طور 
که مدت ها انتظارش می رف��ت، باالخره اتفاق افتادند 
و ظرف چند س��اعت به طرزی هولناک دنیا در آستانه 
جن��گ قرار گرف��ت. هر دو طرف مرتکب اش��تباهاتی 
ش��دند، اگرچه تقصی��ر فرماندهان آمریکای��ی ظاهراً 
بیشتر است، اما بزرگترین اشتباه در سال 2016 اتفاق 
افتاد که آمریکایی ها یک احمق خطرناک را به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب کردند.  فارس 

 نشست خبری مشترک بولتون  
و نتانیاهو علیه ایران
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید و نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی در یک نشست خبری مشترک بار دیگر 

به اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران پرداختند.
بنیامی��ن نتانیاهو ادعا کرد: ایران از منابعی که پس از 
توافق هس��ه ای به دست آورد، برای تهدید کشورهای 

منطقه استفاده کرده است. 
بولتون نیز با متهم کردن ایران به تالش برای ساخت 
تس��لیحات اتمی و کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج 
فارس، برای اشاره به نام خلیج فارس از نامی مجعول 
استفاده کرده و س��پس گفت: این ها نشانه های ملتی 

نیست که به دنبال صلح باشد.  تسنیم 

اخبار

 ترامپ می خواهد در قبال ایران
 هم آتش افروز باشد، هم آتش نشان

جک ِش��یِفر تحلیلگر ارش��د آمریکای��ی در پولیتیکو 
می نویس��د: رئیس جمهور آمریکا دوست دارد که یک 
بحران را تش��دید کند و س��پس درباره پایان دادن به 

همان بحران، اعالم پیروزی کند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: رئیس جمه��ور دونالد 
ترامپ یک بار دیگ��ر همزمان در مقام یک آتش افروز 
و فرمانده ماموران آتش نش��ان ظاهر شد. او که علنا از 
تقاب��ل نظامی با ایران را داغ ک��رده بود، به تمجید از 
هر دو دس��تور خود برای انجام حمله نظامی به س��ه 
تاسیس��ات نظامی ایران و س��پس لغو این دستور 10 

دقیقه پیش از این حمله پرداخت.
ِش��یِفر می نویس��د: این اولین باری نیس��ت که ترامپ 
چنین نمایشی را بازی کرده است. همانطور که دیوید 
گراهام از نشریه آتالنتیک و دیگران در یادداشت هایی 
گفته ان��د، او از ایجاد و تش��دید بحران ها لذت می برد 
از قبی��ل بحران درباره یک م��رز بی قانون با مکزیک، 
موج جرایم در س��طح ملی، تهدی��دات برای تعطیلی 
دولت فدرال، تهدیدات برای اعمال تعرفه های جدید، 
تهدیدات برای اخ��راج بازپرس ویژه )تحقیقات درباره 
دخال��ت روس��یه در انتخابات آمری��کا(، وضعیت کره 
ش��مالی که طی آن او وعده "پاس��خ آتش و خش��م" 

را داده بود.
از نظر ِش��یِفر، ترامپ معموال یک بحران را ایجاد و یا 
تش��دید می کند و س��پس درباره پایان دادن به همان 

بحران، خودش را پیروز می خواند.
او در این یادداش��ت تصریح کرده است: اما این هفته 
ترامپ به این نمایش��نامه، جنب��ه مقدس اضافه کرده 
است: او ابتدا شخصیت خدای انتقام جو به خود گرفت 
و فرم��ان حمله تالفی جویانه ب��ه ایران در واکنش به 
س��اقط کردن یک هواپیمای جاسوسی 200 میلیون 
دالری نیروی دریایی آمریکا را داد و س��پس او تغییر 
ظاه��ر داد و با لباس ش��اهزاده صلح س��ر برآورد. چرا 
چنی��ن تغییر 1۸0 درج��ه ای رخ داد؟ آنطوری که او 
به چاک تاد وجری ش��بکه ان بی س��ی نی��وز گفت، او 
متوجه ش��د که چنین حمل��ه ای به مرگ 1۵0 ایرانی 
خواهد انجامی��د و او فکر نمی کرد تلفات این حمله با 
اقدام ایران در سرنگون کردن پهپاد جاسوسی آمریکا 
تناس��بی نداشت. ش��اید هم ترامپ از اینکه نظرش را 

عوض کرد، لذت می برد.
از نظر نویسنده این یادداشت، باور به اینکه ترامپ از قبل 
نمی دانس��ت که انجام حمله نظامی به تاسیسات ایران 

سبب تلفات انسانی خواهد شد، »غیرممکن« است.
ِشیِفر معتقد است: مساله محتمل تر آن است که بلوف 
ترامپ لو رفت و او کنترلش را از دس��ت داد. البته که 
توقف حمله به ایران موضوع خوب است و خیلی بهتر 
است که ترامپ طی همین هفته اعتبارش را از دست 
بدهد تا اینکه از آتش صدها یا هزاران تلفات آمریکایی 
و ایرانی بس��وزد اما ش��بیه به بس��یاری دیگر از موراد 
قبلی، قمار او س��بب کاس��ته ش��دن از قدرت ریاست 

جمهوری او شده است.   فارس 

از نگاه دیگران 

انتقاد شدید برنی سندرز از سیاست های ترامپ در قبال ایران
سناتور ارشد آمریکایی با انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: 
ترامپ آمریکا را تا آستانه جنگ با ایران پیش برده است و پس از آن قصد دارد 

با کاهش تنش ها برای خودش اعتبار کسب کند.
برنی سندرز افزود: راهبرد ترامپ در خاورمیانه ارتباط مستقیمی با کسب اعتبار 

برای رئیس جمهور آمریکا دارد آن هم به خاطر آتش��ی که خودش در منطقه برپا 
کرده اس��ت. وی گفت: اقدامات ترامپ دقیقا مانند کس��ی اس��ت که یک سبد پر از 

کاغذ را به آتش می کش��د و بعداً س��عی در خاموش کردن آن دارد. او به ایجاد بحران در 
خاورمیانه کمک کرده است و بعدا ادعا می کند که حمالت را متوقف کرده است.

وی افزود: ترامپ تصور می کند که جنگ با ایران چیزی اس��ت که می تواند برای کش��ور 
خوب باش��د، آن هم برخ��الف اظهارات و لفاظی های علنی وی که نس��بت به منازعه و 

درگیری با ایران هشدار می دهد.  صداوسیما

دیدگاه 
با متحدان آمریکا برای انزوای دیپلماتیک ایران تالش می کنیم

نماین��ده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت  وگویی به اش��تراک اطالعاتی درباره 
ایران با برخی شیخ نشین های منطقه از جمله امارات اشاره کرد.

برایان هوک اظهار داش��ت: مواضع نیروهای خ��ود را در منطقه افزایش داده  ایم 
و م��ن اینجا برای تقویت همکاری با متحدانم��ان جهت اعمال بازدارندگی برابر 

حمالت ایران، انزوای دیپلماتیک این کشور و  جلب حمایت برای خنثی ساختن 
نمایش قدرت ایران حضور دارم.

وی در ادام��ه این مصاحبه در مورد هماهنگی کش��ورش با امارات علیه ایران گفت، این 
اقدام ها ش��امل اشتراک اطالعاتی و فعالیت در س��ازمان ملل متحد است. این در حالی 
است که رئیس جمهور آمریکا شنبه پیش از رفتن به تفرجگاه کمپ دیوید برای رایزنی 
درباره ایران، در جمع خبرنگاران گفت که واش��نگتن در مسیر اعمال تحریم های بیشتر 

علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سالح هسته ای است.  فارس 

معادله 
مشاورانم می خواهند مرا به سمت جنگ سوق دهند

رئیس جمهور آمریکا به یکی از دس��تیارانش گفته برخی از مشاوران او به دنبال 
آن هستند که آمریکا را وارد جنگی دیگر کنند، اما او با آن مخالف است.

دونال��د ترامپ در گفت وگوهای خصوصی، درباره مش��اوران جنگ طلب خود به 
یکی از معتمدانش گفته است: این آدم ها می خواهند ما را به سمت جنگ ببرند 

و این خیلی زننده است. ما به جنگ های بیشتر نیاز نداریم.
وی در ای��ن گفت وگوها درب��اره بهای 130 میلیون دالری پهپادی که ایران س��اقط 

کرده گالیه کرده اما گفته که قیمت این پهپاد کمتر به چش��م رأی دهندگان آمریکایی 
خواه��د آمد تا تلفات احتمالی ناش��ی از حمله به نقاط��ی در داخل ایران. او در توئیتر و 
مصاحبه هایی روز جمعه گفته که در صورت حمله به سه نقطه در ایران 1۵0 نفر کشته 
می شدند.گفتنی است؛ دشمنی آمریکا و متحدانش با ملت ایران از ابتدای انقالب تاکنون 

ادامه داشته است.  تسنیم 

درحاشیه 

موضوع مناقصه: خرید آســفالت جهت معابر سطح منطقه دو شهردارى 
کاشان مطابق شــرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه 

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

شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/12 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/4/15 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/04/16 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

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

تلفن:55440055-8(031) 
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وزی��ر ام��ور خارج��ه آمری��کا در پی  د هب���ر ا تنش های باالگرفته میان واش��نگتن و ر
تهران پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه 
پاس��داران ایران، مواضع کشورش را با تکرار ادعاهایی علیه 

ایران مطرح کرد.
مایک پمپئو در واکنش به خبر رویترز که مدعی ش��ده 
بود آمریکا از طریق عمان پیامی را به ایران منتقل کرده بود 
گفت: اول از همه اینکه رئیس جمهور ترامپ پیامی از طریق 
عمان برای درخواس��ت مذاکره به ایران نفرستاد. ما موضع 

خودمان را به طور ساده و قابل فهمی بیان کرده ایم.
وی با بیان این که ما هر وقت که زمانش برس��د آماده 
تعامل هس��تیم. حکومت ایران دیپلماسی تاریخی اخیر آبه، 
نخس��ت وزیر ژاپن��ی را رد کرد ، ادعا ک��رد که ایران به یک 
نفت ک��ش ژاپنی در دریای عمان حمله و یک هواپیمای در 

حال عملیات در حریم هوایی بین المللی را سرنگون کرد.
وی در ادام��ه با تاکید بر کاربرد دیپلماس��ی در تعامل 
با آمری��کا که در عین ادعا و اقدام��ات متناقض آن ها علیه 
ایران مطرح می شود، گفت: وقتی که حکومت ایران تصمیم 
بگیرد از خشونت چش��م بپوشد و با دیپلماسی ما از طریق 
دیپلماسی مواجه ش��ود، می داند که چطور به ما دسترسی 
پیدا کند. تا آن موقع به انزوا کش��یدن دیپلماتیک و کارزار 

فشار اقتصادی علیه این حکومت شدت خواهد یافت.
وی با اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط 
س��پاه پاس��داران ایران که به حریم هوایی ایران وارد شده 
بود مدعی ش��د: دوم اینکه آمریکا شکی ندارد که ایران یک 
هواپیم��ای بدون سرنش��ین را در حریم هوای��ی بین المللی 
سرنگون کرده است. نقشه دست کشیده محمدجواد ظریف، 

که بر خالف این است، معتبر نمی باشد. ایسنا 

پمپئو:
هروقت که زمانش برسد آماده تعامل با ایران هستیم

سردبیر روزنامه الکترونیکی رای الیوم  رس�انه با تاکید بر اینکه آمریکا در دور نخست ب�ازي 
جنگ با ایران شکست خورده است، یاد آور شد: ملت ایران 
اکنون در کنار رهبری هس��تند که مدیریتی هوشمندانه در 
تعام��ل با هم��ه رویارویی های روانی یا نظام��ی با آمریکا از 
خود نش��ان داده اس��ت و همین مس��ئله در شرایط کنونی 

کافی است.
عبدالباری عطوان، س��ردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم در 
یادداشت خود نوش��ت: خوب به ما گوش کنید.. آمریکا در 
دور نخس��ت جنگ با ای��ران و محور آن شکس��ت خورد و 
ناامی��د بیرون آمد و در چش��م متحدان اس��رائیلی و عرب 
خلی��ج فارس به ابرقدرتی تبدیل ش��د که نمی ش��ود به آن 
تکیه کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نخستین 
رویارویی واقعی یعنی س��رنگون کردن پهپاد گلوبال هاوک، 

پرچم س��فید را بلند کرد و جرأت نک��رد به حمله ای انتقام 
جویانه دست بزند. اینکه ترامپ، در برابر دوستان خود پیش 
از دش��منان، با چهره یک دورغگو، ترسو و مردد نمایان شد 
شکست بزرگی برای آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به شمار 
می رود و هر آنچه درباره توقف عملیات انتقام جویانه مبنی 
ب��ر حمله به برخی اهداف ایرانی گفت نمایش��ی اس��ت که 
حت��ی یک کودک ده س��اله و حتی کوچکت��ر از آن را هم 

متقاعد نمی کند.
آخری��ن مرحل��ه از سلس��له دروغ پردازی ه��ای آمریکا در 
واضح ترین ش��کل خود زمانی نمایان ش��د که نهاد نظامی 
آمریکا تایید کرد هواپیمای جاسوس��ی س��رنگون شده در 
آب های بین المللی بوده اس��ت و حاکمی��ت ایران را نقض 
نک��رده، اما ایرانی ها بقایای این پهپ��اد را با مهارتی عالی و 

رکوردی باال از آب بیرون کشیدند.  صداوسیما 

رای الیوم:
آمریکا در دور نخست جنگ با ایران شکست سختی خورد

ترامپ غیر از افزایش فشار بر  ه ن����د و ای��ران از طریق اعمال تحریم پر
ها کامال دس��ت بسته است و به همین علت است 
ک��ه لحن رئیس جمهور آمری��کا از تهدید ایران به 
التم��اس برای مذاک��رات تغییر کرده اس��ت. این 
موضوع نشان دهنده ش��رایط نابسامان روانی وی 

است.
چکش اجرای موفقیت آمیز بخش اقتصادی معامله 
قرن و س��ندان آغاز موفق تبلیغات ستاد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا باعث شده دونالد ترامپ 
در یکی از سخت ترین و پیچیده ترین درگیری های 
سیاس��ی ف��راروی خ��ود و دول��ت  آمری��کا کاماًل 

دست بسته باقی بماند.
آزم��ون ترام��پ در ش��رایط حساس��ی از تاری��خ 
منطقه شکل گرفته اس��ت، سقوط یک هواپیمای 
جاسوس��ی آمریکا ک��ه پیش��رفته ترین و احتماالً 
گرانقیمت ترین هواپیماهای جاسوسی و شناسایی 
آمری��کا در آب های منطقه ای ایران اتفاق افتاد. در 
پی ای��ن حادثه می بینیم که رئیس جمهور آمریکا 
در واکن��ش اولیه خود س��یلی ایران به دولت خود 
را می پذی��رد و در عین حال س��عی می کند آن را 
در روند فعالیت ه��ای خود به عنوان رئیس جمهور 
کنونی آمریکا و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آین��ده با پیامده��ای پایین نش��ان ده��د. به نظر 
می رسد در صورتی که ترامپ اقدام به بستن دهان 
منتقدان و برخی مش��اوران خود که تش��نه جنگ 
هس��تند، نکند، و توئیت نویس��ی های بیهوده را که 
تنها باعث افزایش قیمت نفت می ش��ود رها نکند، 

این نتیجه بدتر از این هم خواهد شد.
توصیف واقعیت های موج��ود در منطقه به صورت 
خالص��ه نش��ان می ده��د ک��ه منطقه به س��مت 
پیچیدگی بیش��تر و نه تن��ش باالتر پیش می رود. 
این پیچیدگی در مواضع مستحکم و قاطع ایرانی ها 
وج��ود دارد، مبن��ی بر اینکه ایران ن��ه جنگ و نه 
مذاکره با دولت کنونی آمریکا را که به دنبال اعمال 
محاصره اقتصادی ایران بوده اس��ت نمی پذیرد. در 
موضع مقابل واش��نگتن جنگ اقتصادی ضدایران 
را ادام��ه می دهد و در عین ح��ال التماس مذاکره 
ب��ا تهران را می کند تا بتواند بهره تحریم اقتصادی 

ایران را برداشت کند.
در اینجا توجه به این نکته مهم اس��ت که سیاست 
عدم درگی��ری نظامی که ای��ران در پیش گرفته، 
ش��امل پذیرش نقض تمامی��ت دریایی و هوایی یا 
زمینی ایران یا از بین رفتن اس��تقالل سیاس��ی و 

آزادی تصمیم گیری این کش��ور نمی شود، در این 
رابطه می بینیم که ایرانی ها اصرار دارند هواپیمای 
جاسوس��ی که وارد حریم هوایی این کشور شده و 
3۵ نظام��ی آمریکای��ی را در درون خود دارد، در 
صورت��ی که به هش��دارهای ای��ران مبنی بر ترک 
حریم هوایی این کش��ور پاسخ مثبت دهند، هدف 
قرار نداده اند، بلکه  یک هواپیمای بدون سرنشین 

همراه با آن را هدف قرار دادند.
البت��ه توجه به این نکته الزم اس��ت که آمریکا از 
مذاک��رات تنه��ا ن��ام آن را می خواه��د و در عمل 
به دنبال آن است که ایران را از برنامه دفاعی خود 
و نف��وذ در منطقه بازدارد، بدون اینکه هیچ امتیاز 
اقتصادی به این کش��ور بده��د، این همان چیزی 
اس��ت که آمریکا از مذاکرات خود با کره ش��مالی 
به دنبال آن بود و تالش داشت کره ای ها را از برنامه 
هسته ای خود محروم کند و در عین حال سیاست 
اعمال محاصره و تحریم های اقتصادی این کش��ور 
را ادام��ه دهد، به این ترتیب مش��اهده می ش��ود 
ک��ه مذاکراتی که آقای ترامپ به دنبال آن اس��ت، 
جنجال رس��انه ای و تبلیغاتی ب��رای بازاریابی دور 
جدید انتخابات ریاس��ت جمهوری در این کش��ور 

است.
نکته مضحک دیگر در تحوالت روزهای گذش��ته، 
توئیتی بود که رئیس جمهور آمریکا منتش��ر کرد 
و گف��ت که اجرای یک عملی��ات نظامی آمریکا به 
مواضع ایرانی را که باعث کشته شدن حدود 1۵0 
نفر می ش��د متوقف کرده  اس��ت. باید دید آیا واقعاً 
ترامپ چنی��ن کاری را انجام داده اس��ت، این در 
حالی اس��ت که وی هیچ واکنشی نسبت به اقدام 
ارتش یمن و کمیته های مردمی این کش��ور برای 
س��اقط کردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا بر 
فراز این کشور که دو هفته پیش انجام شد، نشان 

نداده بود.
نکت��ه قطعی این اس��ت ک��ه ترام��پ اهمیتی به 
قربانی��ان عملی��ات اجراش��ده توس��ط آمری��کا یا 
مزدوران منطقه این کش��ور نمی ده��د. مهمترین 
دلیل در این رابطه تعداد ش��هدای یمنی است که 
به صورت روزانه در نتیجه موشک های آمریکایی و 
غربی به دس��ت سعودی های جنایتکار به نمایندگی 
از آمری��کا یا به دس��تور مس��تقیم آمریکایی ها به 
شهادت می رس��ند. لذا محاس��بات ترامپ مربوط 
به قربانیان عملیات نظامی ش��امل غیرنظامیان یا 
نظامیان نمی ش��ود، بلکه وی محاسبات دیگری را 

در نظر گرفته است.

م��ا در اینجا پیامده��ای حمله احتمال��ی نظامی 
آمریکا در واکنش به س��قوط هواپیمای جاسوسی 
این کش��ور را در س��ه بخش بررس��ی می کنیم: 1 
�� نتایج مس��تقیم. 2 �� نتایج منطقه ای به ویژه در 
خصوص معامله قرن 3 �� نتایج مربوط به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا. در نتیجه این سه عرصه 
می توان صحنه پیچیده و تاریکی که انتظار ترامپ 
را می کشد، و برخی مطالب در سایت های اجتماعی 

آن را مطرح کرده است را شناخت.
نتایج مستقیم عملیات نظامی آمریکا را می توان در 
موارد زیر برشمرد: اول: این نتایج احتماالً به صورت 
مادی و انس��انی میان نیروه��ای مهاجم آمریکایی 
خ��ود را نمایان می کند. در اینج��ا ما نمی خواهیم 
از می��زان تلفات قابل پذی��رش و معمولی صحبت 
کنیم، بلکه منظور از این مطلب تلفات بسیار باالی 
آمریکا در کشته شدن بسیاری از نظامیان آمریکایی 
می شود و بسیاری از برنامه های تسلیحاتی آمریکا 
را با شکست مواجه می کند و هزینه های زیادی را 
ب��ه ملت آمریکا تحمیل می کنن��د. این ها عالوه بر 
صدها میلیون دالر هزینه ای است که برای تولید 
یک هواپیمای بدون سرنش��ین آمریکایی از نوع آر 

کیو 4 به این کشور تحمیل شده است.
دومین م��ورد این خس��ارت ها موفقیت آمریکا در 
تحقق اهداف کوتاه م��دت حمالت نظامی محدود 
ب��ه ایران در افزایش قیمت نفت تجلی می کند. به 
گون��ه ای که حمل و نقل نفت از طریق تنگه هرمز 
در ه��ر دو ص��ورت تغییر می ش��ود و این موضوع 
پیامدهای قابل توجهی ب��ر اقتصاد جهانی خواهد 

داشت.
س��ومین نتیجه مس��تقیم این اقدام ب��رای آمریکا 
بس��یار ب��اال خواهد ب��رد، این اتفاق زمانی اس��ت 
که ایران موفق ش��ود حمله آمریکا را با شکس��ت 
مواج��ه کند. در این صورت هیب��ت ارتش آمریکا 
و پایگاه های نظامی این کش��ور در منطقه شکست 
می خورد و عام��ل باج خواهی دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
و غ��ارت ثروت ه��ای آنه��ا ب��ه بهان��ه حمایت از 

حاکمیت های عربی شکسته می شود.
ای��ن موضوع قطعا بر اقتصاد آمری��کا نیز تاثیرگذار 
خواهد بود. این کشور تضمین های الزم برای تبادل 
انرژی در گوش��ه و کن��ار دنیا را که از طریق حضور 
نظامی خود در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس به 

نفع خود محقق کرده، را  از بین خواهد برد.
نتای��ج منطقه ای حمله احتمالی آمریکا را می توان 

در دو س��ناریو بررسی کرد: س��ناریوی اول شامل 
شکس��ت حمله آمریکا اس��ت ک��ه در نتیجه این 
س��ناریو آمریکا موقعیت خ��ود را برای حفاظت از 
برخی رژیم های عربی منطقه از دست خواهد داد. 
به این ترتیب خروج نیروهای آمریکایی در نتیجه 
افزایش هزینه های موجودیت این کشور و ناتوانی 
از حفظ امنیت رژیم های عربی باعث خواهد شد تا 
این رژیم ها در میان کش��ورهای منطقه به دنبال 
گروهی باش��ند ت��ا از امنیت آنه��ا حفاظت کند یا 
اینکه در براب��ر انقالب های مردمی ق��رار خواهند 
گرفت که خاندان حاکم را س��اقط خواهد کرد. در 
هر دو صورت آمریکایی ها بسیاری از قراردادهای 
تس��لیحاتی که از طریق آن به بهبود بودجه خود 

کمک می کنند را از دست خواهند داد.
س��ناریوی دوم در زمینه بخ��ش اقتصادی معامله 
قرن اس��ت که قرار اس��ت کنفرانس آن در منامه 
پایتخت بحرین تش��کیل ش��ود. ش��کی نیست که 
ه��ر اقدام نظامی موفق یا شکس��ت خورده آمریکا 
می تواند تاثی��رات منفی در لغو یا تاخیر اعالم این 
بخش داش��ته باش��د و در هر دو صورت اسرائیل و 
گروه های فشار صهیونیس��ت موجود در آمریکا از 

روند حوادث منطقه ناراضی خواهند بود.
بخش س��وم نتایج عملیات نظامی آمریکا در مورد 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری این کش��ور مطرح 
اس��ت. ترامپ با روحیه کاسب کارانه خود، آگاهی 
کاف��ی در علوم سیاس��ی ندارد و با علوم سیاس��ی 
نیز به عن��وان معامله های تجاری بین ش��رکت ها 
تعامل می کند و این واقعی��ت را نادیده گرفته که 
ه��ر عملیات نظامی در درج��ه اول باید مبتنی بر 
رویکردهای سیاس��ی و اقتصادی باش��د و برعکس 

این معادله درست نخواهد بود.
ترامپ در صورتی ک��ه از مثبت بودن نتایج حمله 
نظامی خود به ایران اطالع کافی داشت، قطعاً این 
اقدام را انج��ام می داد، اما توانمندی های بازدارنده 
ایران که نمونه ای از آن در ساقط کردن هواپیمای 
پیش��رفته آمریکایی خود را نشان داده، محاسبات 
ای��ن کش��ور را به ه��م ریخت��ه و آمریکایی ها این 
ارزیابی را دارند که روند مذکور می تواند بر س��تاد 

انتخابات��ی دونالد ترام��پ در دوره آینده انتخابات 
ریاست جمهوری تاثیرگذار باشد.

ش��کی نیس��ت که ترامپ نمی خواهد بخش��ی از 
دس��تاوردهایی که درعرصه اقتصادی آمریکا طی 
دو س��ال گذشته محقق کرده را از بین ببرد و این 
در حالی اس��ت که بدهی های این کشور به شکل 
بی س��ابقه ای افزای��ش پیدا ک��رده و نقش دالر در 
اقتصاد جهان دچار تزلزل ش��ده است. لذا هرگونه 
شکس��ت اقتص��ادی آمری��کا که ممکن اس��ت در 
نتیجه شکس��ت حمالت نظامی غیر حساب شده 
این کش��ور به وجود آید، دس��تاوردهای ترامپ در 
دوران ریاس��ت جمهوری وی را از بین خواهد برد. 
عالوه بر اینکه وی در پیش��برد پرونده کره شمالی 
نیز ناموفق عمل کرده است و این موضوع احتمال 
پیروزی او در انتخابات آینده را بسیار کم می کند.

در نتیجه می بینیم که دونالد ترامپ غیر از افزایش 
فش��ار از طریق اعمال تحریم ها کامال دست بسته 
است و به همین علت است که لحن رئیس جمهور 
آمری��کا از تهدید ایران ب��ه التماس برای مذاکرات 
تغییر کرده است. این موضوع نشان دهنده شرایط 
نابس��امان روانی وی اس��ت، چرا که او می خواهد 
یک معامله تجاری را موفقیت آمیز جلوه دهد، اما 

نمی تواند این کار را انجام دهد.
ای��ن در حالی اس��ت که نفس راحت دیپلماس��ی 
ایران و تجربه این کش��ور در تنش های سیاس��ی 
درازمدت باعث ش��ده اهرم های ق��درت در اختیار 
این کش��ور باش��د و به این ترتیب ضرباتی را یکی 
پس از دیگری به دول��ت آمریکا وارد کند. این در 
حالی است که اقتصاد ایران در سال آینده از فشار 
محاص��ره اقتصادی آمری��کا خارج می ش��ود. این 
موض��وع را گزارش بانک جهانی م��ورد تاکید قرار 
داده است. عالوه بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 

نفوذ و قدرت خود در منطقه را حفظ می کند.
ع��الوه بر این ها عادالنه نیس��ت که ایران دس��ت 
ک��م بدون بازگش��ت آمری��کا به توافق هس��ته ای 
و پذی��رش مس��ئولیت های اش��تباهات متوالی در 
 منطقه ب��ه میز مذاک��رات با واش��نگتن بازگردد.

  تسنیم

دست بسته ترامپ در برابر ایران؛

  تغییر لحن آمریکا از تهدید نظامی
به التماس برای مذاکره

نش��ریه »اس��رائیل هیوم« ک��ه رابطه  رس�انه رژی��م جنگ  نخس��ت وزیر  ب��ا  نزدیک��ی 
صهیونیس��تی دارد، نوش��ته اس��ت که خطرپذی��ری ایران، 

ترامپ را با وضعیتی دشوار روبرو کرده است.
یاکوف الپین نویسنده این یادداشت ساقط کردن پهپاد 
جاسوس آمریکا را بخشی از یک راهبرد خطرپذیر اما روشن، 
مداوم و حساب ش��ده از جانب ایران توصیف کرده و نوشته 
است: ایران می گوید برای ساقط کردن این پهپاد پیشرفته، 
از یک س��امانه موشکی سطح به هوای تولید داخل استفاده 
کرده اس��ت. این کش��ور با این کار یک پی��روزی تبلیغاتی 

ارزشمند در برابر ایاالت متحده به دست آورد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در محاسبات 
خ��ود، دولت ترام��پ را دارای س��طح تحمل ب��اال ارزیابی 
ک��رده، حوادث اخیر در منطق��ه از جمله هدف قرار گرفتن 
نفتکش ها و حمله به تأسیسات نفتی سعودی ها را به ایران 

نسبت داده است.
اس��رائیل هیوم که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی روابط نزدیک��ی دارد، در مورد اهداف راهبرد 
نسبت داده ش��ده به ایران، می نویسد: ایران در حال ارسال 
این پیام به آمریکا و منطقه است که در برابر فشار اقتصادی 
تس��لیم نمی شود و تحریم های اعمال ش��ده علیه جمهوری 

اسالمی تنها به ایجاد بی ثباتی در منطقه منجر می شود.
ای��ن نش��ریه می افزای��د: ایرانی ه��ا در انجام ای��ن کار، 
خطرپذیری با ریس��ک باال را در پی��ش گرفته اند تا معضلی 
جدی برای دولت ترامپ ایجاد کند. واشنگتن باید بین مهار، 
که می تواند از سوی ایران چراغ سبزی برای حمالت بیشتر 
تفسیر ش��ود، و تالفی، که به نظر می رسد ایرانی ها مطمئن 

هستند می توانند آن را تاب آورند، یکی را انتخاب کند.
به نوشته الپین، در هر صورت، ایران با درخواست های 
ترامپ برای بازگش��ایی پرونده توافق هسته ای سال 201۵ 

همراه��ی نکرده و رویک��ردی اتخاذ کرده ک��ه هدف از آن 
ارس��ال این پیام به جامعه بین الملل اس��ت که تحریم های 
اقتص��ادی نمی تواند اب��زاری برای اثرگذاری ب��ر رفتار این 
کشور باشد. وی در ادامه با بیان این ادعا که روند کنونی به 
هیچ گشایش دیپلماتیکی« منتج نمی شود، نوشته است که 
اس��رائیل هم که با نیروهای نیابتی ایران در لبنان، س��وریه 
و غزه روبروس��ت، ممکن است به سادگی به درگیری میان 

ایران و آمریکا کشیده شود.
به گفته نویس��نده، کابینه رژیم صهیونیستی این هفته 
دو بار برای بحث درباره ایران تشکیل جلسه داده و نتانیاهو 
وزرای خ��ود را از اظهار نظر در م��ورد تنش های اخیر منع 
کرده اس��ت. یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در این مورد 
به پایگاه یدیعوت آحارونوت گفته است: هر وقت که تنشی 
با ایران ش��کل می گیرد، ما قطعا باید نگران باشیم و خود را 

برای هر سناریویی آماده کنیم.
در هفته های اخیر اع��زام نیروهای نظامی آمریکایی به 
منطقه و تش��دید تحریم های نفتی علیه ایران به باال گرفتن 

تنش در منطقه منجر شده است.  فارس 

اسرائیل هیوم:
و کرده است وبر  راهبرد حساب شده ایران، ترامپ را با وضعیتی دشوار ر


