
تحریم همچنان واژه ای است که آمریکایی ها به آن تاکید دارند و گویی 
واژه ای تکراری از روی عادت برای آنها ش��ده است. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا روز دوش��نبه با امضای یک فرمان اجرایی، که 
به نظر می رسد با اهداف تبلیغاتی طراحی شده، تحریم های تازه ای 

علیه ایران اعالم کرد.
ترامپ که در دفتر کارش در کاخ سفید در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد، این تحریم ها را »شدید« توصیف کرد و گفت: »به فشار به 
تهران ادامه خواهیم داد. ایران هرگز نمی تواند سالح هسته ای داشته 
باشد.« به گفته استیو منوشین وزیر خزانه داری آمریکا، واشنگتن در 
جدیدترین اقدام تحریمی دفتر رهبر انقالب، سردار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاس��داران، سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاس��داران را در فهرست تحریم قرار داده است.
آمریکا دفتر رهبر انقالب، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران، س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران و سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 

سپاه پاسداران را در فهرست تحریم قرار داده است.
عالوه بر این، فرماندهان پنج منطقه نیروی دریایی سپاه پاسداران، 
سرداران »عباس غالمش��اهی«، »رمضان زیراهی«، »یداهلل بادین«، 
»منص��ور روانکار« و »علی عظمایی« هم در فهرس��ت تحریم قرار 
گرفته اند.همزم��ان، »مایک پامپئو« وزیر خارج��ه آمریکا با صدور 
بیانیه ای این تحریم ها را »بخش��ی از کارزار فشار حداکثری دولت« 

علیه ایران توصیف کرده است

رفتاری از روی حماقت 
امری��کا در حالی ادع��ای تحریم رهبر انق��الب و برخی فرماندهان 

نظامی و البته ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران را 
مطرح کرده است که محافل رسانه ای و سیاسی جهان ان را اقدامی 
ابلحانه و به دور از منطق و عقالنیت دانسته اند. نخست انکه ادعای 
تحریم رهبر انقالب در حالی است که ایشان یک رهبری معنوی و  
سیاسی است که نه تنها در ایران بلکه در جهان جایگاه مردمی دارد.   
از سوی دیگر به اذعان جهانیان حتی دشمنان انقالب رهبر انقالب 
و نزدیکانش دارای شفاف ترین زندگی بوده که جز خانه ای ساده و 
قدیمی و یک حسینیه اموال دیگری ندارد. ایشان مانند رهبران سایر 
کشورها نیست که به دنبال ثروت اندوزی و داشتن حساب های خارج 
از کش��ور باشد و ساده زیستی ایشان برای همگان اثبات شده است 
لذا ادعای تحریم ایشان اقدامی جاهالنه و برگرفته از ذهنی بیمار به 

دور از هر منطقی است. 
فرماندهان نظامی تحریم ش��ده نیز همواره زندگی شفافی داشته و 
دارای انها همان حقوقی است که دریافت می کنند و در عین حال 
براساس قوانین نیروهای مسلح هیچ نظامی حق داشتن حساب و یا 
اموال خارج از کشور ندارد که حال امریکا بخواهد تحریم کند یا نکند. 
بر این اس��اس تحریم این افراد را نیز باید نوعی انتقام گیری کور از 
مسئوالن پیشرفت های نظامی و دفاعی کشور دانست که ترامپ برای 
کاهش هزینه های رسوایی سرنگونی پهپاد امریکایی توسط پدافند 

سپاه اقدام به تحریم انها کرده است. 
در ب��اب تحریم ظریف نیز این اقدام مغایر با تمام حقوق بین الملل 
و قوانین جهانی اس��ت که مسئول رسمی یک کشور مورد تحریم 
قرار گیرد. حماقت امریکایی در تحریم ظریف انجا مشخص می شود 
که امریکا ادعای رویکرد به مذاکره را مطرح می سازد حال انکه اگر 
قرار به مذاکره باشد باید ظریف ان را صورت دهد و تحریم او یعنی 
تحریم مذاکره . این اقدام امریکا واهی بودن ادعای رویکرد مذاکره ای 

امریکا را برای جهانیان اشکار ساخت و نشان داد که ادعای مذاکره 
صرفا یک فریب و دروغ پردازی است که هیچ پشتوانه عملی برای ان 
وجود ندارد. قطعا نمی شود ادعای مذاکره داشت و همزمان شخصی 
را که مسئول مذاکره است را تحریم ساخت. این رفتار قطعا رفتاری 
نه عقالنی که رفتاری از روی تزلزل عقلی است که البته ترامپ بارها 
با تصمیمات غیر منطقی خ��ود به این روحیه غیر عقلی خود مهر 

تایید زده است. 
بی منطق بودن رفتار امریکا از س��وی ایرانیان و محافل رس��انه ای 
و سیاس��ی جهان  نیز مورد تاکید قرار گرفته اس��ت چنانکه حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران در واکنش به تحریم های اعالم شده 
آمریکا علیه رهبر، وزیر امور خارجه و ۸ تن از فرماندهان سپاه پاسداران 

این تصمیم جدید کاخ سفید را »وقیحانه« و »احمقانه« خواند.
رئیس جمهوری ایران که در جمع گروهی از مدیران ارشد 
نظام سالمت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
سخنرانی می کرد، با اشاره به تحریم های جاری و جدید 
آمریکا علیه ایران گفت: »هیچ حکومتی اگر یک ذره خرد 
و تدبیر داشته باش��د نمی آید باالترین مقام یک کشور 
را تحریم کند. آن هم نه تنها مقام سیاس��ی، بلکه مقام 
دینی، مقام اجتماعی و مقام معنوی، نه یک فرد که فقط 
رهبر ایران است که رهبر عاشقان ایران انقالب اسالمی 
و شیعیان در جهان اسالم در سراسر جهان است. رهبر 
ایران فقط متعلق به ایران نیست این همه مردم در لبنان 
سوریه و عراق افغانستان پاکستان و کویت شیعه و غیر 
شیعه عالقه مند عاشق و مطیع هستند.«آقای روحانی در 
سخنرانی خود بدون نام بردن از رئیس جمهوری آمریکا 
گفت: »یک آدمی بیاید یک کار وقیحانه و احمقانه انجام 
دهد؟ که چی؟ رهبر کشور را بگوید تا مثال تحریم می کنم 
که نیاید آمریکا؟ خوشمزه است! ما آنها را راه نمی دهیم 

بعد می گویید شما نیایید؟«
  سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
به تحریم های جدید آمریکا واکنش نشان داد و در صفحه 
توئیترش نوشت: »تحریم بی حاصل  رهبری ایران و نیز 

فرمانده دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با 
دولت مستاصل آمریکا. دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای 
جا افتاده بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. تیم_بی« 
در همین ح��ال روزنامه لبنانی االخبار تحریم های جدید آمریکا را 
نمادین توصیف کرد و نوشت: این گام نمادین ترامپ، عمق تنگنایی 
را نشان می دهد که آمریکا در آن گرفتار شده است. همچنین جنبش 
مردمی عراق، تحریم رهبر معظم انقالب اس��المی توسط آمریکا را 
اهانت دانست و تأکید کرد دولت عراق باید سفیر آمریکا در بغداد را 
احضار کند. از سوی دیگر پایگاه »هیل« گزارش داد که همپیمانان 
آمریکا دیگر تمایلی به همراه ش��دن با سیاست های آمریکا ندارند و 
دولت ترامپ در سیاست تقابل با تهران، خود را تنها احساس می کند. 
از سوی دیگر جری بلنک هماهنگ کننده سابق وزارت خارجه آمریکا 
در امور برجام گفته است تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نمادین 

بوده و صرفا انزوای آمریکا را در جامعه بین المللی بیشتر می کند.
در این چارچوب »الیزابت روزنبرگ«، کارش��ناس س��ابق مس��ائل 
تحریم��ی در وزارت خزان��ه داری آمریکا می گوید: »تبلیغات زیادی 
درباره آن انجام شده، اما معنای چندانی از نظر اقتصادی ندارند. بعید 
است آنها اثرات خسارت بار چندانی عیه ایران داشته باشند. آنها در 

قلمرو اقدامات نمادین قرار می گیرند.« 

تحلیل رفتاری
حال این سوال مطرح می شود که چرا امریکا چنین رویکردی را در 

پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می کند؟
1-عملیات روانی سیاست فشار حداکثری بنیاد سیاست های امریکا 
را تشکیل می دهد و در این چارچوب نیز فضای روانی تحریم اساس 
این روند اس��ت. آمریکا ب��رای نمایش قطعیت تصمیم خود در باب 
جنگ اقتصادی به ه��ر ابزاری چنگ می زند و لذا می توان تحریم 

های ادعایی را در این چارچوب ارزیابی کرد. 
2- امریکا اعمال سیاس��ت تحریم های یک جانبه را اجرا می سازد 
در حالی که تمام شواهد نشانگر ناکامی این سیاست است چنانکه از 
یک سو رویکرد اقتصاد مقاومتی با تکیه بر داشته های 
داخلی این حربه امریکا را ناکارآمد ساخته و از سوی 
دیگر جهانیان نیز پذیرنده سیاست تحریمی امریکا 
نیستند. نمود عینی این امر را در اجالس های جهانی 
می توان مشاهده کرد چنانکه در اجالس شانگهای 
همگان بر روابط با ایران تاکید کردند. در همین حال 
کشورهایی همچون روسیه و چین رسما اعالم کرده 
اند که برای شکست تحریم های امریکا در کنار ایران 
هستند. بر این اساس امریکا عمال در اجرای سیاست 

تحریم ناکام مانده است 
3-آمریکا تحرکات گسترده ای برای اتهام زنی به ایران 
و در نهایت توجیه سیاس��ت های ضد ایرانی صورت 
داده اس��ت ادعاهای ضد ایرانی پ��س از انفجارهای 
الفجیره، متهم سازی ایران به دخالت در انفجار نفت 
ک��ش ها در دریای عمان نمودی از این رفتارها بوده 
است. امریکا به رغم تقالی بسیار نتوانست جهان را به 
پذیرش ادعاهای ضد ایرانی متقاعد سازد و در نهایت 
نیز با رس��وایی حمایت جهانی از ایران مواجه ش��د. 
نکته مهم انکه قدرت نمایی آمریکایی ها با عملیات 
جاسوسی پهپادشان در خاک ایران، با پدافند قاطع 
سپاه پاسداران و سرنگونی پهپاد آمریکایی به یک رسوایی و شکست 
سنگین برای امریکا مبدل شد. حقارتی بزرگ که ضمن نشان دادن 
توان دفاعی ایران تزلزل و ناتوانی نظامی امریکا را آش��کار و در عین 
حال جهانیان را بیش از پیش با رویحه تجاوزکارانه واشنگتن آشنا 
ساخت. ترامپ با ادعای اینکه 10 دقیقه مانده به عملیات نظامی علیه 
تاسیس��ات ایران به دنبال پنهان سازی این رسوایی بود که تمسخر 
جهانی��ان به این ادعا برگ دیگری بر ناکامی امریکا در برابر ایران را 
به ثبت رس��اند. مجموع این تحوالت در حال��ی آمریکا را به عنوان 
کشوری شکست خورده در برابر ایران نشان داد که اعتماد مهره های 
منطقه ای آمریکا را نیز به همراه داشته است چنانکه گزارش ها از 
خشم ارتجاع عربی از ناتوانی آمریکا در پاسخگویی به آنچه تهدیدات 
ایران نامیده اند حکایت دارد. این مس��ئله برای ترامپ که  با ادعای 
حمایت از کشورهای عربی و مقابله با ایران صدها میلیارد دالر سالح 
به کشورهای عربی فروخته و به باج گیری از انان می پردازد هزینه 

های بسیاری به همراه خواهد داشت.
4-امریکا با برگزاری نشست معامله قرن در بحرین ) 4و 5 تیرماه 9۸( 
در حالی به دنبال نابودی فلسطین و البته قدرت نمایی در به سازش  
کشاندن کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی بود که مخالفت 

گسترده فلسطینی ها و ملت های اسالمی و عربی و حتی بسیاری 
از کشورهای عربی با این نشست از یک سو ناکارآمدی معامله قرن را 
آشکار ساخت و از سوی دیگر رویکرد جهانی به اندیشه ایرانی مبنی بر 

مقاومت تا آزادی فلسطین را برای همگان آشکار ساخت. 
5- ترامپ در حالی برای حضور در انتخابات س��ال 2020 با بحران 
های بسیاری مواجه است که یکی از برگ برنده های خود را قاطعیت 
در برابر ایران تش��کیل می دهد. وی ادعا دارد که با فشار حداکثری 
ایران را تسلیم و آن را وادار به تن دادن به مذاکره بر اساس خواسته 
های امریکایی می نماید این ادعا در حالی مطرح می شود که مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی در باب تعلیق گام به گام تعهدات برجامی در 
چارچوب مقاومت قاطع و نیز اراده ایران در مقابله با تهدیدات نظامی 
امریکا نظیر آنچه در سرنگونی پهپاد امریکایی روی داد همه این ادعا 
را با چالش مواجه ساخته است. روندی که موجب شده تا ترامپ  به 
هزیان گویی و ادعاهای س��اختگی و تحریم هایی که بیشتر به یک 

جک شبیه است روی اورد. 
6- امریکا با بهره گیری از س��فر مقامات سایر کشورها از جماله ابه 
شینزو نخست وزیر ژاپن به ایران به دنبتال ایجاد راهی برای گرفتار 
سازی ایرانیان در اشتباه محاسباتی مذاکره با امریکا بود اما قاطعیت 
رهبر انقالب در برابر این رفتارها و مخالفت ایشان با هر گونه مذاکره 
عمال این حربه را با ناکامی همراه ساخت و نشان داد که اراده ایران 
بر مقاومت قاطع است و در این مسیر دچار هیچ انحرافی نخواهد شد 
و هیچ وعده و عیدی نمی تواند ایران را به سمت مذاکره به خواست 
امریکا و یا اروپا سوق دهد. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت 
که ترامپ با تحریم مقام معظم رهبری و برخی از فرماندهان نظامی 
با ادعاهای واهی به دنبال س��رپوش نهادن بر این ناکامی ها و البته 
استمرار سیاست ادعایی تحریم و فشار حداکثری برای به اصطالح 
جبران اهداف شکست خورده انتخاباتی و البته نمایش استمرار فضای 
فش��ار بر ایران برای سرکیسه کردن کشورهای عربی و نشان دادن 

خوش خدمتی به صهیونیست ها است. 

نتیجه گیری 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که اقدام ترامپ 
مبن��ی بر ادعای تحریم رهبر معظم انقالب و نیز برخی فرماندهان 
سپاه نه از روی قدرت و توان آمریکا که ناشی از شکست های زنجیره 
ای آمریکا در برابر مقاومت و ایس��تادگی مل��ت ایران و درایت های 
نظ��ام در برابر تهدیدات و جن��گ روانی امریکا و بویژه اقتدار دفاعی 
ایران در سرنگون سازی پهپاد جاسوسی امریکاست که اقتدار ایران 
و ناتوانی امریکا را به جهانیان نش��ان داد. نکته مهم آنکه رویکرد به 
چنین تحریم هایی که بیشتر به یک جک و شوخی شبیه است با 
تمس��خر جهانی و حتی در درون امریکا مواجه شده است. جهانیان 
اذعان دارند رویکرد به تحریم افرادی مانند رهبری که شفاف ترین 
زندگی  را دارد و به اذعان جهانیان حتی دشمنان انقالب حتی یک 
لکه خاکس��تری در زندگی ایشان و نزدیکانش وجود ندارد ناشی از 
استیصال و سرخوردگی شدید امریکاست که ان را به رفتارهای ظاهر 
سازانه و خنده دار وادار ساخته است. این رفتار امریکا نشان می دهد 
ک��ه رویکرد نظام به مقاومت قاطع و خودداری از مذاکره  رویکردی 
منطقی و درست بوده است که نتیجه آن شکست های زنجیره ای 
امریکا در برابر ایران و البته گرایش��ات بیشتر جهانیان به جمهوری 
اسالمی به عنوان قدرتی بزرگ که در برابر امریکا و زورمداران غربی 

ایستادگی کرده بوده است .
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد 
دستاوردهاى ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثى ماندگار براى آیند گان است
در آستانه دهم تیرماه روز صنعت و معدن در گفتگو با مهندس منصور یزدى زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان دستاوردهاى نخستین تولیدکننده فوالد کشور در دوران تحریم، اهمیت 
فعالیت   ، عظیم  کارخانه  این  در  تولید  رسیدن  ظرفیت  به  از  مسئولین  جانبه  همه  حمایت 
تخصصى در حیطه معدن با نگاه به آینده و مباحثى از این دست را مورد کنکاش قرار دادیم که 

مشروح آن را در ادامه مى خوانید :    
مواجه  تحریم هاى ظالمانه غرب  با  که  : حدود چهل سال است  زاده گفت  یزدى  مهندس 
فشارهاى  که  سخت  دوران  این  است.در  بوده  متفاوت  سالیان  این  طى  آن  شدت  هستیم، 
داده  قرار  تاثیر  زیر  را  فوالد  صنعت  جمله  از  کشور  گوناگون  هاى  بخش  بسیارى  اقتصادى 
بود،ذوب آهن اصفهان با همت و تالش شبانه روزى کارکنان و سایر مجموعه هایى که در این 
زمینه مسئولیت دارند، همچون گذشته طرح ها و پروژه هاى ملى بسیارى را به بهره بردارى 

رساند و تلخى تحریم ها را به شیرینى ایستادگى مبدل ساخت.
دستاوردهاى ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثى ماندگار براى آیند گان است 
وى افزود : تولید محصول استراتژیک ریل با ارزش افزوده باال در ایران که در گذشته آرزویى 
بیش نبود، در دوران تحریم به همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست،طرح تزریق 
پودر زغال به کوره بلند ( PCI ) که هم اکنون مراحل پایانى را سپرى مى کند ، ریومپینگ 
ایستگاه هفت ریخته گرى بدون حضور کارشناسان خارجى ، افزایش آمار صادرات محصوالت 
، رکوردهاى مستمر تولید و ... دستاوردهاى بسیار بزرگى است که در دوران تحریم در کارنامه 
پرافتخار ذوب آهن اصفهان ثبت گردید و میراثى ماندگار براى آیندگان به شمار مى رود. 

با صادرات سنگ آهن منافع بلند مدت ،فداى منافع کوتاه مدت مى شود 
این ماده معدنى  : صادرات سنگ آهن در کشورى که  مدیرعامل شرکت خاطر نشان کرد 
یکى از اجزاى اصلى فرایند تولیدش است به واقع هیچ توجیهى ندارد. متاسفانه منافع بلند 
مدت ، فداى منافع کوتاه مدت مى شود . سنگ آهنى که جزو انفال است، به همه مردم تعلق 
از  همگان  و  ایجاد شود  زایى  اشتغال  تا  صادر شده  آن  معادن  از  بردارى  بهره  مجوز  و  دارد 

ارزش آفرینى آن منتفع شوند،صادر مى شود 
و مردم و صنایع کشور که اقتصاد منهاى نفت 
بهره  بى  آن  سود  از  بخشند  تحقق  باید  را 
طى  پیش  چندى   : کرد  بیان  وى  مانند.  مى 
معاون  سرقینى  دکتر  با  که  خوبى  مذاکرات 
اظهار  ایشان  داشتیم،  صمت  وزارت  معدنى 
صادرات  مجوز  کنندگان  تولید  تنها  داشتند 
محصوالت فوالدى را دارند و ارز حاصل از آن 

هم باید به چرخه تولید باز گردد. 
وى بیان کرد : صادرات نهاده هاى معدنى 
از سود سرشارى برخوردار  نظیر سنگ آهن 
به سمت  معادن  گرایش  عامل  و همین  است 
صادارت این مواد معدنى استراتژیک را سبب 
شده است. امیدواریم وزارت صمت به عنوان 
اقدام  تر  سریع  چه  هر  موضوع  این  متولى 

اساسى در این زمینه داشته باشد. 
اصفهان  با ذوب آهن  صنعت فوالد کشور 

شکل گرفت،رشد کرد و شکوفا شد
مهندس یزدى زاده گفت : صنعت فوالد کشور با ذوب آهن اصفهان شکل گرفت ، رشد کرد 
و شکوفا شد. شرکتى که مسئولین کشور در رده هاى مختلف مدیریتى در کالم شان اذعان 
مى کنند ، دورانى از خدمت و تحصیل خود را در این دانشگاه بزرگ صنعتى سپرى نمودند 
اندوخته هاى شان در این شناسنامه صنعت فوالد کشور را به  و عنوان مى کنند که عصاره 
عنوان دستاوردى ارزشمند در مدیریت شان به کار مى گیرند. امید که با استعانت از پروردگار 
متعال ، همراهى مسئولین ، تالش و همدلى کارکنان این صنعت متولى صنایع کشور روز به روز 

موفقیت هاى فزون ترى را در کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت نماید. 

 ترامپ با تحریم 
مقام معظم 

رهبری و برخی از 
فرماندهان نظامی 
با ادعاهای واهی 
به دنبال سرپوش 

نهادن بر این 
ناکامی ها و البته 
استمرار سیاست 
ادعایی تحریم و 
فشار حداکثری 
برای به اصطالح 
جبران اهداف 

شکست خورده 
انتخاباتی است. 

وقتی کفگیر واشنگتن به ته دیگ تحریم می خورد 

حماقت از جنس آمریکایی
ماهورا کیهانی

بررس��ی تحوالت میدانی در لیبی نش��ان می دهد که جنگ نیابتی میان ترکیه و 
عربستان در این کشور وارد فاز جدیدی شده است.

درگیری ها در لیبی که دیگر تنها یک درگیری داخلی در این کش��ور میان ش��به 
نظامیان ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی به ریاس��ت فایز 
السراج به شمار نمی رود وارد فاز جدیدی شده است به طوریکه بررسی تحوالت در 
این کشور نشان می دهد جنگ در لیبی بیشتر از آنکه یک درگیری داخلی بر سر 
قدرت باشد یک جنگ نیابتی میان عربستان و امارات از یک سو و ترکیه و قطر از 

سوی دیگر محسوب می شود.
مقامات نظامی ارتش ملی لیبی پیش��تر ترکیه و قطر را تهدید کرده بودند اما به 
تازگی این تهدیدات شدت بیشتری گرفته است به طوریکه سخنگوی ارتش ملی 
لیبی که از حمایت عربستان و امارات برخوردار است، بامداد شنبه گفت که دستور 
حمله به کشتی های ترکیه ای در آب های سرزمینی لیبی صادر شده است. احمد 
المس��ماری تصریح کرد که دستور بازداشت اتباع ترکیه ای در لیبی نیز داده شده 
است. وی با ادعای اینکه خاک لیبی به محلی برای اشغالگری ترکیه تبدیل شده 

است اضافه کرد: به هر نقطه از لیبی که با ترکیه در ارتباط باشد، حمله می کنیم.
المسماری با اشاره به اینکه ارتش شرق لیبی هرگونه پرواز هوایی تجاری از لیبی 
ب��ه ترکیه را ممن��وع خواهد کرد، گفت: ما با هر هواپیم��ای ترکیه ای که بخواهد 
در طرابل��س فرود بیاید، به عنوان هواپیمای متخاصم برخورد خواهیم کرد. آنکارا 
پوش��ش هوایی برای پهپادها ایجاد کرد تا شبه نظامیان )دولت وفاق ملی لیبی( 

بتوانند وارد شهر غریان شوند.
ارت��ش ملی لیبی، ترکیه و قطر را متهم می کند ک��ه از دولت وفاق ملی حمایت 
می کنند؛ درحالی که دولت فایز الس��راج رئیس ش��ورای ریاست جمهوری که از 
حمایت بین المللی برخوردار است، عربستان، امارات و مصر را حامی دولت حفتر 

معرفی می کند.
ش��اید بتوان گفت که این سخنان المسماری یکی از شدیدترین تهدیدات نظامی 

است که تاکنون ارتش ملی لیبی علیه ترکیه اعالم کرده است.
اتهام زنی به قطر و ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی درحالی مطرح می شود که 
منابع خبری وابسته به این دولت، روز جمعه به نقل از فعاالن لیبیایی در شهر غریان 
در نزدیکی طرابلس گزارش دادند که در این شهر مهمات و ادوات نظامی اماراتی 
کش��ف و ضبط شده است. بر اساس این گزارش، موشک هدایت شونده ضدتانک 
"جاولین" )Javelin( ساخت آمریکا که واشنگتن به ابوظبی فروخته است، از جمله 

سالح هایی است که نیروهای دولت وفاق ملی در شهر غریان به غنیمت گرفتند.

خلیفه حفتر در فروردین ماه گذشته با چراغ سبز عربستان و آمریکا که اکنون دیگر 
تالش دارد خود را از این میدان دور نگه دارد دستور لشکر کشی به طرابلس برای 
تصرف پایتخت لیبی و کنار زدن نیروهای دولت وفاق ملی این کشور را صادر کرد؛ 
اقدامی که بعد از به دست آمدن توافقات سیاسی میان دو طرف متخاصم در لیبی 

بهت و حیرت مجامع بین المللی را به دنبال داشت.
عربس��تان و امارات که بارها حمایت خود را از دولت حفتر اعالم کرده اند تنها به 
اعطای حمایت سیاسی از ارتش ملی لیبی که سودای ریاست بر کل کشور و ایجاد 
یک دیکتاتوری نظامی مش��ابه مصر را در س��ر می پروراند بسنده نکرده و اقدام به 
حمایت نظامی از نیروهای حفتر از طریق ارسال تجهیزات نظامی به این کشور کرده 

اند. در این بین نقش حمایت نظامی و تسلیحاتی امارات از حفتر پررنگ تر است.
کشور لیبی همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع نفتی جهان شناخته می شود 
به طوریکه گفته می ش��ود میزان ذخایر نفتی این کشور میلیاردها بشکه تخمین 
زده ش��ده اس��ت. از زمان آغاز بحران در لیبی میزان صادرات نفت این کش��ور به 
صورت چشمگیری کاهش یافته و حتی به یک سوم رسیده است. ترکیه همواره به 
لیبی به عنوان یک کشور هدف از لحاظ اقتصادی نگاه می کند چرا که لیبی یکی 
از مهمترین کش��ورهای مصرف کننده کاالهای ترک است. آنکارا از طریق دروازه 
ترکیه می تواند وارد جهان عرب شده و نفوذ خود را در این کشورها افزایش دهد. 
کارشناسان اعالم کرده اند که در سال 2014 میزان صادرات ترکیه به لیبی بیش 
از 2 میلیارد دالر بوده است. البته از سیل گردشگران لیبیایی که هر ساله به سوی 
ترکیه روانه می شوند نیز نباید چش��م پوشی کرد. کارگران ترک بسیار زیادی در 
لیبی مش��غول به کار هستند و از همین رو ارتش ملی لیبی با دست گذاشتن بر 
روی حضور اتباع ترک در لیبی توانس��ته از آن به عنوان اهرم فشاری علیه آنکار ا 

استفاده کند.
قطر نیز بارها مخالفت خود را با اقدامات خلیفه حفتر اعالم کرده و اخیراً مقامات 
قطری از طرح خطرناک و خبیثانه عربستان و امارات در کشورهای آفریقایی پرده 
برداشته اند. وزیر خارجه قطر اعالم کرده که امارات و عربستان برای روی کار آوردن 
رژیم ه��ای مورد نظر خود به ویژه در قاره آفریقا که نیازمند پول و حمایت این دو 

کشور هستند، تالش می کنند.
منافع سیاس��ی عربستان و امارات نیز در لیبی بر کسی پوشیده نیست. عربستان 
قصد دارد از طریق س��ر کار آوردن یک حکومت دس��ت نش��انده ماننده حکومت 
عبدالفتاح السیسی در مصر تحوالت لیبی و کشورهای آفریقایی را به نفع خود رقم 
بزند تا لیبی از گردونه کشورهای هم پیمان و سرسپرده ریاض خارج نشود. بر سر 

عربستان و ترکیه در میدان لیبی 

کار آمدن یک دولت انقالبی و غیر نظامی می تواند تبعات خطرناکی برای عربستان چه در عرصه مطالبات مردمی در این کشور و چه در زمینه تضعیف سیاست خارجی ریاض به دنبال داشته باشد.

عربستان با اتخاذ سیاستهای یک بام و دو هوا در قبال لیبی از یک سو مدعی است که دولت فایز السراج را به رسمیت می شناسد چرا که در عرصه جهانی این دولت مورد تأیید کشورهای مختلف است و از سوی دیگر اعالم می دارد که با ژنرال خلیفه حفتر در تماس 
است و از وی حمایت می کند. اگر مداخله عربستان در لیبی و تحریک حفتر و حس قدرت طلبی وی نبود طرف های متخاصم در این کشور در آستانه حل بحران موجود در لیبی بوده و بعد از توافقات پاریس می توانستند با تقسیم قدرت میان خود به یک توازن 
حکومتی و سیاسی دست پیدا کنند. در هر صورت باید دید در آینده تحوالت میدانی در لیبی به نفع چه طرفی پیش می رود و پیروز این جنگ نیابتی که قربانیان آن تنها غیر نظامیان در لیبی و آواره شدن هزاران نفر در این کشور است چه کسی خواهد بود.) 

خبرگزاری مهر(


