
5  یکشنبه  20 مرداد1398  شماره 5093  دیپلمـاسی

استعفای سفیر چک در ایران 
اس��واتوپلوک چومبا س��فیر جمهوری چ��ک در ایران 
در پ��ی برخی اتهامات مبنی بر ص��دور خارج از روال 
قانونِی 400 روادید ش��نگن به تجار ایرانی از س��مت 

خود کناره گیری کرد.
طبق گ��زارش بازرس کل وزارت ام��ور خارجه چک، 
یان کاوان و ازدینیک زیبیتک از اتاق بازرگانی چک-
اسلوواکی-ایران، پیشنهاد صدور روادید شنگن را برای 
400 تاج��ر ایرانی مطرح کرده بودن��د و خیلی فوری 
س��فارت چک در تهران برای افراد پیشنهادی روادید 

شنگن صادر کرده بود.
چومب��ا ضمن رد برخی گزارش ها مبنی بر دریافت پول 
برای صدور روادید ش��نگن، بدون آنک��ه جزئیاتی ارائه 
ده��د، گفت: صح��ت دارد، من در ص��دور روادید برای 
کارآفرینان ایرانی میانجیگری کردم. بنا به گفته توماس 
پتریچ��ک وزیر امور خارجه چک، هیچ گونه ش��واهدی 
مبنی بر معامله روادید در سفارت چک در تهران وجود 
ندارد و در این خصوص گفت: ما هیچ شواهد مستقیمی 
درب��اره هرگونه تج��ارت )در خصوص روادید ش��نگن( 
نداریم، گزارش حسابرسی در وهله اول بر آن فرایندهای 
مربوط روادید متمرکز بوده است. ما به )ارتکاب( یکسری 
اش��تباهات پی بردیم و گام های مناسب را در این مسیر 

انجام می دهیم.  ایرنا

خبر

اروپا تعهدات برجام را اجرا نکند، تنش ها 
افزایش می یابد

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: اگ��ر اروپا و 
آمریکا گام هایی را در راس��تای تأمین حداقل حقوق و 
منافع ایران در برجام برندارند، قطعاً تنش ها افزایش و 

استمرار پیدا خواهد کرد.
میرقاس��م مومنی در خصوص دورنم��ای روابط میان 
ای��ران و اروپا با توجه ب��ه افزایش تنش ها در منطقه و 
نزدیک شدن به اتمام مهلت شصت روزه دوم ایران به 
اروپا، اظهار داشت: متاسفانه نردبان تنش ها در منطقه 
ما همچنان در حال رش��د است که به اعتقاد من اگر 
اروپا می توانس��ت مانع از خروج آمریکا از برجام شود 
ی��ا اینکه تمام توان خود را به کار می گرفت و هر طور 
که می توانست عدم حضور آمریکا در برجام را جبران 
می کرد، ش��اید امروز هیچ یک از طرف ها در موقعیت 

فعلی قرار نداشت.
وی گف��ت: همین امروز هم اگر اروپا و آمریکا هم گام 
هایی را در راستای تأمین حداقل حقوق و منافع ایران 
بر ندارند، قطعاً تنش ها افزایش و استمرار پیدا خواهد 
کرد. مومنی افزود: اروپا در مقابل گام اول ماه و مهلت 
شصت روزه دوم ایران، نهایت کاری که انجام داد آغاز 
اجرای س��ازوکار مالی موسوم به اینستکس بود که آن 
هم ش��رایط خاص خود را داش��ت، در واقع صندوقی 
ب��دون اعتبار الزم که به هیچ وج��ه نمی تواند منافع 

ایران را در قالب برجام تامین کند.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه قطعا 
انتظ��ار ایران از اقدامات طرف اروپایی برآورده نش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: آنه��ا باید تالش بیش��تری را در 
راس��تای اقدام��ات ملم��وس و عملیاتی گس��ترده و 
کاربردی تر کردن اینس��تکس انج��ام دهند و البته بر 
اس��اس آنچه که ای��ران و طرف های باق��ی مانده در 
برجام بر آن توافق کردند، نه آنچه که تعبیر و تفس��یر 

آنها است.
وی بیان کرد: ام��روز با فوت آقای آمانو رئیس آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتمی، پای��ان دوره خانم موگرینی 
مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا، کس��الت 
جسمانی و سیاس��ی خانم مرکل صدراعظم آلمان که 
چن��دان تمایلی به ماندن در قدرت ندارد و تنش های 
درونی و خارجی انگلیس، عماًل تنها فرانسه باقیمانده 
است که اگر این کشور بتواند وضعیت را بهبود بخشد 
ک��ه هیچ وگرن��ه ش��رایط از آنچه در آن ق��رار داریم 

پیچیده تر می شود. 
مومن��ی گف��ت: از ط��رف جمه��وری اس��المی ایران 
سیاستی تحت عنوان کاهش تعهدات برجامی در گام 
های اول و دوم اتخاذ ش��ده که ب��ا نگاهی واقع بینانه 
متوجه خواهیم ش��د که راهی جز این نداش��تیم و در 
این وضعیت، م��ا دیگر نمی توانیم به عقب بازگردیم و 

باید مسیر تعیین شده را ادامه دهیم.
کارشناس مس��ائل بین الملل افزود: نکته ای که وجود 
دارد این است که ممکن است با برداشته شدن گام های 
بعدی ایران نه تنها اروپا واکنشی که مدنظر ایران است 
مبنی بر انجام تعهدات خود و اقدامات عملیاتی را انجام 
نده��د، بلکه این اق��دام ایران را به عنوان نش��انه ای از 
خروج ایران از برجام تلقی کرده و در مس��یر بازگشت 
تحریم های گذشته علیه ایران حرکت کند. وی گفت: 
بنابراین، ما با وضعیتی بس��یار پیچیده مواجه هستیم 
که افزایش تنش ها و فش��ارها را می توان احتمال داد 
و البته اگر از طرف اروپا عقالنیت وجود داش��ته باشد 
اجازه نخواهند داد که ش��رایط به آن س��مت کشیده 
شود و در جهت حل مشکالت از طریق برآورده کردن 

انتظارات به حق ایران عمل خواهند کرد.  مهر 

از نگاه دیگران 

دیپلمات ایرانی خواستار اجماع جهانی علیه تحریم ظریف شد
نماینده دائم ایران نزد س��ازمان های بین المللی مستقر در وین، با ارسال نامه ای 
به مدیران کل سازمان های بین المللی و همچنین سفرای مستقر در وین، درباره 
اقدام غیرقانونی آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه ایران هش��دار داد و خواستار 
اق��دام جامعه جهان��ی در مقابله با این رویه و جلوگی��ری از عواقب منفی آن بر 

دیپلماسی و چندجانبه گرایی شد.
کاظ��م غریب آبادی در این نامه ضمن اش��اره به اینکه علت اصل��ی و واقعی تحریم 

ظریف توس��ط آمریکا، توانمندی و ظرفیت های باالی ایشان در نمایندگی از مردم ایران 
در عرص��ه بین المللی و همچنین حمایت صادقانه وی از گفت وگو، دیپلماس��ی، صلح و 
چندجانب��ه گرایی اس��ت، افزود: این اقدام، نمونه بارز دیگ��ری از اقدامات غیرقانونی بی 
ش��مار آمریکا در راستای سیاست فشار علیه ایران از جمله از طریق تروریسم اقتصادی 

در خصوص برجام است.  فارس

رژیم صهیونیستی کامال در موضع شکست قرار دارد
یک کارش��ناس مس��ائل فلس��طین با بیان این که آیا محمود عباس توان تحمل 
تبعات قطع همکاری امنیتی با رژیم صهیونیس��تی را دارد یا خیر؟ گفت: اکنون 
معادالت منطقه ای به کلی تغییر کرده و محور مقاومت بسیار قوی شده و رژیم 

صهیونیستی کامال در موضع شکست قرار دارد.
محمد عل��ی مهتدی گف��ت: همکاری امنیتی بین دس��تگاه امنیتی تش��کیالت 

خودگردان و دس��تگاه امنیتی رژیم صهیونیستی مصیبت بزرگی بوده و خدماتی که 
این ها به رژیم صهیونیستی داده اند، بسیار باالست. اگر این همکاری نبود دستگاه امنیتی 
اس��رائیل نمی توانس��ت این همه به مردم فلسطین و به مقاومت فلسطین به خصوص در 
کرانه باختری ضربه بزند. وی تصریح کرد: در این زمینه درخواست های زیادی از محمود 
عباس ش��ده که او برخالف منافع ملت فلس��طین عمل می کند، در خدمت دشمن ملت 

فلسطین قرار گرفته است و باید به این همکاری پایان دهد.  ایسنا 

عزم چین برای کاهش تنش های ایجاد شده پیرامون ایران
وزیر امور خارجه چین در تماس��ی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه بر لزوم کاهش 

تنش ها پیرامون مسئله هسته ای ایران تاکید کرد.
در ای��ن تماس تلفنی، وان��گ یی همچنین از میانجیگری فرانس��ه در خصوص 
مسائل هسته ای ایران حمایت و اظهار کرد که چین نیز تالش های عمده ای برای 

حفظ برجام انجام داده است. وزیر امور خارجه چین اظهار داشت که پایبندی به 
توافق هس��ته ای به منزله حفاظت از چندجانبه گرایی، انصاف، عدالت و صلح و ثبات 

منطقه محس��وب می شود. وانگ یی همچنین عناون کرد که چین با همکاری فرانسه از 
اعتبار و درس��تی توافق هس��ته ای اطمینان حاصل می کند، سایر طرفین را به خودداری 
دعوت و از تشدید تنش ها جلوگیری می کند. گفت وگوی این دو مقام ارشد در حالی رخ 
می دهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توییتی از میانجیگری های فرانسه در 

امور ایران انتقاد کرده است. ایسنا  

و  روزها  طی 
وگ��و ی گف�ت  هفته ها

پهپاد  شدن  ساقط  از  بعد  و  اخیر 
تالش های  هرمز  تنگه  در  امریکایی 
کاخ سفید برای ایجاد ائتالف نظامی 
و امنیتی در این آبراه مهم به شکل 
کشور  این  کار  دستور  در  پررنگی 
در  ایران  اقدام  با  که  گرفته  قرار 
دور  هم  انگلیسی  نفتکش  توقیف 
به  اما  است.  کرده  پیدا  تری  تند 
واقع این ائتالف نظامی، آن گونه که 
خود ایاالت متحده عنوان می کند به 
منظور اسکورت کشتی های تجاری و 
این  یا  و  نفتکش ها صورت می گیرد 
این تالش ها  کاخ سفید در پس  که 
دیگری  منافع  و  اهداف  دنبال  به 
به  پاسخ  ایرانی  دیپلماسی  است؟! 
با  گفت وگویی  در  را  سوال  این 
استاد  پژوه،  آینده  مطهرنیا،  مهدی 
بین  مسائل  کارشناس  و  دانشگاه 
الملل پی گرفته است که در ادامه 

می خوانید:

نمای نزدیک

ش��بکه تلویزیونی راش��اتودی گزارش  رس�انه رئیس جمه��ور ب�ازي  ترام��پ،  دونال��د  داد: 
آمریکا به روش��ی طلبکارانه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور 

فرانسه برخورد خواهد کرد.
در ابت��دا مجری این ش��بکه تلویزیونی گف��ت: وزارت 
خارجه فرانس��ه اعالم کرده است که متعهد به کاهش تنش 
با تهران است و نیازی به اجازه آمریکا برای برگزاری مذاکره 
ن��دارد. این موضوع پس از آن روی داد ک��ه دونالد ترامپ، 
امانوئل مکرون  را به فرس��تادن پیام های متناقض به ایران 

متهم کرد.
هفته گذش��ته رئیس جمهور فرانس��ه تماسی تلفنی با 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران برقرار کرد. بر اس��اس 
برخ��ی گزارش ها در آن تماس تلفنی دو طرف درباره دیدار 
بین روحانی و ترامپ در جریان برگزاری نشست گروه هفت 

در این ماه در فرانسه گفت وگو کردند.
در ادام��ه خبرنگار این ش��بکه در پاریس گفت: ژان ایو 
لودری��ان، وزیر خارجه فرانس��ه در بیانیه خ��ود اعالم کرده 
اس��ت کش��ورش زمانی که موضوع ایران مطرح می شود با 
تمام ق��درت به صل��ح و امنیت در منطقه متعهد اس��ت و 
فرانس��ه بر اساس حاکمیت و اس��تقالل خود تصمیم گیری 

می کند.
در بیانیه وزارت خارجه فرانس��ه آمده اس��ت: زمانی که 
موضوع ایران مطرح می ش��ود، فرانس��ه حق بیان نظر خود 
را محفوظ می دارد. فرانس��ه به صل��ح و امنیت در منطقه و 
کاهش تنش ها بسیار متعهد است. فرانسه به اجازه دیگران 

نیاز ندارد.
در ادام��ه، این بیانی��ه اعالم می کند فرانس��ه به توافق 
هس��ته ای که در سال ۲0۱۵ بین ایران و قدرت های جهانی 
امضاء ش��د، احترام می گ��ذارد. در حالیک��ه رئیس جمهور 
اوبام��ا یک��ی از امضاءکنن��دگان این توافق ب��ود، اما رئیس 
جمه��ور ترام��پ، آمری��کا را در ماه مه س��ال ۲0۱۸ از این 
توافق هس��ته ای خارج کرد. ترامپ این توافق را یک توافق 

وحشتناک و یک طرفه نامید.
بیانیه وزارت خارجه فرانس��ه در ادامه بیان می دارد که 

رئیس جمه��ور مکرون در هر گامی که ب��ر می دارد مقامات 
آمریکایی را در جریان آن قرار خواهد داد. این بیانیه وزارت 
خارجه فرانس��ه پس از چندین پیام توئیتری رئیس جمهور 
آمریکا در رابطه با افزایش تنش با ایران صادر شد. ترامپ در 
پیام های توئیتری خود گفته بود که هیچ طرفی نمی تواند از 

جانب آمریکا حرف بزند.
ترامپ در یک��ی از پیام های توئیتری خ��ود ادعا کرده 
بود: ایران در وضعیت وحش��تناک اقتصادی به س��ر می برد. 
آن ها عاجزانه خواهان مذاکره با آمریکا هستند، اما پیام های 
متناقضی از آن هایی که وانمود می کنند نماینده ما هستند 
و از جمله امانوئل مکرون دریافت می کنند. من می دانم که 
ه��دف مکرون همانند دیگران هدف خوبی اس��ت، اما هیچ 
فردی نمی توان��د از جانب آمریکا حرف بزند. هیچ فردی به 

هیچ روشی اجازه ندارد که نماینده ما باشد.
این پیام های توئیتری ترامپ در حالی منتش��ر شد که 
بر اس��اس برخ��ی گزارش ها مک��رون در تماس های تلفنی 
خود در هفته های اخیر با حس��ن روحان��ی، رئیس جمهور 
ایران خواس��ته است که تنش ها را کاهش دهد. این تنش ها 
در س��ه ماه اخیر افزایش یافته ان��د. آمریکا پس از خروج از 
توافق هسته ای سال ۲0۱۵ مجددا تحریم هایی را ضد ایران 
وضع کرده اس��ت. قرار اس��ت که مکرون و ترامپ بار دیگر 
در جریان نشس��ت گروه هفت در فرانسه با هم دیدار کنند. 
برخ��ی می گویند که ترامپ با روش��ی طلبکارانه با مکرون 

برخورد خواهد کرد.
دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت پارسال به صورت یکجانبه 
و بدون دلیل خاصی از برجام که مورد تأیید جامعه جهانی 
و ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بود خارج شد و اعالم کرد 
کارزار فش��ار حداکثری علیه ایران را به راه خواهد انداخت 
ت��ا صادرات نفت ته��ران را به صفر برس��اند و آن را مجبور 
کن��د بار دیگر به می��ز مذاکره بیاید تا تواف��ق بهتری برای 
آمریکا رقم بخورد. گفتنی است؛ آمریکا تالش مذبوحانه ای 
را برای حذف جمهوری اس��المی ای��ران از معادالت منطقه 
دنبال می کند؛و تاکنون در تمام سناریوس��ازی ها علیه ملت 
ایران با شکست مواجه شده است.  باشگاه خبرنگاران 

اختالف نظر بر سر ایران رابطه ترامپ و مکرون را شکراب کرد
خارجه یک کش��ور نش��ان داد دولت راهب�����رد تحری��م ظریف به عن��وان تحریم وزیر 
آمری��کا هی��چ اعتب��ار و پرس��تیژی در مجام��ع و محافل 

بین المللی ندارد.
گاهی اوقات رس��اندن رقیب به بن بست، راهی برای گشوده 
ش��دن مسیر جدید است. ش��اید این جمله سراسر مملو از 
تناقض باشد اما در عرصه تجارت و مذاکره می تواند به شدت 
کارآمد باشد. بعد از اینکه رقیب نخواهد در مورد منافع خود 
با شما به اصطالح کنار آمده و یا به مذاکره بنشیند، کمپین 
فشار حداکثری و تحت فش��ار گذاشتن را آغاز می کنید، در 
ی��ک  لحظه تصمی��م می گیرید که همه دره��ا را بر روی او 
ببندید و او را در یک بن بست در حلقه محاصره قرار دهید. 
این بن بس��ت می تواند بن بست اقتصادی، سیاسی و یا حتی 
ارتباطی باش��د؛ به گونه ای که رقیب حتی به صورت حقیقی 
ایزوله و منزوی ش��ده و راهی جز تسلیم شدن نداشته باشد. 
ام��ا اگر حت��ی در آخرین دقایق هم فرد تمایلی به تس��لیم 
ش��دن نداشته باش��د، چه راهکاری را باید در نظر قرارداد؟ 
نمی توان به بن بس��ت ها برای همیشه امیدوار بود. نمی توان 
چنین تصور کرد که قراردادن یک فرد، یک شرکت تجاری 
و یا یک کشور و یک دولت و یا حتی یک ملت در محاصره 
و یک بن بس��ت، با هدف تسلیم ش��دن آن ها می تواند تا ابد 
ادامه داش��ته باشد بنابراین همیشه راهی برای فرار نیز باید 
وجود داشته باشد. به همین ترتیب مشاهده می شود که در 
تمام کمپین های فش��ار حداکثری و یا محاصره همه جانبه 

همیشه روزنه ای برای فرار از وضعیت موجود وجود دارد.
اگ��ر بخواهیم این اس��تراتژی تجاری و سیاس��ی را بر روی 
موضوع ای��ران پیاده کنیم، به خوبی مش��اهده می کنیم که 
کمپین فش��ار حداکثری دولت ترامپ بر روی ایران در آخر 
مس��یر خود قرار دارد. دونالد ترامپ هر چه در توان داشته 
برای فشار آوردن بر ایران استفاده کرده و ایران  همچنان با 

وجود همه ترفندها برای تسلیم شدن مقاومت می کند. 
این بن بس��ت اقتصادی و سیاسی در نهایت می تواند راهکار 
خطرناک تری نیز داش��ته باش��د و آن رس��یدن به راه فرار 
و ی��ا راه میان بر دیگ��ری به نام جنگ اس��ت. وقتی که فرد 

محاصره ش��ده چنان بی طاقت می ش��ود که از هر چه دارد 
می گ��ذرد تا ظلم را به ه��ر طریق ممکن پاس��خ گوید. اما 
در مس��ئله ایران مطمئناً ایاالت متحده به ریاس��ت ترامپ و 
ب��ا تفکرات و اعتقاداتی ک��ه او دارد، اجازه نمی دهد که این 
بن بس��ت، در نهایت به جنگ ختم ش��ود. بنابراین راه فرار 
دیگ��ری را در نظر می گیرد و آن تحریم کس��ی اس��ت که 
هم��واره به دنب��ال رایزنی و گفت وگو با ط��رف مقابل بوده 
اس��ت. این راهکار ش��اید در وهله اول به نظر برسد که در 
راس��تای دوری از مذاکره و بس��تن راه هرگون��ه مذاکره و 
گفت وگو است اما در نهایت با کمی تأمل نشان می دهد که 
این اقدام، زمینه ساز برای مراحل بعدی سیاست های ترامپ 
برای کش��اندن ایران پای میز مذاکره اس��ت و آن هم نشان 

دادن برخی عقب نشینی ها از مواضع تند پیشین است.
با توجه به س��رعت باالی دولت او در اعمال فشار حداکثری 
بر ایران کاماًل قابل پیش بینی اس��ت ک��ه پس از مدتی که 
دیگر تحریم ها کارآیی خود را از دس��ت دادند، فش��ارها به 
نقطه اوج خود رس��یدند و نگرانی ه��ای جهانی در خصوص 
ش��کل گرفتن احتمالی جنگ بین دو طرف نیز به شدت باال 
گرفت، ایاالت متحده با فرس��تادن میانجی گرانی از تعدادی 
از مواض��ع قبلی خود کوتاه آمده و عقب نش��ینی هایی را در 
رفتارش نشان خواهد داد. در این میان ممکن است تعدادی 
از تحریم ها برداش��ته ش��ود، برای تعدادی از کشورها برای 
تحریم های ایران اس��تثنا قائل ش��وند، مش��اوران تندروی 
ترامپ در کاخ س��فید تغییر پیدا کنند و یا اینکه در نهایت 
تحری��م وزیر امور خارج��ه به عنوان نم��اد گفت وگو کننده 

ایرانی«برداشته شود.
 این مسئله می تواند چهره ترامپ را در جهان و علی الخصوص 
در داخل ایران و در میان افکار عمومی ایران به شدت تغییر 
دهد. او دیگ��ر آن رئیس جمهور دیوانه ای نخواهد بود که تا 
پیش  از این با مشورت گرفتن از بولتون و دیگر جنگ طلبان 
هر چه در چنته داش��ت علی��ه ایران ب��ه کار می گرفت. او 
در مجام��ع بین المللی و در بین اعض��ای اتحادیه اروپا هم 
همراهان��ی برای کش��اندن ایران به پای می��ز مذاکره برای 

مسائل منطقه ای و موشکی پیدا می کند.  تسنیم 

تحریم ظریف و استراتژی های تخیلی ترامپ

اهداف ترامپ با نمایش اقدام به حمله نظامی

آمریکاچهبازیرادرتنگههرمزدنبالمیکند؟!
ش�ما ب�ر این نکت�ه تاکید داش�تید ک�ه با روی 
کار آم�دن دونال�د ترام�پ پارادای�م امنیتی و 
نظامی ای�االت متح�ده آمریکا به یک پروس�ه 
س�ه مرحله ای وارد شده اس�ت. چرا که پیش از 
ترامپ، واشنگتن اقدامات نظامی و امنیتی خود 
را در دو مرحل�ه "تهدی�د نظام�ی" و "اقدام به 
حمل�ه نظامی" پیاده می کرد. ام�ا دونالد ترامپ 
اکنون ی�ک مرحله میانی را با عن�وان "نمایش 
اق�دام به حمل�ه نظامی" را در دس�تور کار قرار 
داده ک�ه ی�ک مرحله بع�د از تهدی�د نظامی و 
ی�ک گام پیش از اقدام به حمل�ه نظامی نظامی 
اس�ت. با این وصف آی�ا تالش ه�ای چند هفته 
اخی�ر ایاالت متحده آمریکا ب�رای ایجاد ائتالف 
نظام�ی و امنیتی در تنگ�ه هرمز و خلیج فارس 
را می توان تهدید نظامی، نمایش اقدام به حمله 

نظامی و یا اقدام به حمله نظامی تصور کرد؟
ابت��دا به س��اکن باید عنوان کنم آنچ��ه در ایاالت 
متحده آمریکا در حال انجام آن اس��ت حکایت از 
ی��ک برنامه ریزی طوالنی م��دت و تدریجی برای 
استقرار هژمونی این کشور در منطقه خلیج فارس 
است. لذا تالش های کاخ سفید برای ایجاد ائتالف 
نظام��ی ایاالت متح��ده در تنگه هرم��ز به منظور 
اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش ها از مرحله 
"تهدی��د نظامی" علی��ه جمهوری اس��المی ایران 
گذشته اس��ت. چرا که تهدید را می توان در خود 
کاخ سفید و یا از طریق رسانه ها انجام داد و آن را 
در قالب مواضع سیاس��ی ارسال کرد. اما زمانی که 
تالش های عملیاتی ب��رای ائتالف نظامی به وجود 
می آید نش��ان از این دارد که ما اکنون وارد مرحله 

"نمایش اقدام به حمله نظامی" هستیم. 
نکته بس��یار مهمی که در این میان نباید فراموش 
کرد ناظر بر این واقعیت است که خود این مرحله 
را نبای��د مرحله کم اهمیتی در نظر گرفت. مرحله 
میانی یعنی نمایش اقدام به حمله نظامی در پروسه 
نظامی ایاالت متحده آمریکا از مرحله ابتدایی یعنی 
تهدید نظامی عبور کرده است. بنابراین اگر شرایط 
به سمت بحرانی تر شدن تحوالت پیش رود، امکان 
دارد نمایش اقدام ب��ه حمله نظامی نهایتاً به خود 

حمله نظامی منجر شود. 
پ��س نمی توانی��م ای��ن گام میانی را ی��ک بلوف 
سیاس��ی و یا یک حرکت نمایشی در نظر بگیریم. 
نباید فریب اس��م این مرحل��ه را بخوریم، چرا که 
ب��ه واقع نمایش اقدام به حمله نظامی یک حرکت 
س��مبلیک و توخالی نیس��ت، بلکه مرحله ای است 
ک��ه از دل آن می ت��وان جنگ و حمل��ه نظامی را 
شاهد بود. به خصوص که منطقه استراتژیک تنگه 
هرم��ز و خلی��ج فارس تا خلیج ع��دن و تنگه باب 
المن��دب برای ایاالت متح��ده آمریکا از آن میزان 

از اهمیت برخوردار است 
که نه تنها کاخ سفید بر 
آن مسلط است تا حجم 
نیروه��ای  از  وس��یعی 
نظام��ی و امنیت��ی خود 
را وارد ای��ن منطقه کند، 
درگیر  دنب��ال  ب��ه  بلکه 
بازیگران  دیگ��ر  ک��ردن 
عرصه بین الملل در این 
منطقه، البت��ه بر مبنای 
متحده  ای��االت  مناف��ع 
آمری��کا اس��ت. ناگفت��ه 
نمان��د که من این گام را 
یک گام ابتدایی می دانم، 
چ��را که ای��االت متحده 
آمری��کا س��عی دارد این 
ائت��الف نظامی را هم در 
آین��ده نزدیک به منطقه 
ش��به جزی��ره ک��ره نیز 

بکشاند. از این رو است که 
ای��االت متحده آمریکا برای تحق��ق این روند وارد 

استفاده از قدرت نظامی شده است.
پ�س گام میانی )مرحله نمای�ش اقدام به حمله 
نظامی( در پروس�ه نظامی ایاالت متحده آمریکا 

چه کاربردی دارد؟
مرحله نمایش اقدام به حمله نظامی از طرف ایاالت 
متح��ده آمریکا به منظور مح��دود کردن تحرکات 
بازیگر مقابل در چارچوب نظامی و امنیتی اس��ت. 
در این میان نباید فراموش کنیم که نمایش اقدام 
ب��ه حمله نظامی بخش��ی از یک دکتری��ن به نام 
دکترین "جنگ پیش دس��تانه" اس��ت که اتفاقا در 
همین چارچوب است. برخی از نیروهای فرماندهی 
نظامی آمریکا در اقصا نقاط جهان مانند س��نتکام 
شکل گرفته اس��ت. این دکترین بیان می دارد که 
نمایش اق��دام به حمله نظامی، ن��ه به عنوان یک 
حرکت نمایش��ی و بلوف، بلکه به عنوان یک مانور 
جدی در جهت محدودسازی بازیگر مقابل است. از 
این رو اکنون ایاالت متحده آمریکا با ایجاد ائتالف 
نظام��ی در قال��ب نمایش اقدام ب��ه حمله نظامی 
در تنگه هرمز بر آن اس��ت ک��ه تحرکات نظامی و 
امنیتی جمهوری اس��المی ایران را در این منطقه 
بس��یار مهم و اس��تراتژیک تا جای ممکن محدود 

کند. 
پیرو ای��ن نکته اگر چه بارها ایاالت متحده آمریکا 
صراحتا عنوان داش��ته که تمایل��ی برای درگیری 
نظامی با ای��ران ندارد، اما تمام��ی تالش ها برای 
ایج��اد ائتالف نظامی در تنگه هرمز و خلیج فارس 
و نیز ت��الش برای حضور دیگر کش��ورها یقیناً به 

منظ��ور محدود ک��ردن جدی تح��رکات نظامی و 
امنیتی تهران در این آبراه بسیار مهم است.

ائتالف  ایج�اد  ب�ا  آی�ا 
نظام�ی این ظن تقویت 
واشنگتن  که  نمی شود 
بخواهد عواقب و تبعات 
با  نظامی  اقدام  هرگونه 
جمهوری اسالمی ایران 
را ب�ه جامع�ه جهان�ی 
تعمیم دهد و در س�ایه 
این نکته ای�ن احتمال 
وجود داش�ته باشد که 
دونالد  ترامپ از نمایش 
اقدام نظامی به س�مت 

انجام آن گام بردارد؟
نکت��ه بس��یار مهمی که 
در گام میان��ی یا همان 
به حمله  اق��دام  نمایش 
نظام��ی بس��یار ج��دی 
ای��االت  اس��ت، ت��الش 
متح��ده آمری��کا ب��رای 
اقن��اع جامع��ه جهان��ی و 
اف��کار عمومی در خص��وص هرگونه اق��دام علیه 
بازیگر مقابل، یعنی جمهوری اسالمی ایران است. 
در این مرحله با پررنگ کردن مسئله ایران هراسی 
و ناامن جل��وه دادن منطقه خلی��ج فارس و تنگه 
هرمز به واس��طه تحرکات تهران این گونه قلمداد 
می ش��ود که می توان از ابزار نظامی جهت افزایش 
امنیت در این آبراه مهم و حتی سرکوب و نابودی 
نیروه��ای نظامی و امنیتی ایران اق��دام کرد. فلذا 
نمای��ش اقدام به حمله نظام��ی مبتنی بر دکترین 
جنگ پیش دستانه بستر و زمینه  های یک حرکت 
سیاس��ی، دیپلماتیک و رسانه ای را فراهم می کند 
که در نهایت به تحریک طرف مقابل منجر شود و 
ب��ا تحریک وی، افکار عمومی در الیحه ای نخبگان 
و توده های مردم، چه در س��طح داخلی، منطقه ای 
و بین المللی پذیرای حمله نظامی آمریکا به کشور 
هدف یعنی جمهوری اسالمی ایران در صورت نیاز 
باش��د و به این واسطه هرگونه اقدام نظامی ایاالت 
متح��ده آمری��کا دارای یک مش��روعیت و توجیه 

است. 
ام��ا در پاس��خ دقیق تر به س��وال مهم ش��ما باید 
عن��وان کنم که ایاالت متحده آمریکا علیرغم تمام 
تالش های خ��ود برای ایجاد ائت��الف نظامی برای 
محدود کردن تحرکات امنیتی جمهوری اس��المی 
ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس به س��رعت وارد 
حمله نظامی علیه تهران نخواهد ش��د. بلکه تمام 
این تالش ها در راس��تای پیگی��ری همان تئوری 
جنگ نامتعادل اس��ت. در تئوری جنگ نامتعادل 
دو رهیافت وجود دارد؛ اول اینکه آس��یب پذیری 

ای��االت متحده آمری��کا را به ص��ورت مجازی در 
جامعه جهانی نشان دهد، چنان که این مسئله در 
ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران و انفعال 
واشنگتن به خوبی ش��کل گرفت تا به این ترتیب 
در رهیافت بعدی قدرت بازیگر و کش��ور هدف را 
بسیار بزرگ تر از آن چیزی که است نشان دهد و 
آن را یک تهدید جدی برای امنیت ایاالت متحده 
آمریکا و جامعه جهانی جلوه دهد. به این وس��یله 
ایران ب��رای ایاالت متح��ده آمری��کا از چالش به 
تهدید تبدیل می ش��ود و به این وسیله کاخ سفید 
 می تواند مشروعیت خود را برای هرگونه اقدام علیه 
تهران به وجود آورد. از این رو است که استفاده از 
هزینه های سیاسی، دیپلماتیک و نظامی و امنیتی 

دیگر بازیگران کاربرد خود را پیدا می کند.
آیا اقدام تهران در ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
و انفعال واش�نگتن ه�م در چارجوب همان گام 
میان�ی دونالد ترامپ در نمای�ش اقدام به حمله 
نظامی می گنجد یا اساسا کاخ سفید هیچ گونه 

کنشمندی نظامی را در دستور کار ندارد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اتفاقاً این اقدام 
ایران در س��اقط کردن پهپاد آمریکایی و مهمتر از 
آن انفعال نمایشی کاخ سفید در برابر ساقط شدن 
پهپادش همان چیزی بود که ایاالت متحده آمریکا 
به آن نیاز داش��ت تا بتواند بسترهای تئوری جنگ 
نامتعادل را در قالب آسیب پذیری مجازی خود و 

تهدید جلوه دادن توان ایران پیگیری کند. 
پیرو این نکته همین ساقط شدن پهپاد آمریکایی 
زمینه  تالش های گسترده کاخ سفید برای ایجاد 
ائت��الف نظامی در جهت تثبی��ت هژمونی ایاالت 
متح��ده آمری��کا در منطقه تنگه هرم��ز و خلیج 
فارس را با ب��ه کار گیری تئوری جنگ نامتعادل 
ش��کل داد. ل��ذا اگر ای��االت متح��ده آمریکا در 
پاس��خ به اقدام ایران در س��اقط کردن پهپاد این 
کش��ور به یک حمله نظامی مقطعی دس��ت می 
زد، نمی توانس��ت به اه��داف و منافع بلند مدت 
و اس��تراتژیک خود در منطقه بس��یار مهم تنگه 
هرمز دس��ت یابد. اما اکنون با یک خویشتنداری 
هوش��مندانه و به قول ش��ما ی��ک انفعال، ایاالت 
متحده بر آن اس��ت که از س��اقط ک��ردن پهپاد 
خ��ود، زمینه ها و بس��تر یک حض��ور جدی تر و 
پررنگ تر را برای محدود کردن تحرکات نظامی 
و امنیت��ی ایران در منطقه خلی��ج فارس و تنگه 
هرم��ز را البته ب��ا هزینه نظام��ی و امنیتی دیگر 
کش��ورها را سامان دهد. البته در این میان اقدام 
ته��ران در توقیف نفتکش انگلیس��ی هم به یک 
گام مضاعف در جهت بهره برداری هر چه بیشتر 
ای��االت متح��ده آمریکا علیه جمهوری اس��المی 

ای��ران عم��ل ک��رد.


