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ادامه از صفحه اول گزارش روز

اروپا  و يك تصميم تاريخي سارا   معصومي
 براين نكته تاكي��د دارد كه تا زمان اج��راي كامل برجام از 
سوي همه طرف ها، اساس��ا نمي توان درباره هيچ موضوع 
ديگري به توافق رسيد. به ويژه آنكه ايران طرف هاي مقابل 
را به سوءاستفاده ابزاري از حقوق بشر و حمايت از تروريسم 
دولتي به ويژه اسراييل به عنوان س��اير موضوع هاي مورد 
اختالف، متهم مي كند. نكته مهم ديگر اينكه به دليل حجم 
گس��ترده مبادالت اتحاديه اروپا با امريكا درصورت خروج 
اين كشور از برجام و اعمال تحريم هاي ثانويه، اتحاديه اروپا و 
ساير كشورهاي طرف ايران، ترجيح مي دهند قيد مبادالت 
محدود خود را با ايران بزنند. اما ازآنجا كه اتحاديه اروپا درباره 
موضوع هاي مهم ديگر با امريكا نيز اختالف نظر دارد، آنها 
مي كوشند تا آنجايي كه ممكن باشد، ايران را كامال از دست 
ندهند بلكه از طريق متقاعد كردن امريكا به باقي ماندن در 
برجام، ايران را به انعطاف بيشتر در برابر خواسته هاي غرب 
در س��اير زمينه ها متقاعد كنند، زيرا اتحاديه اروپا فقط در 
تحقق چنين شرايطي است كه مي تواند منافع بلندمدت 
خود را درارتباط با امري��كا و ايران به صورت همزمان حفظ 
كند. واقعيت آن است كه منافع ايران و اتحاديه اروپا ايجاب 
مي كند براي اج��راي دقيق برج��ام و توافق هاي احتمالي 
بعدي، هردو طرف تالش كنند مناس��بات دوطرف، تاثير 
حداقلي از روابط با س��اير كش��ورها از جمله اياالت متحده 
امريكا بپذي��رد. در اين صورت اس��ت كه مي ت��وان انتظار 
داش��ت راه حل ميانه و منطقي براي رس��يدن ب��ه توافق 
جامع بين ايران و اتحاديه اروپا فراهم ش��ود. چنين توافقي 
بايد دربرگيرنده امنيت و منافع ايران در بلندمدت باش��د. 
اتحاديه اروپا نمي تواند از طري��ق اعمال تحريم هاي جديد 
عليه ايران، مسووالن را به گذش��تن از حقوق دفاعي ايران 
مجبور سازد. همچنان كه 12 س��ال تحريم نتوانست ايران 
را از دس��تيابي به حق غني س��ازي اورانيوم منصرف كند. 
درنهايت اين امري��كا بود كه پذيرفت اي��ران بدون تحريم، 
غني س��ازي اورانيوم را ادامه دهد. در اين ارتباط جان كري، 
وزير خارجه پيشين امريكا در س��ال 2013 در مصاحبه اي 
اذعان كرد: »تحريم هاي امريكا نتوانس��ت توان هسته اي 
ايران را محدود كند. ايران در سال 2003 كمتر از يك آبشار 
هسته اي يعني 164 سانتريفيوژ داشت، اما بعد از گذشت 
10 س��ال با وجود اعمال تحريم هاي گسترده و همه جانبه 
كه در تاريخ سابقه نداشت، به بيست هزار سانتريفيوژ رسيد. 
اگر با ايران وارد گفت وگو نشويم معلوم نيست اين تعداد در 
چند س��ال ديگر چقدر خواهد بود.« امريكا به همين دليل 
در سال 1391سرانجام پذيرفت بدون تعليق غني سازي در 
ايران به پاي ميز مذاكره با تهران بيايد بدين ترتيب امريكا و 
اتحاديه اروپا با به رسميت شناختن حقوق هسته اي ايران 
در چارچوب برج��ام، به توافق تاريخي با ايران دس��ت پيدا 
كردند. گرچه آنها با زرنگي در رس��انه هاي تبليغاتي خود 
تالش كردند به رسميت شناختن غني س��ازي اورانيوم در 
ايران را ناديده بگيرند و نرمش قهرمانان��ه را در قالب كوتاه 
آمدن ايران تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي معرفي كنند. 
اما اين تكنيك كه اش��اره به بخش��ي از واقعيت است، تنها 
در رس��انه هاي گروهي براي انحراف افكار عمومي كاربرد 
دارد. ولي نمي توان پاي ميز مذاكره واقعيت هاي تاريخي را 
كتمان كرد. امروز نيز دقيقا براساس همين تجربه تاريخي 
اس��ت كه مي توان گفت اتحاديه اروپا و امري��كا اين بار هم 
نمي توانند با تكيه بر س��الح تحريم ها، مردم ايران را از حق 
دفاع در برابر رژيم هاي توسعه طلبي چون اسراييل محروم 
كنند. آنها دير يا زود متوجه مي ش��وند به ج��اي اصرار بر 
ناديده گرفت��ن واقعيت ها، بهتر اس��ت از راه تكريم حقوق 
مردم ايران، به راه حل هاي همه جانبه اي دس��ت پيدا كنند 
كه از يكس��و منافع بلندمدت ايران را تامين كند و از سوي 
ديگر ثبات و امنيت همه جانبه را براي منطقه غرب آس��يا 
به ارمغان آورد.  اتحاديه اروپ��ا در برابر اين تصميم تاريخي 
نمي تواند اس��ير بازي هاي ترامپ ش��ود. زيرا در 15 ماهي 
كه از آغاز زمامداري او مي گذرد در عمل ثابت ش��ده است 
همانقدر ك��ه رفتارهاي ترامپ غيرقابل پيش بيني اس��ت 
همان طور هم نمي توان به وعده هاي او اعتماد كرد. بنابراين 
در سناريوي هاي پيش رو در آينده سه وضعيت بيشتر قابل 
پيش بيني نيست؛ در سناريوي اول؛ اتحاديه اروپا بعد از 22 
ارديبهشت ماه با امريكا همراه مي شود و در عمل شرايط را 
براي پايان زودهنگام برجام فراهم ساخته اند. احتمال تحقق 
اين سناريو كمتر از پنج درصد است. اما در صورت تحقق آن 
همه طرف ها زيان خواهند كرد و معلوم نيست تا چند سال 
ديگر بتوان توافق جديدي به دست آورد. در سناريوي دوم؛ 
امريكا از برجام خارج مي شود اما اتحاديه اروپا مسير خود را از 
امريكا جدا مي كند و تالش خواهد كرد از طريق همكاري 
با ساير كش��ورها راه حلي را براي بقاي برجام بدون امريكا 
پيدا كند. احتمال تحقق اين سناريو نيز كمتر از 20 درصد 
اس��ت ولي با اين حال بدون هماهنگي ب��ا امريكا در جهت 
ناديده گرفتن تحريم هاي ثانوي��ه، امكان پذير نخواهد بود. 
در سناريوي س��وم؛ اتحاديه اروپا به راه حل جديدي با ايران 
مي رسد كه در اين توافق امريكا كامال كنار گذاشته مي شود. 
ناديده گرفتن اياالت متحده در مناسبات بين اتحاديه اروپا و 
ايران اگرچه براي بروكسل دشوار است اما احتمال تحقق آن 
درصورتي كه اراده الزم در رهبران اتحاديه اروپا باش��د، دور 
از دسترس نيست. اتحاديه اروپا اگر بتواند در ماجراي تعامل 
با ايران از خود استقالل نش��ان دهد، در ساير موضوع هاي 
مورد اختالف با امريكا ازجمله درباره پيمان پاريس )آب و 
هواي كره زمين( و نيز برقراري تعرفه 20درصد بر صادرات 
فوالد و ده درصد صادرات آلوميني��وم اروپا به امريكا و غيره 
مي توان��د از موض��ع برتر وارد ش��ود. در ي��ك جمع بندي 
مي توان گفت اتحاديه اروپا با ناديده گرفتن بخشي از منافع 
كوتاه مدت خود در روابط با اياالت متحده امريكا، مي تواند 
به منافع بلندمدت پايداري در مناس��بات خود ب��ا ايران و 
كشورهاي غرب آسيا دس��ت پيدا كند. سياست اعمال زور 
از طريق تحريم هاي جديد عليه ايران ضمن تخريب همه 
دستاورهاي حاصل از برجام، موجب مي ش��ود شروع دور 

جديدي از تقابل را در مناسبات دوطرف شاهد باشيم.

چرا رسانه هاي اسراييلي از حمله قريب الوقوع ايران به سرزمين هاي اشغالي خبر دادند؟ 

بزرگنمايي تهديد با هدف  گل آلود كردن آب

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان

تامين و توزيع بيش از يك ميليارد ليتر انواع فرآورده هاي نفتي در استان كردستان 
مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان، 
اظهار كرد: با تعامل و همكاري كاركنان پخش منطقه كردستان و ارتباط مطلوب با ساير ادارات استان 
درخصوص فعاليت ها و خدمات مرتبط با تامين، نگهداش��ت و توزيع فرآورده هاي نفتي در اس��تان 
خوشبختانه شاهد رضايتمندي مردم و مسووالن استاني بوده ايم. فريدون ياسمي با بيان گستردگي 
فعاليت ها در اس��تان، وجود بيش از 230كيلومتر مرز مش��ترك با كش��ور عراق و اعمال نظارت ها و 
كنترل هاي شبانه روزي و ارتباط مستقيم با مردم، تامين و توزيع مطلوب فرآورده هاي نفتي را از اهم 
وظايف پخش منطقه كردستان عنوان و نقش و عملكرد شركت در استمرار و رونق بخشيدن به چرخه 
فعاليت صنايع، بخش گردشگري، حمل و نقل جاده اي، مصارف گرمايشي منازل شهري و روستايي 

را چشمگير بيان كرد. 
ياسمي سپس با اشاره به تامين و توزيع بيش از يك ميليارد ليتر انواع فرآورده هاي نفتي در سال 96 
و افزايش 5 درصدي مصرف نسبت به س��ال قبل، از آمادگي همه جانبه نيروهاي خدوم اين شركت 
براي تحويل به موقع نيازهاي مردم اس��تان در خصوص فرآورده هاي نفتي خبر داد و اظهار داش��ت: 
در حال حاضر 9 ناحيه، 3 واحد تاسيس��ات انبارنفت، 440 فروش��ندگي روس��تايي، 66 باب جايگاه 
عرضه فرآورده هاي نفتي و بيش از 52 جايگاه CNG، در شهرس��تان هاي مختلف استان در راستاي 
توزيع فرآورده هاي نفتي و رفع دغدغه هاي مردم فعاليت مي كنند و خوشبختانه در اين راستا نيز جزو 

استان هاي موفق كشور به شمار مي آييم. 
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كردس��تان با بيان اين مطلب افزود: در راستاي اجراي 
طرح هاي همس��و با اقتصاد مقاومتي و توجه جدي به ايجاد درآمد پاي��دار در بازارچه هاي مرزي در 
خصوص تامين وتوزيع سوخت جهت تسهيل صادرات در س��ال 96 بيش از 46 ميليون ليتر نفتگاز 
از طريق فروش جايگاه مرزي و كنترل باك كاميون هاي ترانزيتي در مرز باشماق مريوان عرضه شده 

است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش 95 درصدي همراه بوده است. 
فريدون ياسمي با اش��اره به درآمد پنجاه و پنج ميليارد توماني حاصل از فروش مرزي در مرز باشماق 
مريوان و توجه جدي به حقوق ش��هروندي و ارايه خدمات مطلوب به رانندگان ترانزيتي از اس��تقرار 
دو باب جايگاه سيار عالوه بر جايگاه ش��ركتي مس��تقر در مرز خبر داد و افزود: عمليات كنترل باك 

كاميون هاي خروجي از مرز به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد. 
وي در ادامه با اشاره به شرايط جغرافيايي استان از لحاظ فعاليت هاي كشاورزي و توجه جدي به امر 
اشتغال در اين حوزه از تامين و توزيع بيش از 109 ميليون ليتر نفتگاز جهت بخش كشاورزي استان 

در سال 96 خبر داد و افزود: برنامه ريزي و تعامل بسيار خوبي با ساير ادارات از جمله جهاد كشاورزي 
جهت تامين سوخت بخش كشاورزي انجام و راهكارهاي مناسبي در تامين و توزيع به موقع سوخت 

كشاورزان انديشيده شده است. 
فريدون ياسمي درادامه از تامين و ارسال بيش از 178ميليون ليتر نفتگاز جهت نيروگاه سيكل تركيبي 
سنندج اشاره و گفت: تامين پايدار سوخت اين نيروگاه به ويژه در زمستان سال گذشته كه با تالش و 
زحمات كاركنان منطقه و رانندگان نفتكش صورت پذيرفت نقش بسزايي در تامين برق استان داشت. 
نيروگاه سيكل تركيبي سنندج مهم ترين نيروگاه استان و عمده ترين مصرف كننده سوخت در استان 

است.
سپس حجت االسالم حسيني شاهرودي نيز با بيان شرايط جغرافيايي و اقتصادي استان، خدمات و 
اقدامات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان را الزمه تحرك و پويايي چرخه اقتصادي استان 
برشمرد و افزود: با توجه به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري و توجه جدي ايشان به 
بحث اشتغال بايد خدمت رس��اني به مردم و تامين الزمه هاي ايجاد فضاي كسب و كار را شناسايي و 
زيرس��اخت هاي الزم جهت اين امر نيز مهيا گردد كه فعاليت و خدمات شركت ملي پخش درزمينه 

تامين و توزيع مطلوب فرآورد ه هاي نفتي نقش بسزايي در اين زمينه خواهد داشت.
وي در ادامه افزود: عملكرد و اقدامات پخش منطقه كردستان در خدمت رساني به شهروندان بسيار 
مطلوب بوده كه اميدوارم با برنامه ريزي و همكاري بيش از پيش مجموعه استان در خدمت رساني به 

احاد جامعه موفق و مويد باشيم. 

بزرگنمايي تهديد ايران، سياست رژيم اسراييل در قبال 
ايران همچنان بر پاش��نه اي واحد مي چرخ��د و تنها در 
بزنگاه هاي متفاوت تغيير ش��كل مي دهد. يك روز بهانه 
تل آويو انحراف در برنامه هس��ته اي ايران است و به دنبال 
آن مدرك سازي درباره ابعاد احتماال نظامي برنامه اتمي 
ايران. روز ديگر برد موشك هاي بالستيك ايران بهانه است 
و ادعاي توانايي ايران براي نصب كالهك هسته اي بر اين 
موشك ها به دستاويزي براي پيشبرد پروژه ايران هراسي 
بدل مي ش��ود. روز ديگر فعاليت هاي منطقه اي تهران و 
البته حضور مستش��اران نظامي ايران در خاك س��وريه 
به سوژه اي بدل مي ش��ود كه صاحبان قدرت در تل آويو 
ادعا كنند تهران به دنب��ال برنامه ريزي نظامي بيخ گوش 
آنها براي از روي زمين محو كردن اسراييل است. تطويل 
بحران در س��وريه و ورود اين پرونده به هش��تمين سال 
پرتنش، عمال بر افزايش احتمال رويارويي ايران و اسراييل 
در سوريه منتهي ش��ده است. اس��راييل براي دفع آنچه 
نفوذ نظامي ايران در بيخ گوش خود در ش��مال س��وريه 
مي خواند دس��ت به عمليات هاي نظامي در اين كش��ور 
مي زند تا به زب��ان خود به ايران، ح��زب اهلل لبنان و دولت 
مركزي سوريه به رياست بشار اسد بگويد كه حضور ايران 
را در نزديكي خود تحمل نخواهد كرد. تل آويو با توسل به 
اين ابزار نظامي در چندسال گذشته بارها و بارها از روسيه 
به عنوان همراه ايران در جبهه دف��اع از دولت مركزي در 
سوريه خواسته كه به نوعي دس��ت به مهار نفوذ نظامي 
ايران در نزديكي مرزهاي س��رزمين هاي اش��غالي بزند. 
همزمان هيات هاي نظامي و امنيتي از تل آويو در يك سال 
گذشته بارها و بارها به واشنگتن سفر كرده و از مقام هاي 
دولت جديد امريكا به رهبري دونالد ترامپ خواس��ته اند 
كه چاره اي ب��راي محدود كردن حضور ايران در س��وريه 
بينديشند. با درخواست هاي تل آويو در مسكو و واشنگتن 
همدردي شده اما در ميدان عمل نه از نفوذ سياسي ايران 
در سوريه و نه از قدرت نظامي آن در اين كشور كاسته شده 
است. در چنين شرايطي اسراييل ابتكار عمل را شخصا در 
دست گرفته و تالش مي كند با تحركات نظامي در سوريه 
و نقض حريم هوايي اين كشور به تهران هشدارهاي الزم 

را بدهد. 
3 ماه پرتنش 

حمله هاي اس��راييل به نقاط متفاوت در س��وريه از سال 
2013 يعني قريب به دو سال پس از آغاز بحران داخلي در 
اين كشور آغاز شد و تاكنون حدود 15 مورد از اين حمالت 
پراكنده ثبت ش��ده اس��ت. تا پيش از آغاز س��ال 2018 
ميالدي بسياري از ناظران مسائل سوريه حمله 18 ژانويه 
سال 2015 اسراييل به يك مقر ارتش سوريه در جوالن را 
كه منجر به شهادت 6 عضو نيروهاي حزب اهلل و يك ژنرال 
ايراني شد، پرتلفات ترين حادثه غيرمستقيم ميان ايران و 
اسراييل مي دانستند. با اين وجود در سه ماه گذشته ميزان 
تنش ميان ايران و اسراييل در سوريه اندك اندك از حالت 
نيابتي و غيرمستقيم خارج ش��ده است. جرقه نخستين 
رويارويي جدي ميان تهران و تل آويو در صبح شنبه برابر 
با ٢١ بهمن 96 زده ش��د. به گفته منابع اسراييلي، در روز 
حادثه ابتدا پهپادي وارد حريم هوايي فلس��طين اشغالي 
مي شود. در مرحله بعد پهپاد توسط يك بالگرد اسراييلي 
ساقط مي شود. اسراييل به تالفي به پايگاه هوايي T4 در 
شرق حمص واقع در خاك سوريه حمله مي كند. درست 
زماني كه اسراييلي ها فكر مي كنند همه چيز طبق نقشه 
پيش رفته است پدافند هوايي س��وريه جنگنده اف-١٦ 
اسراييلي را ساقط مي كند. اين س��قوط و شوك ناشي از 
آن، تل آويو را به فكر انتقام��ي ديگر مي اندازد و بنابر آنچه 
مقام هاي نظامي اي��ن رژيم مي گويند بعد از س��رنگوني 
اين جنگنده، اس��راييل ب��ه ١٢ هدف در خاك س��وريه 
حمله كرده كه هشت هدف س��وري و چهار هدف ايراني 
بوده اس��ت. پس از اين اتفاق موج��ي از تحليل ها درباره 
قريب الوقوع بودن درگيري ميان ايران و اسراييل منتشر 
ش��د تا برگه هاي تقويم به 20 فروردين ماه سال جاري و 
حمله اسراييل به پايگاه  T4 رسيد. براساس آخرين آمار 
اعالم ش��ده در جريان اين حادثه 7 مستشار نظامي ايران 
به شهادت رسيدند. هرچند كه نگاه تحليلگران به هدف 

قرارگرفتن نيروهاي ايراني توسط اسراييل متفاوت بود و 
عده اي اين حركت اسراييل را عامدانه و تعدادي غيرعمد 
مي خواندند اما در 10 روز گذشته اسراييل همواره منتظر 
تالفي اين اقدام از سوي تهران يا حزب اهلل لبنان بوده است. 
انتظاري كه تاكنون محقق نشده و همين سكوت نظامي 

ايران، اسراييلي ها را بيشتر ترسانده است. 
بزرگنمايي تهديد حمله ايران 

درحالي كه تنها 4 روز از حمله نظامي مش��ترك امريكا، 
بريتانيا و فرانسه به سوريه مي گذرد رسانه هاي اسراييلي 
روز گذش��ته در اقدامي همس��و تالش براي بزرگنمايي 
تهديد اس��راييل از س��وي ايران را آغاز كردند. نگاهي به 
رس��انه هاي متفاوت اس��راييلي در 24 س��اعت گذشته 
نش��ان مي دهد كه در فاصله زماني چندساعته يك خط 
خبري واحد در تمامي آنها با تيترهاي كم و بيش مشابه 
دال ب��ر اينكه »ايران خ��ود را براي رويارويي با اس��راييل 
آماده مي كند«، منتشر شده اس��ت. يك رسانه اسراييلي 
در اين باره مي نويس��د: ايران پايگاه هاي نظامي را در مرز 
شمالي اسراييل )س��رزمين هاي اش��غالي( براي حمله 
مس��تقيم نظامي به تل آويو و نه درگيري با آن در سوريه 
آماده س��ازي مي كند. تهران تالش مي كند با اس��راييل 
وارد رويارويي مس��تقيم ش��ود و براي تحقق اين مساله 
قص��د دارد از حضور نظامي رو به رش��د خود در س��وريه 
براي هدف قرار دادن نقاطي در داخل اس��راييل استفاده 
كند. اين رس��انه اس��راييلي در ادامه گزارش بدون ارايه 
تصوير يا مدرك مستدلي براي اثبات ادعاي آماده شدن 
ايران براي حمله به اس��راييل به سابقه تاريخي خصومت 
ميان تهران با رژيم اسراييل اش��اره كرده و تاكيد مي كند 
كه ايران در 4 دهه گذش��ته از گروه هاي طرفدار خود در 
نوار غزه و همچين حزب اهلل لبنان براي مبارزه با اسراييل 
استفاده كرده است. در گزارش��ي كه شبكه 10 اسراييل 
روز گذش��ته پخش كرد به نقل از چند منبع امنيتي ادعا 
ش��ده بود كه ايران از تالش براي مقابله نيابتي با اسراييل 
فاصله گرفته و اكنون استرات ژي نيروهاي نظامي ايراني در 
سوريه حمله مستقيم به اسراييل اس��ت. در اين گزارش 
با اش��اره به نقش سردار قاسم س��ليماني در فعاليت هاي 
نظامي ايران در س��وريه تاكيد ش��د كه تهران همزمان با 
كمك به بشار اس��د براي مقابله با شورشيان و همچنين 
نابودن كردن ريش��ه هاي داعش در س��وريه، هر سال بر 
ميزان عمق نفوذ نظامي خود در سوريه هم افزوده است. 

در بخش هاي ديگري از اين گزارش ادعا ش��ده كه سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در س��وريه تغيير موضع داده 
و ديگر به دنبال اس��تفاده از نيروهاي نيابتي براي مقابله 
با اس��راييل نيس��ت. اين گزارش در حالي روز گذشته در 
رس��انه هاي متفاوت اس��راييلي پررنگ ديده شد كه روز 
جمعه نيز يك مقام نظامي اسراييلي ادعا كرده بود پهپاد 
ايراني )ادعاي تل آويو( كه در ماه فوريه )بهمن 96( از پايگاه 
T4 برخواسته و وارد حريم هوايي سرزمين هاي اشغالي 
ش��ده بود مس��لح بوده و برنامه اي براي هدف قرار دادن 
نيروهاي اسراييلي داشته كه توس��ط رادارهاي اسراييل 
شناسايي و ساقط مي شود. اين ادعا در حالي مطرح شد كه 
اسراييلي ها پيش از اين اعالم كرده بودند كه ماموريت اين 
پهپاد جمع آوري اطالعات بوده اس��ت. پس از اين ادعاي 
چهره هاي نظامي اسراييل يك مقام امنيتي اين رژيم در 
گفت وگو با نيويورك تايمز ادعا كرد كه اعزام پهپاد مسلح 
ايراني به حريم هوايي اس��راييل )سرزمين هاي اشغالي( 
مسبوق به سابقه نبوده و نش��ان دهنده تغيير استرات ژي 
ايران در سوريه با توسل به تعميق نفوذ نظامي اين كشور 
در بيخ گوش اسراييل است. اين مقام امنيتي اسراييلي به 
نيويورك تايمز گفت: اين نخستين بار است كه ايران بدون 
اس��تفاده از نيروهاي نيابتي به دنبال آس��يب رساندن به 
اسراييل است. اين به معناي آغاز فصل جديدي در تخاصم 
تاريخي تهران - تل آويو است. در بخش هايي از گزارشي 
كه روز گذشته كانال 10 اسراييل پخش كرد به جزييات 
حضور نظامي ايران در سوريه هم اشاراتي شده و ادعا شده 
بود كه ايران تحت لواي انتقال كمك هاي بشردوستانه به 
سوريه و از طريق خطوط هوايي مسافربري خود تجهيزات 
جديد و متفاوتي را به سوريه منتقل كرده است. يك رسانه 
اسراييلي در اين باره مي نويسد: روز دوشنبه نعيم قاسم، 
معاون دبيركل حزب اهلل لبنان اعالم كرد كه ايران به زودي 
انتقام خون شهداي خود در حادثه حمله اخير اسراييل به 

پايگاه  T4 را مي گيرد. 
چرا اسراييل از حمله ايران سخن مي گويد؟ 

جدا از موج خبرس��ازي هاي چند روز گذش��ته اسراييل 
مبني بر احس��اس خطر در تل آويو از حمله قريب الوقوع 
ايران، سوال اصلي اينجاست كه تل آويو چه نيازي به يك 
جنگ با ايران يا حداقل تظاهر به قرارگرفتن در آس��تانه 
آن دارد؟ تداوم تنش در س��وريه عمال منجر به اين شده 
كه نيروهاي ايراني براي نخس��تين بار در 4 دهه گذشته 

به نزديك ترين فاصله جغرافيايي با نيروهاي اس��راييلي 
برسند. براي اسراييل عمق نفوذ نظامي ايران در سوريه 
چندان اهميتي ندارد بلك��ه آنچه براي اي��ن رژيم مهم 
است ذات اين حضور نظامي جدا از كميت و كيفيت آن 
است. همزمان به نظر مي رسد كه عجز و ناله هاي بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل نزد والديمير پوتين 
و دونالد ترامپ، روساي جمهور روس��يه و امريكا درباره 
نگراني تل آويو از حضور ايران در س��وريه هم بي بي را به 
نتيجه مطلوب نرسانده و امريكا در چنين شرايطي ترجيح 
مي دهد بار و بن��ه نظامي خود را از س��وريه جمع كرده و 
در بهترين حالت نيروهاي نيابتي كرد يا عرب خود را در 
بخش هايي از اين كشور براي ساماندهي منافع حداقلي 
واشنگتن در سوريه ايجاد كند. هرچند كه دونالد ترامپ 
به همراه ترزا مي، نخست وزير بريتانيا و امانوئل ماكرون، 
رييس جمهور فرانس��ه درباره دس��تاوردهاي حمله روز 
شنبه به سوريه ادعاهاي پرطمطراقي را مطرح مي كنند 
اما حقيقت اين است كه نخست وزير رژيم اسراييل يكي 
از بازندگان اين حمله بود. حمله اي كه در آن خون از دماغ 
يك مستشار نظامي ايران هم نيامد و در نتيجه تاثير صفر 
بر حضور ايران در سوريه داش��ت. نبايد فراموش كرد كه 
بي شك دونالد ترامپ در همه 72 ساعت پيش از صدور 
فرمان حمله اصرار فراواني بر اين داش��ته كه پايگاه هاي 
محل فعاليت نيروهاي ايراني هدف قرار بگيرد اما چهره اي 
چون جيمز متيس، وزير دفاع اياالت متحده در يك سال 
گذشته بارها و بارها هشدار داده كه اگر امريكا مستقيما 
نيروهاي ايراني در سوريه و عراق را نشانه بگيرد، نيروهاي 
ايران در اين دو كشور نيز مي توانند منافع اياالت متحده 
را تهديد كنند كه يكي از ملموس ترين آنها جان سربازان 
امريكايي در عراق و در ساير كش��ورهاي همسايه ايران 
است. بنابراين نه تنها از حمله اخير امريكا و متحداتش به 
سوريه براي منافع اسراييل آبي گرم نشد بلكه تحليل هاي 
اوليه حاكي از اين اس��ت كه در نتيجه اين حمله ايران و 
روس��يه بيش از قبل به هم در س��وريه نزديك خواهند 
شد. از سوي ديگر شمارش معكوس براي تعيين تكليف 
حضور امريكا در توافق هس��ته اي با ايران نيز آغاز شده و 
دونالد ترامپ بايد تا 12 ماه مه )22 ارديبهشت( نظر نهايي 
خود براي تمديد تعليق اجراي تحريم هاي هسته اي ايران 
را اعالم كند. به نظر مي رسد كه با وجود ادعاي رسانه هايي 
چون وال استريت ژورنال يا منابع آگاه امريكايي، تروييكاي 

اروپايي و امريكا بر سر بحث اصالح برجام با توجه به سه 
ش��رط دونالد ترامپ به تفاهم هاي آنچناني نرسيده اند. 
همزمان كليت اتحاديه اروپا متش��كل از 28 كشور و نه 
صرف��ا تروييكاي اروپاي��ي اعتقاد خود ب��ه راضي كردن 
ترامپ ب��راي باقي مان��دن در برجام به هر قيمت��ي را از 
دست داده اند و ش��نيده ها حاكي از اين است كه اعضاي 
غيرامريكايي برجام سناريوهاي خود براي خروج ترامپ 
از اين توافق را آماده كرده و اكنون در حال سرمايه گذاري 
بر روند باقي نگاه داشتن ايران در برجام حتي در صورت 
خروج امريكا هستند. اين گزينه براي بي بي به كابوسي 
تمام عيار مي ماند لذا وي براي جلب توجه بين المللي به 
آنچه تهديد ايران مي خواند مسير جديدي را آغاز كرده 
و ابزار وي در اين مسير ادعاي حمله قريب الوقوع ايران به 
اسراييل اس��ت. باقي ماندن امريكا در برجام، ادامه توافق 
هسته اي با شكل موجود آن در كنار تثبيت حضور نظامي 
ايران در س��وريه و بهبود اوضاع اقتصادي ايران در سايه 
ايمن ش��دن توافق هس��ته اي همه و همه كابوس هايي 
هستند كه نخس��ت وزير رژيم اس��راييل تمام آنها را در 
كنار هم نمي توان��د تحمل كند. هرچند كه مش��خص 
نيس��ت بنيامين نتانياهو خروج امريكا از برجام يا باقي 
ماندن اين كشور در توافق هس��ته اي با ايران را به صالح 
تل آويو مي داند اما چهره هاي امنيتي و اطالعاتي تل آويو 
در چند هفته اخير بارها و بارها تاكي��د كرده اند كه دوام 
برجام به نفع امنيت منطقه و در نتيجه اس��راييل است. 
معاون سابق مشاور امنيت ملي اسراييل روز گذشته در 
يادداشتي در هاآرتص تاكيد كرد كه هرچند دونالد ترامپ 
از زبان سختي عليه ايران استفاده مي كند اما بسيار بعيد 
است كه وي در صورت پايان يافتن برجام دست به گزينه 
نظامي عليه پايگاه هاي هس��ته اي ايران بزند. اسراييل از 
مدت ها قبل مدافع اتخاذ اين اس��تراتژي از سوي امريكا 
بوده اما تمامي برآوردهاي اطالعاتي نش��ان مي دهد كه 
حمالتي از اين دست از كارايي چنداني برخوردار نيست 
و در بهترين حالت مي تواند فعاليت هاي هسته اي ايران 
را تنها چندسال به تعويق بيندازد. اين مقام اسراييلي در 
نوشتار خود تاكيد مي كند كه اسراييل بايد از دولت امريكا 
بخواهد كه به هر قيمتي با اروپايي ها بر سر برجام به توافق 
برسد و حتي در صورتي كه تمام شروط ترامپ هم لحاظ 
نشود با نگاهي نسبي برآورده شدن برخي از آنها را به فال 

نيك گرفته و در برجام بماند. 

توم�اس فريدم�ن، س�تون نويس مع�روف 
نيويورك تايمز ني�ز در تازه ترين تحليل خود 
ادعا كرده است كه ايران و اسراييل تنها چند 
متر ب�ا ورود به فاز ديگ�ر رويارويي ب�ا هم در 
سوريه فاصله دارند و اگر اين سناريو به تحقق 
بپيوندد اياالت متحده و روس�يه به س�ختي 
مي توانند نقش تماشاچي را بازي كنند. حمله 
س�ه كش�ور به س�وريه در چند روز گذشته 
در مقايس�ه با تبعات رويارويي مستقيم و از 
كنترل خارج شده ايران با اسراييل از اهميت 
بس�يار ناچي�زي برخوردار اس�ت. ته�ران و 
تل آويو فاز نخس�ت درگيري با يكديگر را در 
بهمن ماه سال گذشته تجربه كرده اند و از آن 
زمان تاكنون اسراييلي ها زنگ هاي خطر را به 
صدا درآورده اند و به نوعي در حالت آماده باش 
به سرمي برند. در شرايطي كه ادعاي مقام هاي 
اسراييلي درباره مس�لح بودن پهپادي كه در 
بهمن ماه به حريم هوايي اس�راييل وارد شد 
درست باش�د بايد نتيجه گيري كرد كه قاسم 
سليماني در سوريه تغيير استراتژي داده و به 

دنبال حمله به خاك اسراييل از سوريه است. 
نكته قابل توجه در گزارش فريدمن اين است 
كه يك مقام ارش�د امنيتي اس�راييل در اين 
گفت وگو به صراح�ت اعالم مي كند كه حمله 
به پايگاه  T4 كه در نتيجه آن مستش�ارهاي 

ايراني جان خود را از دست دادند كار تل آويو 
بوده اس�ت. اس�راييلي ها معموال مسووليت 
حمالت خود را برعهده نمي گيرند و شايد پس 
از گذش�ت يك دهه از اين حم�الت، اعتراف 
كنند كه كار آنها بوده است. البته پس از انتشار 
اي�ن گ�زارش در نيويورك تايمز س�خنگوي 
ارتش اسراييل در تماس�ي با فريدمن ادعاي 
مطرح شده از س�وي يك مقام امنيتي درباره 
 T4 دست داش�تن تل آويو در حمله به پايگاه
را زير سوال برده و تاكيد مي كند كه سياست 
اسراييل همچنان ممانعت از اظهارنظر درباره 

گزارش هاي رسانه اي است. 
فريدمن در بخش هاي ديگري از گزارش خود 
مي نويس�د كه ايران اين بار ب�ه صراحت خبر 
تلفات انساني خود در پايگاه T4 را اعالم كرد 
و علي اكبر واليتي، مشاور رهبر ايران در امور 
بين الملل هم يك روز بعد از اين حمله هشدار 
مي ده�د كه اي�ن اقدام اس�راييل بي پاس�خ 
نخواهد مان�د. از آن زمان تاكنون اس�راييل 
در حال�ت آماده باش به س�ر مي ب�رد و برخي 
از مقام هاي نظامي اس�راييل ني�ز مي گويند 
كه مقرهاي جدي�د نظامي ايران در س�وريه 
را شناس�ايي كرده ان�د ت�ا در ص�ورت اقدام 
تالفي جويانه ته�ران اين اه�داف را در خاك 

سوريه هدف قرار دهند. 

امريكا و روسيه نمي توانند تماشاچي باشند

ترس از انتقام سردار
توم��اس فريدم��ن در نيوي��ورك تايم��ز 
مي نويسد كه ايران اين بار به صراحت خبر 
تلفات انس��اني خود در پاي��گاه T4 را اعالم 
كرد و علي اكبر واليتي، مش��اور رهبر ايران 
در ام��ور بين الملل هم ي��ك روز بعد از اين 
حمله هشدار مي دهد كه اين اقدام اسراييل 
بي پاس��خ نخواهد ماند. از آن زمان تاكنون 
اس��راييل در حالت آماده باش به سر مي برد 
و برخ��ي از مقام هاي نظامي اس��راييل نيز 
مي گويند كه مقرهاي جديد نظامي ايران 
در سوريه را شناسايي كرده اند تا در صورت 
اقدام تالفي جويانه تهران اي��ن اهداف را در 

خاك سوريه هدف قرار دهند. 

برش


