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اخبار
استانیشدن انتخابات باعث کاهش
مشارکت مردم میشود

سخنگوی ش��ورای نگهبان از ارسال ایرادات
شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات
به مجلس خبر داد .به گزارش «عصر ایرانیان»،
عباسعلی کدخدایی از ارس��ال ایرادات شورای
نگهبان به طرح اس��تانی ش��دن انتخابات به
مجل��س خب��ر داد.وی با بیان اینکه ش��ورای
نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات نیست،
گفت :کاهش مش��ارکت م��ردم ،عدم رعایت
حقوق نامزدها و ش��هروندان از ایرادات شورای
نگهبان به استانی شدن انتخابات است عالوه
بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است.
ط��رح اصالح قان��ون انتخابات طب��ق قانون،
اش��کاالت و ایراداتی را از جهت قانون اساسی
داش��ت و ابهامات متعددی نیز وجود داشت به
دلیل اینکه متن مصوبه گویا نیست و مقصود
قانونگذار روشن نیست.بیش از  ۱۰مورد ابهام
در این طرح وجود داشت ،چهار مورد مصوبات
مجلس در این موضوع خالف شرع و مواردی
خالف قانون اساسی تشخیص داده شد.نتیجه
نهایی بررسی این طرح به مجلس ارسال خواهد
شد.وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با نفس
استانی شدن انتخابات مش��کلی ندارد ،گفت:
روشهایی که برای استانی شدن انتخابات در
نظر گرفته شده است ،ناقض حقوق شهروندان و
مردم است.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:
کاهش مشارکت مردم و نادیده گرفتن حقوق
نامزدها با توجه به تفکیکی که بین حوزههای
اصلی و فرعی شده ،از ایرادات شورای نگهبان
به اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس است.در
موضوع عدالت انتخاباتی که در سیاس��تهای
کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مورد
تأکید قرار گرفته ،در این طرح تأمین و رعایت
نشده اس��ت.ایراد اصل پانزدهم قانون اساسی
مبنی بر اس��تفاده از واژههای غیرفارسی مانند
«پ�لاکارد» و «ایده» نیز از ایرادات ش��ورای
نگهبان به این طرح بود.
جلسات شورایعالی انقالب فرهنگی
به دلیل لجبازی رئیس جمهور
برگزار نمیشود

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از
عدم برگزاری جلسات شورا گفت :رئیسجمهور
ب��ه دلیل لجب��ازی جلس��ات بزرگترین نهاد
سیاس��تگذاری فرهنگی کش��ور را تشکیل
نمیدهد .به گزارش فارس ،عزتاهلل ضرغامی
ب��ا بیان اینکه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
مدتی بیصاحب اس��ت ،گفت :ش��ورای عالی
انق�لاب فرهنگی که بای��د حداقل یک هفته
در میان جلسه تشکیل دهد و بزرگترین نهاد
سیاستگذاری فرهنگی کشور است ،متأسفانه
در این دولت ک ً
ال بیصاحب اس��ت.وی افزود:
جلسات گاهی یک ماه  ،دو ماه ،سه ماه و حتی
چهار ماه تشکیل نمیشود و هر چقدربه رئیس
جلسه تذکر داده میشود که این جلسات مهم
است رئیس جمهور میگوید من به دلیل اینکه
از دو نفر(عزتاهلل ضرغامی و حس��ن رحیمپور
ازغدی) خوش��م نمیآید و اینها در جلسه تند
و صریح صحبت میکنند جلس��ات را تشکیل
نمیدهم.فع ً
ال به دلیل لج و لجبازی این جلسات
تشکیل نمیشود ،مشخص نیست صاحب این
شورا چه کس��ی است؟ البته اخیراً رهبر معظم
انقالب تذکر جدی فرمودند که طبق آئیننامه
اگر رئیسجمهور نخواهد جلسه را تشکیل دهد
نایب رئیس باید جلسه را برگزار کند.
عراق در رابطه خود با ایران به آمریکا
باج نخواهد داد

سفیر عراق در تهران گفت :عراق در رابطه خود
با ایران به آمریکا باج نخواهد داد و ما تحریمهای
یکجانبه آمریکا را غیرقانونی میدانیم.سعد جواد
قندیل در گفتگو با آنا درباره تحریمهای یکجانبه
اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت :دولت عراق
باره��ا و در مناس��بتهای مختل��ف از زب��ان
مسئوالن خود اعالم کرده است که این کشور
بخشی از تحریمها علیه ایران قرار نمیگیرد.
بغداد تحریمها علیه جمهوری اس�لامی ایران
را قانونی نمیدان��د و آن را رد میکند .بغداد و
تهران بهطور کامل با یکدیگر همکاری خواهند
کرد و ما به توافقات خود با ایران ادامه میدهیم
ت��ا از مرحله تحریمها بگذریم .عراق در زمینه
رابطه خود با ایران ب��ه آمریکا باج نخواهد داد
و ما این تحریمه��ا را غیرقانونی میدانیم.وی
ب��ه موضوع هش��دارهای اخیر آمری��کا درباره
اوضاع امنیتی عراق پرداخ��ت و تصریح کرد:
هش��دارهای آمریکا بدون اطالع دولت عراق
انجام میش��ود و آنها علت هشدارهای خود را
به بغداد اعالم نمیکنن��د .درواقع ،خود آمریکا
باید پاسخگوی هشدارهایش به آمریکاییها در
داخل خاک عراق باشد.

راهبرد آمریکا در اعمال فشار حداکثری علیه ایران کارایی ندارد

وزی��ر خارج��ه آلم��ان ضم��ن انتق��اد از
سیاس��تهای آمری��کا در براب��ر ایران در
عین ح��ال خواس��تار پایبندی ای��ران به
تمام��ی تعهدات��ش در توافق هس��تهای
ش��د .به گزارش ف��ارس« ،هایکو ماس»
وزیر خارجه آلمان سیاس��ت آمریکا مبنی
اعمال فشار حداکثری علیه ایران را اشتباه
توصی��ف کرد .وی در این مورد به روزنامه
آلمان��ی «پاس��اوئر نوین پرس��ه» گفت:

«راهبرد آمریکا در اعمال فشار حداکثری
کارای��ی ن��دارد .خروج یکجانب��ه آمریکا
از توافق هس��تهای با ایران برای ما قابل
درک نیست ».وی افزود :توافق هستهای
با ایران ،درستترین راه حل برای این بود
که مانع از اقدام ایران در ساخت بمب اتمی
شود .وزیر خارجه آلمان گفت« :بر خالف
رئیس جمهور آمری��کا ،اروپا کامال بر این
باور است که راهبرد فشار حداکثری کارایی

ندارد .اروپا به جای جنگ لفظی بر مذاکره
تاکی��د دارد ».وی درباره خطر درگیری در
غرب آسیا هم هش��دار داد و گفت که در
منطقه مجموعهای از بحرانها و تنشها
وجود دارن��د از عراق تا س��وریه و یمن و
یکی از این بحرانها میتوانند به درگیری
در منطق��ه منتهی ش��ود و اف��زود« :همه
طرفها باید متوجه خطر درگیری در منطقه
باشند ».ماس در ادامه گفت که ایران باید

به اجرای تعهدات خود در توافق هستهای
همچنان ادامه ده��د و در این زمینه هیچ
تخفیفی وجود ندارد .با گذشت یک سال از
خروج آمریکا از برجام ،شورای عالی امنیت
ملی ایران چهارشنبه ( ۱۸اردیبهشتماه) در
بیانیهای اعالم کرد قصد دارد «در راستای
صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران،
و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای
 ۲۶و  ۳۶برجام» برخی اقدامات خود ذیل

آمریکا متحدان قدرتمندی
در منطقه ندارد

برجام را متوقف کند .جمهوری اس�لامی
ایران در این بیانیه به کشورهای باقیمانده
در برجام  ۶۰روز فرصت داده برای اجرای
تعهدات خود به ویژه در حوزههای بانکی و
نفتی اقدام کنند.

چند خبرنگار به دلیل افشای نقش پاریس در کشتار مردم یمن زندانی میشوند

حقوق بشر فرانسوی!

گروه سیاسی :تعدادی از خبرنگاران فرانسوی به دلیل افشای
اسنادی درباره نقش پاریس در جنایات ائتالف سعودی در
یمن با محکومیت  ۵سال حبس و پرداخت جریمه  ۷۵هزار
یورویی روبرو هستند .به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
فارس ،خبرنگاران فرانسوی به دلیل افشای اسنادی درباره
نقش پاریس در جنگ ائتالف سعودی در یمن ،با محکومیت
حبس روبرو هس��تند .شبکه روسی «راش��اتودی» در این
خصوص گزارش کرد« ،جفری لیولسی» بنیانگذار پایگاه
خبری «دیسکلوز» فرانس��ه در گفتوگو با «اینترسپت»
با اش��اره به گزارش محرمانه اداره کل اطالعات که فقط
برای «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه تنظیم شده
ب��ود ،گفت« :آنها میخواهند که ما را بعنوان درس عبرتی
برای بقیه قرار دهند زیرا این اولین بار است که در فرانسه
افشاگری اینچنینی صورت گرفته است» .اسناد افشا شده
نشان میدهد که دولت فرانسه به عموم مردم در خصوص
کاربرد سالحهای فروخته شده این کشور دروغ گفته است.
وی در خصوص تهدید شدن خبرنگاران به تحمل مجازات
حبس گفت« :آنها میخواهند خبرنگاران و منابع آنها را از
افشای اسرار دولتی ،بترسانند» .طبق این گزارش،لیولسی،
«متیاس دس��تل» یکی دیگر از بنیانگذاران دیس��کلوز و
«بنوی کلمبا» خبرنگار «رادیو فرانسه» با محکومیت پنج
س��ال حبس و جریمه  75هزار یورویی به اتهام دسترسی
بدون مجوز به اس��ناد محرمانه روبرو هستند .ماه گذشته،
خبرنگاران نامبرده بر اس��اس یکس��ری اسناد فاش شده،
مطالبی را منتشر کردند که در آن ثابت میشد که مقامات
عالیرتبه فرانسه به طور کامل از فروش تجهیزات نظامی
به عربس��تان س��عودی و امارات عربی متحده و استفاده

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه تربیت
م��درس گفت :علت دس��تگیری دانش��مند
ایران��ی دانش��گاه تربیت م��درس که  ۸ماه
پیش در هواپیما توسط پلیس  FBIدستگیر
شده ،مشکوک اس��ت.یعقوب فتحاللهی در
گفتوگ��و با خبرن��گار فارس اظه��ار کرد:
علت دس��تگیری دانش��مند ایرانی دانشگاه
تربی��ت مدرس که  8ماه پی��ش در هواپیما
توس��ط پلیس FBIدستگیر ش��ده ،هنوز از
سوی مقامات آمریکایی اعالم نشده است.
وی با اش��اره به اینکه این اس��تاد دانشگاه
در نیمه مهر ماه س��ال  97دس��تگیر ش��د،
گفت :اس��تاد «مسعود س��لیمانی» که جزء

این سالحها در جنگ علیه یمن اطالع داشتند .عربستان
س��عودی از بهار سال  ،۲۰۱۴به بهانه حمایت از «عبد ربه
منصور هادی» رئیسجمهور مس��تعفی و فراری یمن ،به
طور مس��تمر در حال بمباران مناطق مختلف یمن است،
با این وجود کش��ورهای غربی همچنان به حمایت از این
کشور و فروش سالح به ریاض ادامه میدهند .آمار دقیقی
از میزان کشتههای مس��تقیم و غیرمستقیم این حمالت
وج��ود ندارد ،اما روزنامه «واشنگتنپس��ت»  ۶ماه پیش با
اس��تناد به آمارهای مربوط به مراکز درمانی تعداد حداقلی
کش��تهها را بیش از  ۵۰۰۰۰نفر تخمین زد.این خبرنگاران
فرانسوی حاضر نشدند منبع اطالعاتی خود را فاش کنند.
بنا به گزارش شبکه راشاتودی ،علیرغم آنکه فرانسه قانون

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خصوص
یمن برگزار شد ،گفت :جنگ همچنان در  30منطقه یمن
که حدود یک میلیون و  200هزار کودک زندگی می کنند
ادام��ه دارد .وی اف��زود :از آغاز جن��گ در یمن تاکنون بر
اس��اس اطالعات موثق هفت هزار و  300کودک کش��ته
شدند که بدون شک آمار باالیی است .مدیر یونیسف گفت:
هر روز یک کودک در جنگ کش��ته یا زخمی می شود و
ه��ر  10دقیقه نیز یک کودک ب��ه دالیلی که می توان از
آن جلوگیری کرد از جمله سوء تغذیه می میرد .فور اضافه
کرد :در حالی که استان الحدیده شاهد آرامش نسبی است،
خش��ونت در عبس ،حجه ،تعز ،الدالی و مناطق دیگر یمن
بیش��تر شده و بیمارستان ها ،درمانگاه ها و شبکه آبرسانی
کامال تخریب ش��ده اس��ت .وی از اعضای شورای امنیت
س��ازمان ملل متحد خواست تا یک صدا از کودکان یمنی
حمایت کنند .این مقام یونیس��ف همچنین از طرف های
درگیر در یمن خواس��ت تا راه را برای ارسال فوری کمک
های بشر دوستانه به مناطق پر تنش باز و با برقراری آتش
بس امکان واکسیناسیون کودکان را فراهم کنند.
مدیر یونیس��ف در پایان خطاب به اعضای شورای امنیت
گف��ت 15 :میلیون کودک یمنی از ش��ما م��ی خواهند تا
زندگیشان را نجات دهید و از شما درخواست کمک دارند.
عربس��تان و امارات از ششم فروردین س��ال  94در قالب
ائتالفی از چند کش��ور عرب��ی و با کمک آمریکا ،حمالت
گسترده ای را علیه یمن ،فقیرترین کشور عربی آغاز کردند
تا به بهان��ه بازگرداندن «عبدربه منص��ور هادی» رئیس
جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت ،به اهداف
و زیاده خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.

محافظت از آزادی مطبوعات دارد ،این قانون شامل «اسناد
دفاع ملی» نمیشود .طبق این گزارش دستکم  36پایگاه
خبری ماه گذشته ،با امضای بیانیهای آزار و اذیت خبرنگاران
را محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند .دولت ماکرون
سال  ،2018مجوز اجرای قانونی را صادر کرد که طبق آن
دولت بتواند هر خبرگزاری را که تشخیص داده شود تحت
نفوذ کشورهای خارجی است ،تعطیل کند.
بیش از  ۷هزار کودک از زمان تجاوز عربس�تان به یمن

کشته شدهاند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعالم کرد
از آغاز جنگ یمن در س��ال  2014تاکن��ون هفت هزار و
 300کودک کش��ته شده اند« .هنریتا فور» مدیر یونیسف

بازداشت غیرقانونی  8ماهه دانشمند ایرانی در آمریکا

دانش��مندان برتر یک درصد جهان شناخته
میشود ،در  15مهر ماه  97برای تحقیقات
در قالب یک فرصت مطالعاتی به بیمارستان
مایو کلینیک آمریکا دعوت ش��د اما قبل از
ورود به خاک کش��ور آمری��کا در هواپیما و
ب��ه عل��ت نامعلومی توس��ط پلی��س FBI
دس��تگیر شد.وی افزود :این دانشمند ایرانی
که در رشته خون شناس��ی (هماتولوژی) و
س��لولهای بنیادی تحقیق میکرد توسط
موسس��ه آمریکایی به ن��ام «مایوکلینیک»
آمری��کا ب��رای انجام تحقیق��ات تخصصی
دعوت شد و اکنون  8ماه از دستگیری این
دانش��مند ایرانی میگ��ذرد اما هیچ گزارش

رسمی از س��وی دولت آمریکا اعالم نشده
است.این در حالی است محمدتقی احمدی
رئیس دانش��گاه تربیت مدرس در گفتگو با
یکی از خبرگزاریه��ای داخلی گفت :جرم
این استاد دانش��گاه این بوده که به نام وی
یک ماده شیمیایی مربوط به بحث پزشکی
آزمایشهای خون شناس��ی توسط شرکتی
که به آن س��فارش داده شده بود از آمریکا
خریداری شده است .این در حالی است که
وی خود به صورت مس��تقیم خریدی انجام
نداده بلکه سفارش دهنده بوده است و این
جرمی که مطرح ش��ده واقع ًا جرم مضحکی
است به صورت محکمه پسند نیز قابل قبول

نیست.فتحاللهی اضافه کرد :به تازگی شبکه
بیبیسی بعد از گذشت  8ماه از دستگیری
این دانشمند ایرانی گزارش بازداشت او را در
رس��انههای خود پخش میکند که این کار
مشکوک بوده و باید از سوی مقامات رسمی
پیگیری ش��ود.معاون پژوه��ش و فناوری
دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد :در طی
این  8ماه؛  2تا  3مرتبه دادگاه رس��یدگی به
این پرون��ده به تعویق افتاده و این در حالی
اس��ت که بیگناهی استاد سلیمانی از سوی
وکال بارها اعالم شده است اما پیگیریهای
آنان هنوز به نتیجه مطلوبی نرس��یده است.
از طرف��ی به این نکته باید اش��اره کنم که

تاکن��ون نزدیک به  70هزار دالر از س��وی
خانواده این دانشمند ایرانی و دانشگاه برای
پیگیری پرونده این دانش��مند به وکال داده
ش��ده است.وی خاطرنش��ان کرد :دو نفر از
دانش��جویان مقطع دکترای اس��تاد مسعود
سلیمانی که مقیم کشور آمریکا بودند نیز از
سوی پلیس  FBIدستگیر شدند اما در حال
حاضر به قید وثیقه آزاد هستند.فتحاللهی در
پایان گفت :در حال حاضر نزدیک به  8ماه
است که این دانش��مند ایرانی همچنان در
زندان اس��ت و تاکنون هیچ گزارش رسمی
از س��وی دولت آمریکا مبنی بر دستگیری
دانشمند ایرانی اعالم نشده است.

سردار سالمی:

فرمانده کل سپاه گفت :هیمنه آمریکا در روند زوال قرار
گرفته و در حال نزدیک ش��دن به انتهای خود اس��ت.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از س��پاهنیوز ،سردار
سرلش��کر پاسدار حس��ین س�لامی فرمانده کل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی در آیین تکری��م و معارفه
مس��ئولین اطالعات س��پاه در س��خنانی با نقد فلسفه
سیاس��ی امریکا اظهار کرد :ریش��ه اصلی شکستهای
امریکا در فلس��فه سیاسی این کش��ور نهفته است که
در بند کش��یدن ،وابسته کردن و اسیر کردن کشورها و
ملتها از جمله ش��اخصهای آن است .وی افزود :این

مقامه��ای نظامی آمریکا در گفتوگو با یک
رسانه این کش��ور دالیلی که نشان میدهد
پنتاگون هیچ طرح واقعی برای مقابله با ایران
تهیه نکرده را تش��ریح کردهان��د .به گزارش
تسنیم ،مقامهای نظامی آمریکا در گفتوگو
با ی��ک نش��ریه آمریکایی فضاس��ازیهای
رسانهای درباره احتمال درگیری میان ایران
و آمری��کا را رد ک��رده و گفتهاند در پنتاگون
هیچ «ط��رح واقعی» برای مقابل��ه با ایران
تدوین نش��ده است .رس��انههای آمریکایی
پی��ش از این مدعی ش��دهاند دولت «دونالد
ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا بررس��یهایی
را ب��رای اعزام  120هزار نی��رو به منطقه با
هدف مقابله با تهدیدهای ادعایی از س��وی
ایران انجام داده است ،اما در پنتاگون برخی
طرحها فقط تحویل سیاستمداران میشوند
و برخی دیگر طرحهایی هس��تند که واقعی
و قابل اجرا هس��تند .سه مقام نظامی آمریکا
که در دولت ترامپ مسئولیتهایی در زمینه
برنامهری��زی ب��رای نیروه��ای آمریکایی و

هیمنه آمریکا در روند زوال قرار گرفته است
فلسفه برای آمریکاییها نه تولید قدرت ،که تنها تولید
دشمن کرده است؛ به گونهای که امروز شکست و افول
مدنیت سیاسی آنها را رقم زده است .عضو شورای عالی
امنی��ت ملی در ادامه نبرد اطالعاتی بین ایران و آمریکا
را یک واقعیت جدی دانست و افزود :ما امروز در فضای
جن��گ تمامعیار اطالعاتی با آمریکا و جبهه دش��منان
انقالب و نظام اسالمی هس��تیم و این فضا ترکیبی از
عملی��ات روانی و عملیات س��ایبری ،تحرکات نظامی،
دیپلماس��ی عمومی و القای رعب و وحشت است و در
ای��ن نبرد لحظهای از اندیش��یدن به آمریکا و تمرکز بر

دشمن ،تش��خیص راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید
غافل ش��ویم .وی تحوالت و رخدادهای اخیر را کارگاه
آمریکا شناسی پیش روی ملتها قلمداد و تصریح کرد:
دشمنان دیگر ما هم مثل امریکا قاعدهمند عمل میکنند
و هرگاه احساس خطر میکنند از ما دور میشوند؛ آنها
بر این باور بودند که هرچه فشار را تشدید کنیم ،ایرانیها
عکسالعمل نش��ان نمیدهند ،اما ب��ا تصمیمگیریها
و اقدامات اخیر جمهوری اس�لامی مفروضات آنها فرو
ریخت .فرمانده کل س��پاه با بیان اینک��ه آمریکاییها
هم اینک با دامنه وس��یعی از ریس��کهای ناش��ناخته

مواجه ش��دهاند ،خاطرنش��ان کرد :نظام سیاسی امریکا
ترک برداش��ته و اس��تحکام خود را از دست داده است،
ای��ن نظام ظاهر و هیکلی مهی��ب دارد ،اما دچار پوکی
استخوان است؛ در حقیقت داستان آمریکا مانند برجهای
تجارت جهانی است که با تحمل ضربهای ناگهان فرو
میریزند .سرلشکر سالمی موقعیت جمهوری اسالمی و
ملت ایران را مطمئن و خوب ارزیابی و با تأکید بر اینکه
ساختمانهای بزرگ در حین فرو ریختن خطرآفرین نیز
هستند ،گفت :هیمنه آمریکا در روند زوال قرار گرفته و
در حال نزدیک شدن به انتهای خود است.

تایم :پنتاگون طرحی برای مقابله با ایران تنظیم نکرده است

نظ��ارت بر آنها دارند در گفتوگو با نش��ریه
ل
«تایم» وج��ود هر گونه ط��رح واقعی ،قاب 
اج��را یا هر طرح دیگ��ری از این قبیل برای
اعزام گس��ترده نیرو ب��ه منطقه خلیج فارس
جهت مقابله با ایران را تکذیب کردهاند .یک
افسر آمریکایی در همین راستا به تایم گفت:
«انجام این کار مستلزم دانستن این است که
میخواهیم به چه رویداد احتمالی پاسخ دهیم.
هدف قرار است نیروهای خود ایران باشند یا
شبهنظامیان وابسته به آن؟ دشمن در عراق
اس��ت یا س��وریه یا جایی دیگر؟ [رویدادی
که قصد پاس��خدهی به آن داریم] خودروی
بمبگذاریش��ده بوده یا [حمله] س��ایبری؟
آیا با ش��واهد متفن میتوان حمله اولیه را به
حکومت ایران نسبت داد تا هدف قرار دادن
مواضعی در داخل ایران قانونی باش��د؟» هر
سه منبع نظامی که به شرط عدم افشای نام
با تایم گفتوگو کردهاند به این نشریه گفتند
هیچ طرحی که شامل چنین اطالعات دقیقی
باشد تهیه و تنظیم نشده است .این سه منبع

میگویند «جان بولتون» ،مشاور امنیت ملی
کاخ سفید اخیراً خواس��تار تدوین طرحی در
خصوص اعزام ش��مار قاب��ل توجهی نیروی
زمینی و هوایی به منطقه خلیج فارس شد .به
همین دلیل« ،پاتریک شاناهان» ،سرپرست
وزارت دفاع آمریکا یک پیشنویس مقدماتی
در خص��وص اعزام  120هزار نیرو به منطقه
تحویل او و س��ایر مقامهای ش��ورای امنیت
ملی آمریکا داد .اما حتی اعزام شمار محدود
نیرو برای مقابله با تهدیدهای جدی مستلزم
تهیه طرحی موسوم به «فهرست مرحلهبندی
ش��ده اس��تقرار نیروها» ( )TPFDLاست.
در این فهرس��ت مس��ائلی نظیر اینکه کدام
یگانها مستقر ش��دهاند ،کدام یگانها قرار
اس��ت اعزام شوند یا باید در وضعیت احتیاط
(ذخی��ره) قرار گیرن��د ،به چ��ه تجهیزات و
تدارکاتی نیاز است ،نیروها در چه مکانهایی
س��وار و پیاده میش��وند و اینکه چطور و به
چ��ه ترتیبی حرکت میکنند ب��ه طور دقیق
مشخص میشوند ».فرایند تصفیه دادههای

مندرج در فهرست  TPFDLممکن است
ماهها طول بکشد و کوچکترین جزئیات هم
اهمی��ت دارند .بعد از تصفی��ه دادهها ،تدوین
نهایی این فهرس��ت به چن��د روز زمان نیاز
خواهد داش��ت .در مرحله بعد از TPFDL
برای هماهنگس��ازی قابلیته��ای انتقال
هوای��ی و دریایی نیروه��ا و تجهیزات الزم
برای پش��تیبانی از آنها اس��تفاده میش��ود.
«اریک شینسکی» که در زمان حمله آمریکا
به عراق رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا
بود گفت« :امکانات انتقال دریایی مشخص
میکن��د در یک س��فر چقدر ب��ار میتوان با
کش��تی حمل کرد که این بر سرعت استقرار
نیروها اثرگذار اس��ت ».هر سفر از آمریکا به
سمت منطقه خلیج فارس بین  22تا  23روز
طول میکشد و همین مقدار هم زمان برای
بازگشت نیاز است .بنابراین ،استقرار گسترده
نیرو در منطقه نیازمند ماهها زمان است .منابع
مورد استناد تایم میگویند پنتاگون طرحهایی
برای استقرار نیرو در اقصی نقاط دنیا و شاید

حتی کانادا دارد .اما در طرحهای فعلی که در
پنتاگون برای مقابله با ایران تنظیم میشوند
اس��تفاده از نیروی زمینی برای حمله به این
کش��ور مطرح نیست .ش��اخص دیگری که
نش��ان میدهد آمریکا تا چه اندازه با استقرار
نیرو فاصله دارد این است که فعالیت ناچیزی
برای تعیین محل اس��تقرار نیروهای زمینی،
نی��روی هوایی و تفنگ��داران دریایی آمریکا
انجام ش��ده اس��ت .دو دیپلم��ات آمریکایی
میگویند هیچ تعاملی با عربس��تان سعودی،
قطر و کویت در خصوص میزبانی  120هزار
نیروی آمریکایی ،صده��ا هواپیما و احتما ًال
صدها تن تجهیزات انجام نشده است .این دو
دیپلمات میگویند ،گذشته از آن هیچ تالشی
برای تشکیل یک ائتالف جدید نظامی ،نظیر
آنچه آمریکا س��ال  1991برای بیرون راندن
نیروهای عراق از کویت تش��کیل داد ،انجام
نشده است .ضمن آنکه اص ً
ال مشخص نیست
کسی تمایلی برای پیوستن به چنین ائتالفی
داشته باشد.

القدس العربی نوشت ،آمریکا دیگر متحدان
قدرتمندی در منطقه ندارد که بتواند به آنها در
مقابله با ایران اتکا کند ،این بازوهای آمریکا
در درگیریه��ای قبلی آزموده ش��دهاند .به
گزارش فارس ،روزنامه فرامنطقهای القدس
العربی در یادداش��تی به قلم «وائل عصام»
با عنوان «درگیریهای پیشین بین ایران و
متحدان آمریکا در منطقه چگونه تمام شده
اس��ت» ،موفقیت راهبرد ایران و متحدانش
در جریان تحوالت سال های اخیر منطقه و
شکست متحدان عرب آمریکایی را موجب
انصراف واش��نگتن از ورود به جنگی تازه در
خلیج فارس دانست.نویس��نده فلسطینی با
بیان اینکه حمالت اخیر علیه نفتکشهای
عربستان و امارات در نزدیکی بندر الفجیره
امارات و حمله پهپ��ادی الحوثی یمن علیه
خطوط لوله نفتی در ش��رق عربس��تان یک
اتف��اق گذرا نبود ،گفت :این حمالت محدود
با هدف مخابره کردن پیامی به کش��ورهای
عربی حاش��یه خلیج (ف��ارس) و بخصوص
عربستان انجام شد.به اعتقاد عصام ،مضمون
پیام این اس��ت که اگر ری��اض در هر گونه
عملیات نظامی علیه تهران که تا حال حاضر
بعید به نظر میرس��د ،به آمریکا کمک کند،
آمریکا قادر به حفاظت از آنها نیست و امنیت
داخلی عربستان به شدت در معرض بیثباتی
است.
جلیقه زردها خشمگین تر از همیشه به
خیابان ها آمدند

جلیقه زردها بدنبال اظهارات رئیس جمهور
فرانس��ه که  6ماه تجم��ع جنبش اعتراضی
به سیاس��ت های اقتص��ادی دولت را بدون
هیچگونه خروجی سیاس��ی دانسته بود ،روز
شنبه خش��مگین تر از همیشه به خیابان ها
آمدند .به گ��زارش ایرنا،روزنامه فرانس��وی
«لو موند» در تارنمای خود نوش��ت :با وجود
اینکه می��زان جمعیت حاضر در تجمع های
اعتراض��ی در هفته های اخیر به پایین ترین
سطح رسیده ،اما هسته سخت جلیقه زردها
برنامه ریزی کرده بود تا امروز و با گذشت 6
ماه اعتراض های خیابانی بی سابقه ،در یک
هفته مانده به انتخابات پارلمانی اروپا ،حضور
گس��ترده تری در خیابان ها داش��ته باشند.
مکرون روز جمعه خطاب به معترضان گفته
ب��ود« :در این  6ماه هیچ خروجی سیاس��ی
نداش��تهاید».در پاریس ،چندی��ن تظاهرات
ص��ورت گرفت :اولی ،علی��ه افزایش قیمت
سوخت است که از ایستگاه 'توتَل' به سمت
«ال دفانس» برای ملحق شدن به کلیسای
«سک ِر ه ُکر» که یکی از مهمترین کلیساهای
َ
پاریس اس��ت انجام ش��د.تظاهرات دیگر در
میدان جمه��وری ص��ورت گرفت.البته این
تجمع ها در حالی انجام می شود که در هفته
های گذش��ته هر گونه تجمع و تظاهرات در
محدوده ش��انزه لیزه ،کلیسای نوتردام و نیز
اماک��ن مهم تح��ت نظارت ب��وده و ممنوع
اعالم ش��ده اس��ت .جنبش اعتراضی جلیقه
زردهای فرانسه از  ۱۷ماه نوامبر سال گذشته
میالدی و در اعتراض به تصمیم دولت مبنی
بر افزایش قیمت س��وخت و کاهش مالیات
ثروتمندان آغاز ش��د ولی ب��ه مرور مطالبات
آنها رو به افزایش گذاش��ت.پارلمان فرانسه
اخیراً الیحه «ضدخرابکاری» دولت فرانسه
ک��ه با هدف تش��دید برخورد ب��ا اقدامهای
مخرب معترضان تدوین شده بود را تصویب
کرد ولی این قانون از س��وی شورای قانون
اساسی فرانسه رد شد.جلیقه زردها معتقدند
ارائه این الیحه از سوی دولت ماکرون نشان
دهنده روحیه دیکتاتوری اوس��ت و خواهان
استعفای او هستند.
قدرت تهران نمیگذارد آمریکا
تصمیم احساسی بگیرد

ژنرال دیوید پترائوس در مصاحبه با بیبیسی
تأکید کرد :توانائیهای تهران نمیگذارد آمریکا
تصمیم احساسی بگیرد.به گزارش مهر ،دیوید
پترائوس ژنرال بازنشسته آمریکایی در مصاحبه
ای اعالم کرد که به باور او رهبران سیاس��ی
آمریکا به هش��دارهای نظامیان این کشور در
باره چالشهای اقدام نظامی علیه ایران توجه
خواهند کرد.این ژنرال بازنشسته آمریکایی در
مصاحبه با بیبیسی در این خصوص گفت:
میزان جمعیت ایران و وسعت آن ،اشغال این
کشور را به چالشی قابل توجه تبدیل میکند.
وی در ادامه پیرامون ش��باهت این شرایط با
زمان تهاجم آمریکا به عراق در س��ال ۲۰۰۳
میالدی نیز گف��ت :آدمهای زی��ادی را پیدا
نمیکنید ک��ه توهمی درباره دش��واریهای
حمله نظامی به ایران یا تغییر حکومت داشته
باش��ند .البته توجه داش��ته باشید که هستند
کسانی که علنا خواهان چنین چیزی هستند.
ول��ی قطع ًا وقتی که ارتش و وزیر دفاع بیایند
و واقعیتها را نش��ان بدهند ،حجم نیروهای
ایران ،تواناییهاشان و چیزهایی از این دست،
فکر نکنم آدمها دچار همان احساساتی بشوند
ک��ه موقع تصمیمگیری درب��اره جنگ عراق
دچار آن شدند.

