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سرنوشت مبهم جت نروژي در شیراز

مالقات با ملک فهد ،بازدید از
تبعیدگاه رضاشاه
ﺣﺴﻦﻋﻠﻰ ﺑﺨﺸﻰ *
  -۱آخرین مالقات با ملک فهد ،پادشــاه اســبق
عربســتان] [۱این دیدار در تاریــخ  ۱۳۷۹/۵/۲۲و به
دلیل کســالت ملک فهد در فرصت کوتاهی انجام
گرفــت .در ایــن مالقات پیــام کتبی جنــاب آقای
خاتمی ،رئیسجمهور کشــورمان را که در آن زمان
ریاست سازمان کنفرانس اسالمی را برعهده داشت
به ایشــان تســلیم کــردم .آنگاه توضیحاتــی را در
راســتای مأموریت ویژه و مضمون پیــام به او ارائه
دادم .ملک فهد نیز از این اقدام جناب آقای خاتمی
تشــکر و برای ایشــان و دیگر مســئوالن جمهوری
اســالمی آرزوی موفقیت کرد.قبــال چندبار با ملک
فهد مالقات داشــتم .هنگام انجــام این مالقاتها،
اطرافیــان فهد همیشــه در مورد نحــوه انجام آن
توصیههایی داشــتند؛ بــه عبارت دیگــر مالقات با
ایشــان با ســالمعلیک شــروع میشــد و در حین
فیلمبرداری پیام را مــیدادم و چند کلمه ردوبدل
میکردیم .بعد از آن دوربینها را بیرون میبردند و
قهوه میآوردند .ســپس قهوه را با هم میخوردیم
و مالقــات را ترک میکردیم.امــا آخرینباری که به
مالقات او رفتم ،بــه من گفتند بهمحض اینکه وارد
شــدید ،پیام را ندهید ،اول قهوه را میآورند و شما
همینطور خوشوبش کنید تــا فیلمبرداری انجام
شود .بعد از اتمام فیلمبرداری پیام را بدهید .گفتم:
بســیار خب .البته مشــخص بود که ایندفعه فهد
حال خیلی مناســبی ندارد .به همین خاطر همراه
خود مشــاوری داشت که میگفتند فقط حرفهای
او را درک میکند .وقتی در اتاق نشســتم ،مشــاور
شروع به صحبت کرد و گفت که آقای صدر از ایران
آمده و راجع به ایران صحبت کرد .فیلمبرداری هم
به پایان رســید و خبرنگاران محــل مالقات را ترک
کردند .بعــد به او گفتم حامل پیــام رئیسجمهور
هســتم و مطالب کوتاهی را بیان کردم .سپس بلند
شــدم و پیام را به ســمت او بردم که ناگهان دیدم
دســتانش را پایینتر از دســتانم گرفته است .در آن
لحظه دانســتم فهد بینایی خود را از دست داده و
اطرافیانش نخواسته بودند که این صحنه به تصویر
کشــیده شــود .حتما میدانید که پاهــای فهد قبال
فلج شــده بود و روی ویلچر مینشست .به همین
خاطــر هرموقع حال او را میپرســیدیم ،میگفت:
حالم خوب اســت فقط این پاهام ،...ولی ایندفعه
چشــمهایش هم نمیدید .ولی مهم این است که
فهد را تا آخرین لحظه عمرش نگاه داشتند.خاطرم
هست هنگامی که جناب آقای خاتمی به عربستان
ســفر کردند ،فهد را روی ویلچر بــه فرودگاه آورده
بودند که این امر پیش از این ســابقه نداشــت .بعد
از اتمام مراســم اســتقبال و رفتن همــه ،وقتی که
خواســتند فهد را ببرند؛ امیرعبداﷲ همه را کنار زد
و خودش ویلچــر را گرفت و فهد را بــرد .آنها این
اندازه سلسلهمراتب را رعایت میکردند .درحالیکه
همانموقع امیرعبداﷲ ولیعهد بود و کشور را اداره
میکــرد و ما هم به طــور صوری پیــام را به فهد
میدادیم و پیــام بالفاصله بــه امیرعبداﷲ منتقل
میشد.
 -۲بازدید از تبعیدگاه رضاشاه در ژوهانسبورگ][۲
روز شــنبه  ۱۳۷۷/۱/۲۹به بازدیــد محل تبعید
رضاشاه در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی رفتیم.
این محل در یکی از زیباترین مناطق ژوهانســبورگ
واقع شــده ،بهگونهای اســت که تقریبا شهر در زیر
پای آن قرار دارد .تبعیدگاه یک ســاختمان دوطبقه
دارای ســه اتــاق بزرگ و یک هــال در طبقه اول و
شــش اتاقخواب در طبقه دوم اســت .مجموعه
ســاختمان و باغ جلوی آن حدود  ۱۲هزار مترمربع
مســاحت دارد .این کاخ تا قبل از پیــروزی انقالب
تبدیل به موزه شده بود ،ولی فعال محلی معمولی
اســت .در طبقه دوم کاخ تراس زیبایی وجود دارد
که حدود  ۱۲متر طول و ســه متر عرض دارد .اینجا
همان محلی اســت که گفته میشود رضاشاه قدم
میزد و با خود میگفت » :اعلیحضرت قدرقدرت و
قوی شوکت آی.«...
حمــام مخصــوص رضاشــاه همچنــان
دســتنخورده باقــی مانده اســت و کاشــیکاری
مخصوص به خــود را دارد .این کاشــیکاری مثل
حمامهای قدیمی تا زیر سقف نیست و نصف دیوار
را میپوشــاند .در مــورد مرگ رضاشــاه دو روایت
وجود دارد؛ یکی اینکه داخل همین حمام ســکته
کرد و مرد و روایت دیگر اینکه در حال پایینرفتن از
پلههای پشتی ساختمان زمین خورده یا سکته کرده
و سپس مرده است.
از خاطراتــی کــه از قــول باغبــان قدیمی باغ
نقل میکنند این اســت که یکبار رضاشــاه همراه
خانمــش برای خرید به فروشــگاهی مــیرود .در
داخل فروشــگاه شــخصی او را میشناســد و از او
ســؤال میکند :شما شــاه ایران هســتید؟ رضاشاه
پاســخ مثبت میدهد .او میگویــد :به چه وضعی
افتــادهای کــه مجبوری خــودت خریــد کنی؟ این
صحبت آنچنان روی رضاشــاه مغرور اثر میگذارد
که بــه خانه بازمیگردد و تا آخــر عمر از آن محل
خارج نمیشود.
] [۱منبع :گفتگوی تمدنها )خاطرات دیپلماتیک
و سیاسی دکتر سیدمحمد صدر ،سال (۱۳۷۹
] [۲منبــع :خــروج از انــزوا )خاطــرات دکتــر
سیدمحمد صدر ،سال (۱۳۷۷
*رئیس بخش تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه

علیاکبر صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران ،درباره سازوکار ویژه
مالی برای ایران که قرار اســت از سوی کشــورهای اروپایی راهاندازی شود،
گفــت :امیدواریم قبل از آنکه خیلی دیر شــود ،بهویــژه اروپاییها به آنچه
ماهها قبل قول دادهاند ،عمــل کنند».صالحی« در گفتوگو با ایرنا افزود :در
صورتی که اروپاییها به وعدههایشــان عمل نکنند ،ممکن است تحوالت و
اقدامات آینده نه برای ایران ،نه برای اروپاییها و نه برای سایر اعضای برجام
خوشایند نباشد .معاون رئیسجمهوری گفت :تالشهای زیادی شد تا برجام
شــکل بگیرد ،بنابراین ما تمایل نداریم که این توافق توسط هر یک از اعضای
باقیمانده در آن ،شکسته و نقض شود.رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران همواره به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده است
و  ۱۳گزارش پیدرپی آژانس بینالمللی انرژی اتمی شــاهدی روشــن برای
این موضوع اســت ،اما اروپاییها چندینماه است که وعده دادهاند سازوکار
ویــژه مالی با ایران ) (SPVرا راهاندازی کنند ،اما این امر هنوز محقق نشــده
اســت .رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد» :اما اگر اعتماد از بین برود،
همــه بازی را خواهند باخت .ما به دنبال آن هســتیم که همه در این میدان
برنده باشــند و با همکاری یکدیگر میتوانیم همه از برجام ســود ببریم .اگر

برجام برندهای نداشــته باشــد ،قطعا به نفع اروپاییها نخواهد بود ،بهویژه
اینکــه این توافق به لحــاظ امنیتآفرینی هم برای اروپاییها بســیار حیاتی
است«.این مقام عضو تیم مذاکرهکننده هستهای ایران گفت :امروز خاورمیانه
گرفتار مشــکالت زیادی است و اگر برجام هم به مشکالت این منطقه اضافه
شــود ،دیگر چه کسی میتواند از آن ســود ببرد؟رئیس سازمان انرژی اتمی
همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری با کشورهای
منطقه در زمینه فناوریهای هستهای است ،تشکیل یک کمیته فنی در زمینه
ایمنی نیروگاههای هســتهای را پیشــنهاد کرد .صالحی در پاسخ به پرسشی
دربــاره افقهای همکاری بین ایران و کشــورهای منطقــه در زمینه فناوری
هســتهای و آنچه ایران میتواند به این کشــورها در زمینه دانش هســتهای
ارائه کند ،با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران تجــارب بزرگ و انبوهی در
زمینه هســتهای دارد ،افزود :ما از دهه  ۵۰شمســی وارد عرصه هستهای و
فناوریهای هســتهای شدهایم و ایران بیش از  ۶۰سال است که در این زمینه
فعال اســت .معاون رئیسجمهوری با بیان اینکه ایران بارها اعالم کرده که
آماده تعامل با برادران خود در منطقه ،بهخصوص منطقه خلیجفارس است،
گفت :کشــورهای عربی اقدام به راهاندازی نیروگاههای هســتهای کردهاند و

ما اعالم کردهایم که آنها نیاز به کارشــناس در این عرصه خواهند داشــت و
ایران کارشناســان ،فناوری و تجارب عالی در این زمینه دارد و آماده است در
ایــن عرصه با آنها همکاری کند.رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد :ما
بارها برای همــکاری ،بهخصوص در زمینه ایمنی هســتهای اعالم آمادگی
کردهایم ،چراکه این موضوع مربوط به همه ماســت؛ بهطورمثال اکنون یک
نیروگاه هســتهای در بوشــهر داریم ،بنابراین امنیت این نیروگاه برای ما مهم
اســت .کویت در مجاورت بوشهر قرار دارد و کشــورهای حوزه خلیجفارس
در مجاورت بوشــهر قرار گرفتهاند .همچنین اکنــون در امارات چهار نیروگاه
هســتهای در دست تأسیس اســت و ایمنی این نیروگاههای هستهای پس از
تأســیس آنها برای ما دارای اهمیت اســت ،به همین دلیل ما به کشورهای
حوزه خلیجفارس پیشنهاد کردیم که همگی گردهم آمده و یک کمیته فنی
در زمینه ایمنی نیروگاههای هستهای تشکیل دهیم .وی افزود :این کمیته فنی
متشکل از کارشناسان فنی ایرانی در زمینه هستهای و کشورهای دیگر خواهد
بود تا با یکدیگر درباره ایمنی نیروگاههای هستهای گفتوگو و تبادلنظر کنند
و این نقاط مثبت بســیاری برای همه خواهد داشت .ما دائما این پیشنهاد را
تکرار کرده و برای آن آمادهایم.

سیدحسن نصراﷲ درباره خروج نیروهاي ایراني و آمریکایي از سوریه گفت:

روسها کانال انتقال پیام آمریکا به ایران
سیدحســن نصراﷲ ،دبیرکل حزباﷲ لبنان ،پس از چندماه ســکوت ،شب
شــنبه با شــبکه المیادین به طور زنــده گفتوگو کرد .پرســشهای مجري و
پاسخهاي حسن نصراﷲ بیش از سه ساعت به طول انجامید .دبیرکل حزباﷲ
لبنان درباره طیف وســیعي از موضوعات اظهارنظر کرد .ابتدا کمي درباره دلیل
طوالنيشــدن حضور رسانهاي و شــایعه مریضي خود توضیح داد؛ او به گفته
خود در ســالمت کامل اســت و چندي پیش پا در  ۶۰سالگي گذاشته .دبیرکل
حزباﷲ با نگاهي به وضعیت داخلي رژیم اسرائیل ،بسیاري از موضعگیريها
و اظهارنظرهای مقامات این رژیم را معطوف به مشــکالت داخلي عنوان کرد:
»به آنها ]اسرائیليها[ هشدار ميدهم که این فرد ]نتانیاهو[ طي این هفتهها و
ماهها و تا روز انتخابات ممکن اســت کــه بهخاطر بحرانهایي که با آن روبهرو
است و بهخاطر بلندپروازيهایش دســت به ارزیابي غلطي بزند و همهچیز را
قرباني کند تا نخســتوزیر باقي بماند یا آنکه به زندان نرود ...بعید ميدانم که
ارزیابيهاي اشــتباه نتانیاهو منجر به حمله به لبنان شــود ،البته آن را نفي هم
نميکنم .جایي که ممکن اســت با ارزیابي اشــتباه نتانیاهو همراه شود سوریه
است و ايبسا در غزه نیز اشــتباه در ارزیابي داشته باشد« .در ادامه بخشهاي
مهم صحبتهاي سیدحسن نصراﷲ را ميخوانید .متن ترجمهشده از »فارس«
و »خبرگزاري صداوسیما« برداشته شده است.
سوریه
ترکیه ،هم با آمریکا و هم با اروپایيها مشکل دارد و مشغول اشغالگري در
شمال سوریه است .روسیه نیز مخالف است .حل منطقي این وسط چیست؟ من
تا االن از محتواي دیدار اردوغان با پوتین که از مســکو بازگشت مطلع نشدهام،
اما این مسئله هنوز حل نشــده و مسئله شرق فرات حل نشده است .اما وقتي
اردوغان از مســکو برگشــت ،از توافق آدنا صحبت کرد که در زمان حافظ اسد
انجام شــده بود .وقتي اردوغان ميگوید باید به توافق آدنا برگردیم یعني چه؟
یعني بازگشت ارتش سوریه به شرق فرات تا مرزها با ترکیه ...همین که اردوغان
به توافق آدنا بازميگــردد و آن را مرجع گفتوگو قرار ميدهد ،این به نظر من
اتفاق خوبي است ...من فکر ميکنم که دمشق براي بررسي این مسئله عجلهاي
ندارد .در آرامش.
ترامپ خارج ميشود
من فکــر ميکنم در همه جاهایــي که ترامپ از خــروج صحبت ميکند،
صادق اســت .این وعدههاي انتخاباتي اوســت ...یکــي از وعدههایش این بود
کــه چرا آمریکا فرزندانش را به خارج و این یا آن منطقه ميفرســتد تا کشــته
شــوند و اینهمه پول خرج ميکند یا هفت هزار میلیارد دالر هزینه کرده است
و بعد گفت با اینهمه هزینه مخفیانه به عراق ميرود .او گفت که کشــورهاي
خلیجفــارس یا اروپا یا ژاپن اگــر ميخواهند از آنان دفاع کنیــم ،باید پولش را
پرداخــت کنند ...اوبامــا در ادبیاتش خیلي دورو بود ،امــا ترامپ از روز اول که
آمد گفت ،میلیون ،میلیارد ،باید بپردازید ]خنده .[...ادبیات او علیه عربســتان و
کشــورهاي خلیج ]فارس[ و حتي درباره اروپا و کرهجنوبي تحقیرکننده است...
بنابرایــن او متعهد بــه خارجکردن نیروهایش اســت.امروز طالبــان و هیئت
آمریکایي به ریاست زلماي خلیلزاد گفتند که توافق کردند .در پیشنویس آمده
خروج کل نیروهاي خارجي در چند ماه آینده اســت .در سوریه هم همینطور؛
از روز اول قصــد خروج داشــت ...هفت ماه پیش گفته بود کــه ما بهزودي از
سوریه خارج خواهیم شــد .جیمز متیس ،وزیر دفاع پیشین و دیگران گفتند که
این پیروزي مجاني براي روســیه ،ایران و ...است .رفتند پیش او و گفتند مهلت
بده .اگر مصر هستید که خارج شوید ،شش ماه مهلت دهید تا دستاوردي داشته
باشیم ،اما رسما شش ماه را اعالم نکردند.
پیام آمریکا از کانال روسیه درباره سوریه

رفتند در روســیه و گفتند آماده خروج از ســوریه تا آخرین ســرباز و حتي از
تنف هســتیم .تنف مهم است ،اما شــرطش خروج نیروهاي ایراني و حزباﷲ
از ســوریه اســت .با ایرانيها صحبت کنید که از ســوریه خارج شوند تا آمریکا
کامل خارج شــود .در آن زمان ،روسها به برادران ایراني گفتند و رئیسجمهور
پوتیــن به رئیسجمهور روحاني گفت و رئیسجمهــور روحاني به من گفت و
گفته شــده که منتظر باشید تا پاســخ ایران و حزباﷲ برسد .من بهعنوان یک
طرف ،گفتم ،آمریکایيها دنبال خارجشــدن از ســوریه هستند و دنبال دستاورد
ميگردند تا بگویند که ترامپ دســتاورد مهمي به دســت آورده ،همانطور که
نتانیاهو به دنبال دســتاورد بزرگتري است .پاســخ ایران هم منفي بود و گفت
که ما به درخواســت دمشــق براي مبارزه با تروریسم در ســوریه هستیم .بشار
اســد ،رئیسجمهور ســوریه ،نیز گفت که من اصال چانهزني بر سر ایران مقابل
آمریکایيها را قبول ندارم .اینها دوســت و متحد هســتند ،آنها دشمن هستند.
طرف روســي هم هیچ فشــاري وارد نکرد ،هرچند در رسانه تبلیغاتي ميکنند.
روســیه فقط به انتقال پیام بســنده کرد .ترامپ دریافت کــه این طرح بيفایده
اســت .در دوره اخیر هم آمریکا فشار را بیشتر کرد و کشتارهایي در شرق سوریه
مرتکب شد .اعالم ترامپ درباره خروج آمریکا از سوریه براي کسي غافلگیرکننده
نبود ...آمریکایيها براي ادامه فشار نظامي بر سوریه نیاز به پایگاه در این کشور
ندارند .آنها از طریق هواپیما و آسمان این کار را ميکنند.
خطر اصلي ترکیه است یا ایران؟!
من فکر ميکنم که عمر البشیر ،رئیسجمهور سودان ،با چراغ سبز عربستان
به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار کرد ...اطالعات ما نشان ميدهد که در سایه
تصمیم ترامپ و اســتعفاي متیس و نگرانيای که در دولت آمریکا هســت...
جلســهاي در سطح باال در ابوظبي برگزار شــد و گفتند که مسئله بشار اسد که
روشن است ..مشــکل االن اردوغان و ترکیه و شمال سوریه است .حقیقت این
است که بشــار اسد هست و پیروز شد .نکته خطرناکي است و آن اینکه ترامپ
ميخواهد خارج شــود و به ترکیه گفته ســوریه مال تو .ایــن طرح خطرناکي
براي عربســتان و امارات اســت .فکر کنید که چه شــده که ارزیابــي ]امارات و
عربســتان[ این شده که ترکیه خطر اول در سوریه است و ایران نیست! با روسیه
شاید بتوان تفاهم کرد .روســیه چندان نگرانکننده نیست .ببین اینها تفکرشان
چطور فرقهگرایي اســت .در فکرشان این اســت که تکلیف ایران که مشخص
اســت ،کشوري شیعي است؛ اما ترکیه سني است و اگر وارد شود ،چطور خارج
ميشود؟ پیشرفت طرح ترکیه در سوریه ،پیشرفت طرحی مشخص است و آن
طرح اخوانالمســلمین است .این طرز تفکر عربســتان و امارات و ارزیابي آنان
اســت؛ پس باید به سوریه برویم و با اسد ارتباط برقرار کنیم .دشمني خود را با
ایران حفظ کنیم؛ اما با ترکیه مقابله کنیم .در نتیجه عمر البشیر به سوریه رفت و
االن ميگویند باید بشار اسد در پیامي رسمي اعالم کند با توجه به فضاي کنوني

آﻣﺎدﮔﻰ اﯾﺮان ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺧﺰر
معــاون وزیر امور خارجه ترکمنســتان ،با وزیر
امور خارجه کشــورمان دیدار و رایزنی کرد .در این
دیدار محمدجواد ظریف بــا بیان اینکه جمهوری
اســالمی ایران برای روابط با ترکمنســتان اهمیت
زیادی قائل بوده و آن را جزء نزدیکترین کشــورها
به خــود میدانــد ،افــزود :ما همیشــه خواهان
گســترش روابــط و همکاریها با ترکمنســتان در
زمینههــای مختلف هســتیم و امیدواریم از همه
ظرفیتهای موجود برای گســترش دوســتیها و
برادریهــا بهرهمند شــویم .وزیر امــور خارجه با
اشاره به توافقات انجامشده در زمینه رژیم حقوقی
دریای خزر ،آمادگی ایران را برای اجرای پروژههای
مشــترک در خزر اعالم کرد .او بــا بیان اینکه هیچ
مســئلهای نباید دوستیها را تحت تأثیر قرار دهد،
ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک نشســت
کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شود.
معــاون وزیــر امور خارجــه ترکمنســتان نیز
در ایــن دیدار ضمــن بااهمیتخوانــدن روابط و
همکاریهــای کشــورش با جمهوری اســالمی
ایران ،به گفتوگوهای سازنده خود با سیدعباس

عراقچی ،معاون سیاســی وزارت خارجه ،اشــاره
کرد و گفت :در تالشیم با رفع برخی موانع زمینه
الزم را بــرای گســترش و تعمیــق همکاریها و
روابط دوجانبه و دوســتی بیشازپیش دو کشور
فراهم کنیم.
روز شــنبه نیز دور جدید رایزنیهای سیاســی
ایران و ترکمنستان با حضور سیدعباس عراقچی،
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و وفا حاجیاف،
معــاون وزیــر امــور خارجــه ترکمنســتان ،در
تهران برگزار شــد .طرفین در این نشســت درباره
همکاریهــای دو کشــور در ســطوح دوجانبــه
و منطقــهای رایزنــی و راهکارهــا و برنامههای
مشــترک برای توســعه همکاریهای سیاسی و
اقتصادی را بررســی کردند .بنا بــر اعالم وزارت
خارجه کشــورمان ،دو طرف با تأکید بر اراده خود
برای ادامــه همکاریهای موجــود ،بر ضرورت
ایجــاد ظرفیتهای جدید در روابــط دوجانبه از
جمله در حوزههــای انرژی و ترانزیت تأکید کرده
و درباره بهروزکردن نقشــه راه روابط دو کشور در
سایه تحوالت جدید توافق کردند.

و حفظ وحدت عربي ،به اتحادیه عرب بازگردد؛ اما دمشــق در پاسخي منطقي
گفته اســت ســوریه خودش از اتحادیه عرب خارج نشده که چنین درخواستي
کند .این موضعي عزتمندانه اســت .هرکس دمشق را خارج کرده ،خودش آن
را بازگرداند.
هدفسفرپمپئوبهمنطقه
هدف سفر اخیر مایک پامپئو به منطقه این بود که کساني که ناامید و درمانده
شــدهاند ،به پا خیزند و به آنان گفت بیایید در نشست ورشو علیه ایران شرکت
کنید .هدف پیام سفر او اطمینانبخشي به ناامیدها و طرفهاي هراسان بود.
آمریکاتوانایيبهراهانداختنجنگراندارد
مــن به حکام ،مــردم ،دولتهــا و اســرائیليها در منطقــه ميگویم که
آمریکایيها هر آنچه توانســتهاند ،انجام دادهاند .شــما ببینید دارند با طالبان
توافق ميکنند که از افغانســتان خارج شــوند و در مقابل طالبان اجازه ندهد
القاعــده و دیگران بازگردند .ببینید دارند طوري رفتار ميکنند که گویي طالبان
حاکم آینده اســت .آمریکایيها نــه براي خاطر محمد بنســلمان و نه براي
محمد بنزاید و نه حتي براي نتانیاهو توانایي این را ندارند که جنگي جدید در
منطقــه راه بیندازند .ترامپ ميخواهد همه را یکجا جمع کند و مقابل ایران
بگذارد تا آن را با جنگ ســاقط کند؛ اما نميتواند .االن  ۴۰ســال اســت آمریکا
و کل دیکتاتورهاي عالم مقابل جمهوري اســالمي مبارک ایران ایستادهاند؛ اما
بگویید توانســتهاند چه بکنند؟ امروز نتانیاهو آمده ميگوید ضمانت ما ارتش
ماســت .این شکست اول .شکســت دوم این اســت که براي تجاوزهایتان به
سوریه هدفي تعیین کردید .اهدافي لجستیک را زدید که موشکهاي نقطهزن
و ســالحهاي پیشرفته به حزباﷲ نرسد .این را آیزنکوت گفته است که ما ۲۰۰
حمله کردهایم .نتیجه چه شد؟ شما نتوانستید مانع رسیدن امکانات مورد نیاز
به لبنان شوید ،پس شکست خوردید...
در هر لحظهاي ممکن اســت در ســوریه و از سوی سران این کشور و محور
مقاومت تصمیم دیگري براي مقابله با تجاوزهاي اسرائیل گرفته شود .آن روز
اولویت تمامکردن نبرد داخلي بود تا مشــکل با اسرائیل؛ اما امروز این وضعیت
تغییر کرده اســت .من از وضعیت داخلي میداني و لجستیک و شرایط داخلي
سوریه مطلع هســتم .متغیر دوم این است که ارتش سوریه در وضعیت بسیار
بهتري اســت .متغیر سوم پدافند قوي سوریه اســت .حتي عامل روسي که از
زاویه منفي دراینخصوص به او نگاه ميشــود ،ممکن است از زاویه مثبت هم
نگاه شود و همه حاشیهها را براي اسرائیل باز نکند .حتي در ایران هم تغییراتي
هست؛ ایران برخالف تحریمها منسجم ایستاده است .همه ارزیابيهایي که نزد
ژنرالها و مراکز قابل اعتناي اسرائیل تغییر کرده .همه این متغیرها باید در نظر
گرفته شود .خالصه کالم اینکه پیامي که نتانیاهو باید دریافت کند ،این است که
این متغیرها را در نظر بگیرد و در ارزیابي اشتباه نکند و منطقه را به جنگ نکشد.
موشک در دست یمنيها
یک مشکل هست و آن ذهنیت ســلطهجوي سعودي است .بنسلمان در
جایي پرســیده آیا این یمني ميتواند موشک بســازد؟ پهپاد بسازد؟ بله محمد
بنســلمان؛ ایــن یمنيها ميتواننــد .اگر ایــران در این محاصره و زیر چشــم
ماهوارههاي آمریکایي ميتواند به یمن موشک برساند ،این دیگر شکستي براي
شماست.نصراﷲ درخصوص تشــکیل دولت جدید لبنان نیز گفت» :حزباﷲ
خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت است؛ زیرا این به نفع کشور است« .هیچ
روزي ایران یا ســوریه به تشــکیل دولت جدید لبنان ارتباطي نداشته و دخالتي
نکردهاند .برخي دیگر هستند که منتظرند ببینند ترامپ از توافق هستهاي خارج
ميشــود یا نه .اینکه چه زماني تحریمهاي ایران را برميگرداند .االن هم برخي
منتظر کنفرانس ورشو هستند که ببینند چه ميشود.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :روحاﻟﻪ ﻧﺨﻌﯽ
 »اینهــا ســختترین تحریمهایــي هســتند که
تابهحال بر ایران اعمال شدهاند و بخشهاي حیاتي
اقتصاد ایران را هدف خواهند گرفت؛ از قبیل انرژي،
حملونقل و ساخت کشــتي و نیز بخشهاي مالي.
ایاالت متحده وارد کارزاري براي فشار مالي حداکثري
بر ایران شــده و قصد دارد این تحریمها را با شــدت
و حــدت اعمال کنــد« .اینها ادعاهــاي دفتر کنترل
دارایيهاي خارجي وزارت خزانهداري ایاالت متحده
اســت .در نتیجه ایــن مجازاتها علیه ایــران ،یک
هواپیماي شــیک تقریبا نو که به هواپیمایي اروپایي
»نرویــژن« ]متعلق به نــروژ[ تعلــق دارد ،هنوز در
فرودگاهي در شــیراز پارک است .چهاردهم دسامبر،
بویینگ  ۷۳۷مکس از دوبي به پایگاه شرکت نرویژن
در اسلو پرواز ميکرد و در ارتفاع ۳۲هزارفوتي ]کمتر
از ۱۰کیلومتري[ از ایران ميگذشــت .خلبان متوجه
مشــکلي در فشار روغن موتور سمت چپ شد و نیاز
داشت این موتور را خاموش کند .درحاليکه مقررات
»ایتاپس« به چنین هواپیمایــي اجازه ميدهد که با
یک موتور چندین ساعت پرواز کند که براي عبورش
از اقیانوس اطلس باید چنین ميکرد ،توصیه ميشود
در چنین حالتي به نزدیکترین فرودگاه مناسب تغییر
مســیر داده شود که در این نمونه ،این فرودگاه شیراز
بود .براي ۱۸۰مســافر و شش نفر خدمه این هواپیما
این باید تجربهاي عجیب بوده باشد .با اینکه احتماال
هیچکدامشان ویزاي ایران نداشتند ،اطالعات همگي
در دفتــر مهاجرت پردازش شــد و بــه بهترین هتل
شهر منتقل شــدند .امیدوارم حداقل بعضي از آنها
توانسته باشند ارگ این شــهر و »باغ ارم« را پیش از
اینکه هواپیماي نجاتشان از اسلو برسد ،دیده باشند.
در شــرایطي که صنعت شــکننده هوانوردي ایران
همچنان با هواپیماهاي قدیمي نامطمئن آمریکایي
)مثل بویینگ  (۷۰۷به کار ادامه ميدهد ،مهندسان
این کشــور که مهارت باالیي هم دارند ،قطعات الزم
یا تجربه کار با هواپیماهایي که ســال  ۲۰۱۸ساخته
شــدهاند ،ندارند .هرجــاي دیگــري ،موضوع صرفا
بحث فرســتادن مهندســان قطعات با یک پرواز به
این فرودگاه بــود .تحریمهاي آمریکا »صدور ،صدور
دوباره ،فروش یا تأمین مســتقیم یا غیرمســتقیم از
ایاالت متحده یا توســط فردي از این کشــور را از هر
کجا که باشــد ،براي هر نوع کاال ،فناوري یا سرویس
به ایران« ممنوع کرده اســت .ایــن بویینگ  ،۷۳۷به
قطعاتي احتیاج دارد که باید مستقیم یا غیرمستقیم
از ایــاالت متحده برســند .تا زماني کــه این قطعات
برســند ،این ماشــین ۴۰میلیونپوندي داراي ارزش
باالیي است که روزبهروز از آن کاسته ميشود.
در فرایند پرپیچوخم کسب اجازههاي الزم براي
مستثناشــدن از تحریمهایي که هرگــز با این قصد
تنظیم نشدهاند ،تعطیلي دولت آمریکا هم اوضاع را
بهتر نميکند .در نتیجه ،یک سخنگوي نرویژن به من
ميگوید» :بههرحال موضوع ایران اســت و ما هنوز
درگیر گــذر از کاغذبازيهاي الزم بــراي واردکردن
این قطعات به این کشور هســتیم« .بیورن کیوس،
مدیــرکل نرویژن ،بهخوبي ميدانــد کار در صنعت
هوانوردي با ریســک باال و همینطور دیپلماســي
بینالمللي همراه است؛ اما جز در حالتي که ایاالت
متحده بتواند بهســرعت اقدام کند و این هواپیما را
از ایران خارج کند ،این ماجرا شــاهدي خواهد بود
که روزبهروز روشنتر ميشود ،شاهدي براي همان
چیزي که از دید برخي گرایش آمریکاست به اینکه
یک قلدر بینالمللي باشــد .من هم تصور نميکنم
بویینگ یا ســازندگان موتور در ایاالت متحده از این
چشمانداز که شــاید برخي شرکتهاي هواپیمایي
بهجــاي تولیدکنندگان آمریکایــي ،تأمینکنندههاي
دیگــري مثــل ایرباس یــا رولزرویــس را برگزینند،
خوشحال باشند .هواپیماها نمادهایي از همکاري و
ارتباط بینالمللي هستند؛ اما بویینگ گرفتار نمایشگر
ناکامي عقل سلیم است.

