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 چرا تحقیر ترامپ توسط رهبری
اینقدر دلچسب تر شد؟! 

مهدی جهان تیغی

مدیر مسئول جهان نیوز

الف( ط��ی چند ماه اخی��ر، ترامپ با ژس��ت مغرورانه ای 
جل��وی دوربین ها مدعی می ش��د که ب��ه زودی ایرانی ها با او 
تماس خواهند گرفت و درخواس��ت مذاکره می کنند. این نوع 
ن��گاه مغرورانه وقتی که با لحن و ذهن احمقانه ترامپ ترکیب 
می شد، بیشتر مخاطب ایرانی را اذیت می کرد. به همین دلیل 
انتظار برای یک پاس��خ خوب در افکار عمومی از مدت ها قبل 
در ایران شکل گرفته بود. این پاسخ البته گاها از طرف مقامات 
کش��ورمان در چند ماه گذشته داده ش��ده بود ولی هیچ کدام 

همانند پاس��خ رهبری دلچسب و ش��یرین نشد! دلیل آن نیز 
مشخص است و آن اینکه این پاسخ در فرصت مناسب و البته 
با ادبیات��ی قاطع و قانع کننده داده ش��د. وقتی ترامپ مدعی 
بود منتظر تم��اس - بخوانید التماس - ایرانی ها برای مذاکره 
اس��ت و به یکباره و از سراجبار واسطه برای مذاکره - بخوانید 
التماس گفت وگو - می فرس��تد، فرصت تحقی��ر او را نباید از 
دس��ت داد و به تعبیر دیگر بهنرین فرصت برای پاس��خ چند 
ماه لفاظی فرا رس��یده بود. این تعبیر را باید با افتخار نوش��ت 
که رئیس جمهور آمریکا پس از چندماه خط ونش��ان و توهین 
به ایرانیان، یک توگوش��ی جانان��ه دریافت کرد؛ که درد آن تا 
مدت ه��ا با ترامپ خواهد بود. اما احس��اس عزتی که در میان 
م��ردم در برابر ترامپ منفور ایجاد ش��د، ماحصل ش��جاعت و 
تدبیر والیتی است که جایی دیگر و در هیچ کشور مسلمان و 

غیرمسلمانی در این روزهای جهان مشابه آن پیدا نمی شود.
ب( پاس��خ رهبری به ترامپ البته تنها یک تحقیر تاریخی 

نب��ود و درواقع یک اقدام هوش��مندانه تاریخی نیز محس��وب 
می ش��ود. اغراق نیس��ت اگر بگوییم با برخی بی تدبیری ها در 
گفتار و اعمال نادرس��ت برخی مسئولین دولتی درنوع مواجه 
با ترامپ و سیاست های دولت جدید آمریکا، تصحیح خطاهای 
ذهنی مقامات آمریکا درباره ایران، بس��یار سخت شده بود. اما 
اظهارات تاریخی رهبری در پاسخ به نخست وزیر ژاپن، مجموع 
چندی��ن ماه خطاهای صورت گرفته را به یکباره تصحیح کرد. 
برای درک دقیق این اقدام کافیست بدانیم، برای شخص ترامپ 
و برخی مقام��ات دولت آمریکا نزدیک به یقین ش��ده بود که 
دولت ایران یکبار دیگر به میز مذاکره با آمریکا بازخواهد گشت 
و حتی با فشار بیشتر امتیازات جدیدی را نیز می توان از دولت 
ایران کسب کرد. آمریکای ها یقین کرده بودند که دولت ایران 
گزینه ای غیر مذاکره یا اعتقاد ندارد و یا راهکاری جز مذاکره را 
بلد نیستند. اقدام رهبری تصحیح مجموع چند ماه محاسبات 
طمع انگیر مقامات آمریکا بود و این مساله اقدام کمی نیست و 

در آینده بیشتر نیز ابعاد آن نمایان خواهد شد.
ج( اینک توپ در زمین شخص ترامپ است! او تا انتخابات دور 
جدید ریاست جمهوری آمریکا بیشتر فرصت ندارد. با این تفاوت 
که اینک عالوه بر رقیبان داخلی با رهبری معظم ایران نیز روبه رو 
است. جون ترامپ درحالی برای کشاندن ایران به میز مذاکره برای 
تبلیغات انتخابات دور دوم ریاست جمهوریش نیاز دارد که اینک 
این ایران اس��ت که این نیاز را می تواند به گروگان بگیرد! ترامپ 
می تواند احمقانه به مسیر فشار و التماس برای مذاکره ادامه بدهد 
ولی خوب می داند که دیگر گذشت زمان به نفع او نخواهد بود و 
این یعنی اینکه بازی متفاوت شده است ... حداقل تفاوت این بازی 
برای ترامپ در داخل این کش��ور این این است که وعده "برجام 
بهتر" برای افکار عمومی آمریکا در ایام انتخابات و همچنین برنامه 
محوری سیاست خارجه دولت اول ترامپ با قاطعیت رهبر ایران 
شکست خورده و این بزرگترین شکست سیاسی ترامپ در چهار 

سال اول ریاست جمهوریش خواهد بود.  

یادداشت

ایران در ساخت سیستم های دفاع موشکی خودکفا شده است
مع��اون پارلمانی س��ابق س��پاه درباره برخ��ی گمانه زنی ها پیرام��ون احتمال 
خرید س��امانه موشکی اس۴۰۰ توس��ط ایران گفت: جمهوری اسالمی در ساخت 

سیستم های دفاع موشکی خودکفا شده است.
محمدصالح جوکار گفت: ایران در راستای دفاع از حوزه سرزمینی خود در مقابله 

 با تهدیدات هرگون��ه اقدامی برای تقویت عوامل بازدارنده الزم باش��د، گام بر می دارد. 
وی درباره برخی خبر ها مبنی بر برگزاری جش��ن ب��رای ملکه انگلیس اظهار کرد: تامین 

هزینه های این جشن به شیوه های مختلف در شان ما نیست و بایستی جلوی آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه پس��ندیده نیس��ت که امروز در داخل کشور عده ای فراخوان بزنند 
و به دنبال تامین هزینه این جش��ن باش��ند، ادامه داد: بریتانیا در گذش��ته خیانت ها و 
جنایت ه��ای زیادی در حق ملت ما انجام داده و امروز عده ای بخواهند با پول این ملت، 

برای جشن موهومی تحت عنوان جشن ملکه انگلیس کمک کنند.

پاسداران
سفر مقامات ژاپن و آلمان درپی اقدامات متقابل و قدرت ایران بود

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد 
که اقدامات اخیر ایران درباره برجام و قدرت جمهوری اسالمی ایران باعث سفر اخیر 

برخی مقامات کشورها همچون نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به ایران شد.
محمدجواد جمالی گفت: قدرت ایران موضوعی اس��ت که همه به آن باور دارند 

بارزترین نمونه آن مذاکرات ۱+۵ با ایران است آنها می خواستند بسیاری از خواسته هایشان 
در قالب برجام اجابت شود. برجام امضا شد اما طرفین بدقولی ها و بدعهدی هایی داشتند 

اگر ما هم مسئولیت پذیر بودیم و خویشتنداری کردیم از سر ضعف نبوده است.
وی افزود: بعد از اقدامات آمریکا و خروج از برجام، ما ۶۰ روز به اروپایی ها مهلت دادیم 
چون وقت بعدی برداشتن سقف غنی سازی است که می توانیم آن را به ۲۰ درصد برسانیم 
و عمال ُفردو را به وضعیت قبلی بازگردانیم. با توجه به اقدام اولیه ایران آنها در جدی بودن 

تصمیمات ما مطمئن شدند به همین دلیل شاهد آغاز تحرکات اتحادیه اروپا بودیم.

دیدگاه
شرط گرفتن مسئولیت جدید، اعالم اموال مسئوالن است

س��خنگوی کمیس��یون قضایی مجلس گفت: طبق قانون رسیدگی به اموال 
مسئوالن چنانچه مس��ئولی از ارائه اطالعات مالی خود استنکاف کند نمی تواند 

در مسئولیت جدید خود مشغول به کار شود.
حجت االس��الم حس��ن نوروزی گفت:  در این قانون عالوه بر اموال مسئوالن، 

اموال همسران چه دائم و چه موقت، مورد رسیدگی قرار می گیرد. طبق این قانون 
اموال فرزندان در مورد پسران تا سن ۲۵ سال و در مورد دختران تا زمانی که مشغول 

کار نشده باشند و البته هر دو قبل از ازدواج مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: در این قانون تصریح شده که اگر مسئولی پیش از قبول مسئولیت 
اموال خود را در س��امانه ای که برای این منظور تعریف ش��ده، ثبت و تعهدنامه را پر نکند 
نمی تواند کار خود را در مسئولیت جدید شروع کند. مسئولین براساس این قانون باید بعد 

از مسئولیت شان اموال و دارایی شان و خانواده خود را در سامانه مورد نظر ثبت کنند.

پویش شفافیت

 امنیت خلیج فارس
منفعت مشترک کشورهای خلیج  فارس

راجع به منطقه ی خلیج فارس حرف میزنند. امنّیت 
منطق��ه ی خلیج فارس منفعت مش��ترک کش��ورهای 
خلیج فارس است؛ ما کشورهای حول وحوش خلیج فارس 
منفعت مش��ترکی داریم، ما همسایه ایم، امنّیت اینجا به 
نفع همه ی ما است؛ اگر خلیج فارس امن باشد، همه ی ما 
از این امنّیت استفاده میکنیم و اگر ناامن باشد، برای همه 
ناامن اس��ت؛ خلیج فارِس ناامن، برای همه ناامن خواهد 
بود؛ ]اّما[ آن کس��انی که باید این امنّیت را حفظ کنند، 
کسانی هستند که خلیج فارس مال آنها است، متعلّق به 
آنها اس��ت، خانه ی آنها اس��ت؛ آمریکا چه کاره است که 
بیاید اینجا درباره ی مسائل خلیج فارس اظهار نظر بکند، 
یارگیری بکند. آنها دنبال امنّیت نیس��تند، دنبال منافع 
خودش��ان هستند و ]اگر[ الزم بدانند یک نقطه را ناامن 

کنند میکنند و از ناامن کننده حمایت میکنند. 

 بیانات در دیدار مسئوالن نظام 
و سفراى کشورهاى اسالمى
26 اردیبهشت 94

مخاطب شمایید

حمله به نفت کش ها به نفع چه کسانی است؟
مرتض��ی مرادیان س��فیر ای��ران در دانمارک 
نوشت: هنگام س��فر آقای روحانی به سوئیس 
اتهام اقدام تروریس��تی در فرانس��ه مطرح می ش��ود، 
وقت��ی اروپا می خواه��د مکانیزم مال��ی را مطرح کند 
اتهام ترور در دانمارک مطرح می ش��ود، هنگام حضور 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن در ای��ران به نفت کش ه��ا حمله 
می ش��ود چه کس��انی طراح س��ناریوهای دروغین و 

تکراری هستند و از آن نفع می برند؟

توضیح وزیر خارجه ژاپن در مورد ماجرای 
نامه همراه آبه در دیدار با رهبر انقالب

کونو تارو وزیر امور خارجه ژاپن، نوشت: آنچه 
نخس��ت وزیر در دس��ت داش��ت حاوی نکات 

صحبتش بود؛ نه پیام ترامپ!

کنایه آشنا به پمپئو
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نوشت: 
فیلمی که آمریکا منتشر کرده را تماشا کردم. 
ولی آن مین مورد ادعایشان را ندیدم! پمپئو بهتر بود 
با فوتوش��اپ یک می��ن را به آن کلیپ می چس��باند. 

کارشان حتی از این عکس* هم بدتر بود.«
* عک��س؛ کالین پاول وزیر خارجه دولت بوش در 

حال ارائه مدرک جعلی علیه عراق در شورای امنیت.

سیاست مجازی

تو پرستوی کی بودی؟
این روزها بازار پرس��توربازی خیلی داغ شده و در 
همین راس��تا یکی دیگر از برادران ارزش��ی در هنگام 

پرستوبازی مشاهده شده است.
ما که خیلی از ماجرای پرس��تو سر در نمی آوریم و 
لعنت به ما اگر بدانیم چرا ماجرای ان یکی پرس��تو به 
همین زودی و س��ادگی ماستمالی شده و رسانه ها هم 
نصفه نیمه ماجرا را ول کرده اند و دنبال قاتل بروسلی و 
لطیفه های بی نمک جناب خان و تست غذای مهدیس و 
تبریک های تولد بانوان دویست کیلویی و شکم همسر 

فالن بازیگر و مجری تلویزیون راه افتاده اند.
در همین راس��تا شنیده ش��ده یکی از پرستوها به 
ش��کل مشکوک و ددمنشانه ای از طریق پنجره روزنامه 
سیاس��ت روز قصد ورود داش��ت که با تدابیر ش��خص 

ننجون، عملیاتش ناکام ماند.
بیت:

پرستوها همه رفتند
کبوترها همه رفتند

در همین راستای رئیس شرکت حمل و نقل دریایی 
ژاپن گفته که دو شیء پرنده در حمله روز گذشته دریای 
عمان به نفت کش ژاپنی آس��یب رسانده اند. ما که شک 
نداریم آن دو شی ء پرنده از نژاد "پرستو" بودند و هرگونه 

گزینه دیگری با عقل ناقص ما جور در نمی آید.
بیت:

پرستوجان پرستوی فراری
بیا می میرم از چشم انتظاری

باز هم در همین راس��تا نایب رئیس مجلس در یک 
اظهارنظر دشمن شکن گفته: باید از فردی که بیش از یک 
واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات 
درس��ت و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار 
مسکن نیفتند. حتما از خودتان می پرسید این خبر چخ 
ربطی به "پرستو" دارد؟ صبر کنید عرض می کنم. ممکن 
است مالیات درس��ت و حسابی ربطی به پرستو نداشته 

باشد اما "خانه خالی" که ربط دارد. ندارد؟

ننجون

موضوع مزایده: فروش یک واحد آپارتمان در طبقه اول (واحد شــماره 3) 
واقع در خیابان شهید بهشتى ، نبش خیابان زیارتى ، ساختمان آقاى مرزبان 
مطابق شــرایط، اسناد و مدارك منضم به اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد 

شرایط
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 98/04/11 مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا مورخ 98/04/13 و بازگشایى پاکات مورخ 98/04/16 مى باشد.

* مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایده دویســت و هفتاد و ســه میلیون 
(273/000/000) ریال بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان مى باشد.
- هرگاه برندگان اول تا ســوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند سپرده شرکت در مزایده ایشــان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 55440055- (031) 

آگهى مزایده عمومى شماره 98/33

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
اول
بت 
نو آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده پاتوق کتاب 

سهامى خاص ثبت شده به شماره 15719 و شناسه ملى 14006136643 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا درجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده  که در ساعت 10 صبح مورخ1398/04/14 

در محل قانونى شرکت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 
افزایش سرمایه 

هیئت مدیره 

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده پاتوق 
کتاب سهامى خاص ثبت شده به شماره 15719 و شناسه ملى 14006136643 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در  جلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده  که در ساعت 12 صبح مورخ 1398/04/13 در محل قانونى شرکت تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- انتخاب و تعیین سمت اعضاى هیئت مدیره 
2- حق امضا 

3- انتخاب بازرس 
هیئت مدیره 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده پاتوق کتاب 
سهامى خاص ثبت شده به شماره 15719 و شناسه ملى 14006136643

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده  که در ساعت 10 صبح مورخ 1398/04/13 

در محل قانونى شرکت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

تغییر تعداد اعضاى هئیت مدیره 
هیئت مدیره 

ادامه از صفحه اول
سکانس نخست: ادعای مضحک

درس��ت از دقایقی بع��د از حادثه هایی که برای 
نفت کش ه��ا رخ داد شایعه س��ازی امریکایی ه��ا با 
تکیه بر پروپاگاندای رس��انه ای آنها آغاز شد و ابتدا 
بنگاه های خبری و دروغ پراکن سعی کردند در اذهان 
افکار عمومی اینطور جا بیاندازند که ایران این اقدام 
خرابکارانه را انجام داده و با برجسته سازی این وضوع 
فضا را برای سخنرانی مسئوالن ایالت متحده آماده 
کردند تا مردم بیشتر باور کنند که حمله به نفت کش 

و حوادث رخ  داده کار جمهوری اسالمی است.
بر همین اس��اس در ابتدایی ترین موضع گیری 
دولت آمریکا بدون ارائه ش��واهد مس��تند، ساعاتی 
بعد از این حادثه ایران را به دس��ت داشتن در این 
حادثه متهم کرد. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
مدعی ش��د که ارزیابی دولت آمریکا این است که 
ای��ران عامل ای��ن حمله بوده اس��ت. در ادامه این 
روند مضحک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
نی��ز در گفت وگو ب��ا فاکس نیوز با تک��رار این ادعا 
مدعی ش��د که ایران پشت پرده حادثه دریا عمان 
است. اما همه این اتفاقات این در حالی بود که که 
مقامات چندین کش��ور روایت آمریکا درباره نقش 

ایران درباره این حادثه را زیر سوال بردند.
 در عی��ن حال رس��یدگی س��ریع ب��ه خدمه 
نفت کش آس��یب دیده و نجات آنها از غرق شدگی 
توس��ط نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران به 
خوب��ی ثابت می کند که آنچه ایرانی ها انجام دادند 
ام��داد دریایی بود نه انتقام. در عین حال اظهارات 
حاضران در نفت کش نیز بر رفتار درست ایرانی ها 

در کمک به حادثه دیدگان صحه می گذارد.

 سکانس دوم:
تناقض گویی درباره توان نظامی ایران!

پمپئو بدون اش��اره ب��ه جزئیاتی در م��ورد این 
حمالت مدعی ش��د، »با توجه به اطالعات به دست 
آم��ده در مورد نوع س��الح به کار رفت��ه در حمله و 
پیچیدگ��ی عملیات« این نتیجه به دس��ت آمده که 
این اقدام کار ایران بوده است. او همچنین با اشاره به 
اینکه این حمالت بخشی از سلسله اقدامات ایران برای 
»بی ثبات ساختن« منطقه بوده است، تأکید کرد که از 
نماینده کشورش در سازمان ملل متحد می خواهد تا 

این مورد را در شورای امنیت مطرح کند.
به جز ادعاهای مضحک و بی س��ند پمپئو این 
س��خن از این جهت قابل تامل است که او ایران را 
دارای ابزارهای پیچیده خوانده در حالی که چندی 
پیش برایان هوک نماینده ویژه امریکا در امور ایران 
در غرب آس��یا گفته بود که ایرانی ها س��الح های 
پیشرفته ندارند و نمایش اقتدارشان یک فتوشاپ 
است!! این نشان می دهد که مسئوالن امریکایی به 
جز اظهارات مضحک و عجیب و غریب در اظهارات 

احمقانه با هم رقابت سختی را دارند!

سکانس سوم: آبروریزی سند
ام��ا بعد از به س��خره گرفتن س��خنان ترامپ و 

پمپئو درباره دست داشتن ایران در اتفاق رخ داده در 
خلیج فارس، فیلمی از سوی وزیر خارجه امریکا پخش 
شد تا اینطور ادعا کند که ایرانی هابه نفت کش ها مین 
چسباندند، فیلم مذکور به حدی غیرواقعی و ناشیانه 
انتخاب شده بود که حتی یک ساعت هم دوام نیاورد 
و جعلی  بودن آن در همان س��اعات نخس��ت انتشار 

توسط خدمه کشتی علنی شد.
سفیر کویت در سازمان ملل متحد که کشورش 
رئیس دوره ای شورای امنیت است در مورد روایت 
آمریکایی ه��ا در باره حادثه دو نفت کش در دریای 
عمان تشکیک کرد و گفته است: اثبات اینکه قایق 
موجود در فیلمی که آمریکایی ها منتشر کرده اند، 

متعلق به ایران باشد، سخت است. 
»یات��اکا کاتادا«، مالک یک��ی از نفت کش های 
ژاپن��ی که روز پنجش��نبه در دری��ای عمان دچار 
حادثه شد، گفت که روایت واشنگتن درباره نحوه 

حمله به نفت کش ها در این دریا اشتباه است.

سکانس چهارم: شکست در شورای امنیت
اما بع��د از این نمایش مضح��ک و حرف های 
بی س��ند امریکایی ها که معموال به یک جانبه عمل 
کردند معروف هس��تند، تالش داش��تن که درباره 
ایران اجماع جهانی را بگیرند برای همین خواستار 
تشکیل جلسه ش��ورای امنیت سازمان ملل شدند 
که آن جلسه هم نتیجه ای برایشان در بر نداشت.

بر همین اساس »ناتالی توچی«، از مشاوران ارشد 
»فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ضمن تشکیک در ادعاهای آمریکا مبنی بر دست 
داش��تن ایران در حادثه دو نفکش گفت: »ما قبل از 

اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم.«
این مقام اروپایی با بیان اینکه ایرانی ها بازیگرانی 
بسیار معقول هستند گفت اینکه آن ها در زمان حضور 
»آبه شینزو«، نخست وزیر ژاپن در تهران به یک کشتی 

ژاپنی حمله کنند »کار چندان معقولی نیست.«
 ام��ا »هایکو ماس« وزی��ر خارجه آلمان نیز در 
واکنش به حادثه صبح جمعه برای دو نفت کش در 
دریای عمان گفت: ویدئویی که توس��ط آمریکا ارائه 
ش��ده برای اثبات این موضوع که ایران پشت حمله 
به تانکرهای نفتی در خلیج عمان بوده کافی نیست.
راش��اتودی نیز در گزارشی نوشت که با وجود 
اتهامات واش��نگتن عیه ایران، هی��چ دلیلی درباره 
نق��ش تهران ب��رای حمله به تانکره��ای نفتی در 
دریای عمان وجود نداشته و این حادثه مشکوک، 

به جای کمک به ایران به آن آسیب می رساند.
اما س��فیر کویت در س��ازمان مل��ل متحد که 
کش��ورش رئیس دوره ای ش��ورای امنیت است در 
مورد روایت آمریکایی ها درباره حادثه دو نفت کش 
در دریای عمان تش��کیک کرد و گفته است: اثبات 
اینکه قایق موجود در فیلمی که آمریکایی ها منتشر 

کرده اند، متعلق به ایران باشد، سخت است. 
»یات��اکا کاتادا«، مالک یک��ی از نفت کش های 
ژاپن��ی که در دریای عمان دچار حادثه ش��د، نیز 
گفت که روایت واش��نگتن درب��اره نحوه حمله به 

نفت کش ها در این دریا اشتباه است.

 سکانس پنجم:
فرافکنی و سخنرانی های بی اساس

اما با هم��ه این فضاحت ها س��خنان مضحک 
امریکایی ه��ا در اتهام زنی به ای��ران ادامه دارد. بر 
همین اس��اس رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای 
مدعی شد ایران در حمله به نفت کش ها در دریای 

عمان دست داشته است.
ترامپ گفت که تنگه هرمز هرگز بسته نخواهد 
شد و اگر این اتفاق بیفتد برای مدت زمان طوالنی 
نخواه��د بود. وی در ادامه ای��ن مصاحبه بار دیگر 
بدون اشاره به خروج یکجانبه دولت وی از برجام، 

خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات شد!
رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه مدعی 
ش��د ایران حمله به دو نفت کش در دریای عمان را 
انجام داده و تصاویر منتشر شده از نفت کش ها حاکی 

از آن است که ایران این حمله را انجام داده است.

هدف: خنثی کردن تبعات سخنان صریح 
رهبر انقالب و رسوایی امریکا

اما آنچه که در ابتدا بیان ش��د مبنی بر تالش 
ب��رای مصادره افکار عمومی جهان به این س��مت 
ک��ه امریکا اهل مذاکره و ایران اهل جنگ اس��ت، 
حمله به نفت کش ها در خلیج فارس می تواند هدف 
دیگری را نیز در پس بلواهای سیاسی داشته باشد 
و آن ماس��که کردن س��خنان رهبری درباره اشاره 
به بدعهدی های امریکا و همه آنچه که ایش��ان در 
دیدار با آبه نخس��ت وزیر ژاپن درخصوص امریکا و 

مسئوالت این ایاالت عنان کردند.

اما همه این حربه ها با تحلیل های آتی به سمت 
یافتن مقصر اصلی که امریکا و سعودی و اسرئیل است 

منجر خواهد شد چراکه مجرم خود در تله می افتد.

 بازتاب ها:
اسرائیل در قضیه دو نفت کش متهم است

بر خالف انتظار اما بسیاری از کارشناسان آزاد 
اعالم دارند که اسرائیل مقصر حوادث نفت کش ها 
اس��ت. منابع دیپلمات عربی ب��ا بیان اینکه هویت 
عامل حادثه دو نفت کش در دریای عمان روش��ن 
نیست، گفتند، »اسرائیل هم با توجه به امکانات و 

توانایی هایی که دارد، در مظان اتهام است«.
دو انفج��ار مهی��ب در دریای عم��ان رخ داد و 
منابع خبری دقایقی بعد اعالم کردند، دو نفت کش 
بزرگ هدف انفجار قرار گرفته اند. با آنکه ایران این 
حادثه را مشکوک خواند، مقامات آمریکایی از جمله 
مقامات وزارت خارجه و دفاع، تالش کردند با توجه 

به تنش موجود، ایران را متهم جلوه دهند. 
ام��ا »مناب��ع دیپلم��ات عرب��ی« ب��ه روزنامه 
الجمهوری��ه لبن��ان گفته ان��د، »حمل��ه ای که در 
دری��ای عم��ان رخ داد، از حی��ث زم��ان وق��وع و 
اهداف، سؤال برانگیز است چراکه، درست زمانیکه 
نخست وزیر ژاپن در تهران و حامل پیامی از دونالد 
ترام��پ برای متقاعد کردن ای��ران به مذاکره بود، 

نفت کش ژاپنی هدف قرار گرفت«.
الجمهوریه )دو روز پ��س از حادثه( به نقل از 
دیپلمات های عربی ک��ه هویت آنان را فاش نکرد، 
نوش��ت: »قطعاً یک جناح تن��درو در دولت آمریکا 
قصد جنگ اف��روزی دارد که دو رک��ن آن، مایک 
پمپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
هستند. در مقابل اینها،  یک جناح در دولت آمریکا 
نیز خواستار آرامش است. ظاهرا ]دونالد[ ترامپ با 
ماهیت عملگرایش، بیشتر جانب جناح آرامش خواه 
اس��ت. در نتیجه اصاًل بعید نیست که جناح تندرو 
از طریق مان��ور روی این حمله، قصد بازیابی خود 
و کشاندن رئیس جمهور آمریکا به جنگ مستقیم 

علیه ایران را داشته است«.
این منابع عربی توضیح دادند که »باید مراقب 
آنچه طی هفته های اخیر در منطقه افتاده، بود؛ از 
حمله در دریای عمان تا حمله حوثی ها به فرودگاه 
]سعودی[ در نتیجه زمان حمله ]در دریای عمان 
کامال[ مش��کوک اس��ت؛ چه از حیث هم زمانی با 
سفر نخست وزیر ژاپن چه از این حیث که بالفاصله 
پ��س از حمله حوثی ها بود. ه��دف اتهام ]آمریکا[ 
تأکید بر متهم بودن ایران اس��ت و ]این کش��ور[ 
ت��الش می کند با انتش��ار تصاوی��ری ویدئویی، بر 

مسئول سازی ایران تأکید کند.
ای��ن منابع عرب��ی اینطور نتیج��ه گرفتند که 
»بر خالف ص��دای طبل جنگ ک��ه در منطقه به 
گوش می رس��د و حضور جناحی تندرو در آمریکا 
که تمایل به درگیری دارد، واشنگتن و تهران ُمصّر 
هستند که از جنگ بزرگ، دوری کنند. این بدین 
معنا نیست که هیچ تقابل محدودی و در مکانی از 
قبل بررسی شده ، رخ نخواهد داد. خطرناک بودن 

مسئله در س��وء مدیریت احتمالی است که ممکن 
است مهار آن از کنترل خارج شود«.

اما در عین حال یک حساب توئیتری منتسب 
به یک افسر اداره اطالعات امارات، از نقش این کشور 
در قضیه حمله به نفت کش ها در دریای عمان پرده 
برداش��ت. حس��اب توئیتری »بدون ظل« منتسب 
به یک افس��ر اطالعاتی اماراتی که به افش��اکننده 
اسرار سیاسی مشهور است از دست داشتن امارات 
متح��ده عربی در حمله ب��ه دو نفت کش در دریای 

عمان در روز پنجشنبه خبر داد.
وی در حساب خود نوشت: دستگاه اطالعاتی 
امارات در پش��ت پ��رده هدف قرار گرفته ش��دن 
کشتی هاس��ت و روز پنجش��نبه ب��رای دومین بار 
کش��تی ها را هدف قرار داده اس��ت. وی علت این 
کار را وادار ک��ردن ایران ب��ه پذیرفتن گفت وگو با 
آمریکا اعالم کرده است تا با این کار دونالد ترامپ 

در انتخابات آینده پیروز میدان شود.
این فرد با نام مس��تعار »بدون ظل« )به معنی 
بدون س��ایه( که خود را افسر دس��تگاه اطالعاتی 
ام��ارات معرفی کرده اس��ت و بی��ش از ۲۰۰ هزار 
دنبال کنن��ده دارد در ادامه نوش��ته اس��ت که اگر 
ای��ران گفت وگ��و را نپذی��رد عملیات تروریس��تی 
بیشتری برای فش��ار بر این کشور و موافقت برای 

مذاکره اتفاق خواهد افتاد.
همچنین دکتر حزام الحزام اس��تاد سعودی و 
پژوهشگر تاریخ کش��ورهای عربی در همین راستا 
در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: امارات با هدف 
قرار دادن دو نفت ک��ش در دریای عمان همچنان 
دارد با امنیت خلی��ج ]فارس[ بازی می کند و این 
علت اع��الم حالت فوق العاده ای اس��ت که چندی 

پیش در این کشور اعالم کرد.
وی در ادامه نوش��ت: با وجود اینکه تحریم های 
اقتصادی علیه ایران اعمال ش��ده است، هرگز ساده 
نخواهد بود که این کش��ور حمل و نقل دریایی را با 
ای��ن روش تعطیل کند و می تواند از راه های دیگری 

نفت خود را بفروشد.
بر همین اس��اس می توان اتفاقات و نمایش رخ 
داده را بیشتر یک بازی جدید امریکا برای ایجاد بلوا و 
آشوب و گرفتن ماهی خود از آب گل آلود توصیف کرد 
و اینطور تحلیل کرد که ائتالف امریکایی، سعودی و 
اس��رائیلی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی چنین 
برنامه ای را چیده اند اما آنها حتی نتوانستند در اقناع 
مردم منطقه خود درست عمل کند و اقدامات ناشیانه 
و هدف گرفتن کشتی از سمتی که به ایران دسترسی 
نداشت و فیلم مضحکی که همان ساعات اولیه دروغ 
بودنش افشا شد خود نشان می  دهد که این رفتارها 
تنها بلواهای سیاس��ی برای ن��اک دان کردن حریف 
توس��ط امریکا بود در حالی که خودش��ان ناک دان 
ش��دند و  مضحک بودن رفتارها و سناریوهای چیده 
شده در این زمینه پیش از آن چیزی که امریکایی ها 
تصور داشتند برمال شد، سردامداران کنونی امریکا به 
نوعی خواستند یک ۱۱ س��پتامبر دیگر را مدیریت 
کنند تا به اهدافشان برسند اما نقشه شومشان مانند 

عملیات در طبس نقشبر آب شد.

 چند سکانس از حقارت امریکایى
 درباره حمله به نفت کش ها

در خلیج فارس؛

فصل بلوا


