
یکا توپ زدن انگلیسی ها در زمین آمر

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

هنوز این س��وال در میان کارشناسان سیاسی 
مطرح اس��ت که آیا سیاست های انگلیس را آمریکا 
می چیند و یا سیاس��ت آمریکا را انگلیس اما به هر 
تقدیر یک اصل مس��لم اس��ت و آن اینکه آمریکا و 
انگلیس در یک مس��یر گام بر می دارند و آن مسیر 
تحقق سلطه گری نظام سرمایه داری است و در این 
راه نیز از هیچ اقدامی حتی قتل عام میلیون ها انسان 
بی گناه نیز ابایی ندارند چنانکه انگلیسی ها میلیون ها 
ایرانی را در جنگ جهانی با تحریم و قحطی به کام 
مرگ بردن��د. در دو دهه اخیر نیز انگلیس و آمریکا 
در افغانس��تان، عراق، سوریه، یمن و لیبی مستقیم 
و غیرمس��تقیم به جنایت علیه بشریت می پردازند. 
البت��ه نباید حمای��ت آنها از رژیم صهیونیس��تی و 
جنایات آنها علیه فلسطین را نیز از نظر دور داشت. 
خباثت های انگلیس��ی ها علیه ایران و ایرانی نیز 
که بر کسی پوشیده نیست و صدها نمونه تاریخی تا 
به امروز می توان مطرح کرد هر چند که انگلیسی ها 
با تحریف تاریخ و سندسازی به دنبال پنهان کردن 
آن هس��تند. در همین روزهای اخی��ر نیز می توان 
نمودی از این رفتاره��ای غیراصولی و زیاده خواهانه 
انگلیس��ی ها را مشاهده کرد. اتهام زنی های هسته ای 
آنها در حالی ادامه دارد که جرمی هانت وزیر خارجه 
انگلیس در مصاحبه با بی.بی.س��ی مدعی ش��د که 
ارزیابی انجام شده توسط خود انگلیس نشان می دهد 
ک��ه ایران احتماال در پش��ت حمله به نفتکش ها در 
دریای عمان اس��ت. »جرم��ی هانت« همچنین روز 
جمعه در سخنانی بدون ارائه شواهد مستند مدعی 
شد که »تقریبا قطعی است که ایران پشت حمالت 
به تانکرهای نفت در دریای عمان است.« همچنین 
»توبیاس الوود« معاون وزیر دفاع انگلیس دیروز بار 
دیگر ایران را به ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرد 
و گف��ت لندن از »منافع« خ��ود دفاع می کند.پیش 
از اینها نیز پن��ی موردانت وزیر دفاع جدید انگلیس 
در اظهاراتی ضدایرانی، فعالیت های منطقه ای ایران 
را »تن��ش زا« توصیف کرد و گف��ت در صورت بروز 

درگیری، لندن از واشنگتن حمایت می کند. 
نکته قابل توجه آنکه بعیدی نژاد س��فیر ایران 
در لن��دن عنوان کرد که چند معترض با مس��دود 
کردن تنها در ورودی سفارت ایران، مانع از حضور 
دیپلماتهای ایرانی در محل کارشان شدند. اما قابل 
توجه تر آنکه »راب مکر« سفیر انگلیس در تهران 
دیروز گزارش منتش��ر شده در مورد احضار وی به 
وزارت امور خارجه ای��ران را تکذیب کرد و مدعی 
ش��د که دیدار او با مقام های ایرانی به درخواس��ت 
ط��رف انگلیس��ی بوده اس��ت. این ادع��ا در حالی 
مطرح می ش��ود که روز ش��نبه اعالم شد که »در 
پی اظهارات خالف واق��ع وزیر خارجه انگلیس در 
متهم کردن ایران به دست داشتن در حوادث اخیر 
برای دو نفتکش در دریای عمان، دس��تیار وزیر و 
مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه« در مالقات با 
سفیر انگلیس، شدیدا به این مواضع غیر قابل قبول 

و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض کرده است.
اینکه انگلیس��ی ها همواره مواض��ع طلبکارانه 
داشته و به زعم خود از باال به دیگران نکاه می کنند 
اصلی همیشگی اس��ت اما اکنون این سوال مطرح 
می ش��ود که چرا این اقدامات از سوی سران لندن 
صورت می گیرد؟ پیش از پاسخ به این پرسش بیان 
این نکته اساس��ی ضروری است که اقدام ممانعت 
از ورود کارکنان س��فارت ایران به محل کارش��ان 
در انگلی��س، مغایر با آداب کنس��ولی بوده و دولت 
انگلیس مسئول چنین حوادثی است البته انگلیس 
دارای سابقه ای طوالنی در نقض تعهدات دیپلماتیک 
است که چندین حمله گروهک تروریستی منافقین 

به سفارت ایران نمودی از آن است.
اما در باب اهداف و ریشه های رفتارهای انگلیس 
پی��ش از هر چیز این اق��دام ادامه همراهی انگلیس 
با آمریکا علیه ایران اس��ت که در راستای مشارکت 
در تقس��یم منافع با آمریکا ص��ورت می گیرد بازی 
انگلیس در زمین منطقه ای امریکا که براساس رویه 
س��نتی این کشور برای حرکت در حاشیه و شراکت 
در منافع، ش��کل گرفته با توجه به چشم انداز بحران 
موج��ود به طورقطع نمی توان��د تامین کننده منافع 
لندن باشد. در این میان مصوبه شورای عالی امنیت 
مل��ی در باب تعلیق گام به گام برجامی زمینه س��از 
خشم انگلیس از استقالل رفتاری ایران و پایان دوره  
وعده ه��ای غربی با ادعای پایبندی به برجام اس��ت. 
انگلیس با بحران س��ازی حاشیه ای به دنبال انحراف 
افکار عمومی از موضوع اصلی یعنی بدعهدی برجامی 

انگلیس و اروپا و منحرف سازی مسیر برجام است
نکته دیگر آنکه انگلیس در چارچوب سرکیسه 
کردن کش��ورهای عربی از ایران هراس��ی استفاده 
می کن��د در این میان تحرکات ضد ایرانی انگلیس 
در چارچوب فراری دادن عربس��تان از باتالق یمن 
است چنانکه متجاوزان به یمن اعالم کرده اند که 
وس��اطت های بین الملل��ی و در راس آن از س��وی 
انگلیس انجام گرفته تا عملیات ها علیه فرودگاه ها 

و تاسیسات سعودی و اماراتی متوقف شود.
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از اعتراف به توهم تقلب تا پخش مستندی برای نبش قبر انتخابات 88؛

تالش برای احیای یک مومیایی

اینکه رئیس جمهور بگوید اختیاری ندارم 
توهین به شعور مردم است

عضو ش��ورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار 
گفت: بعید نیس��ت آق��ای روحانی فردا در س��لب 
مس��ئولیت از خود، رای دهن��دگان را هم متهم به 
فریب خ��ود بکند و بگوید من از ح��وزه اختیارات 

ریاست  جمهوری بی اطالع بودیم.
محمد محمدرضایی اظهار داشت: ستاد مشترک 
انتخاباتی اقوام ایرانی در دوره اول کاندیداتوری آقای 
روحانی مش��روط به صدور بیانیه معروف 10 ماده ای 
حقوق اقوام  ادیان از ایش��ان حمای��ت جانانه کرد اما 
دیری نپایی��د که روحانی   و اطرافیانش پش��ت پا به 
خیلی از وعدهایشان زدند و به جای شایسته ساالری 
پوسترچسبان ساالری و قوم و خویش بازی حاکم شد.

وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه روحان��ی می گوید 
که اختی��ارات الزم را برای اداره کش��ور ندارد، اما 
نمی گوید که با اختیاراتی که داش��ته چه اقداماتی 
انجام داده است، اذعان کرد: این نوع توجیه را من 
توهین به شعور رای دهندگان می دانم. گویی طرف، 
یک چوپان ساده و سال ها از شهر دور بوده و ملت 
یک ش��به او را آورده و به کرسی ریاست جمهوری 
نشانده اند؛ نه قانون اساسی را خوانده و نه اطالعی 

از اختیارات ریاست جمهوری داشته است. 
وی تاکید ک��رد: اگر حضرات اختیارات را ناکافی 
می دانس��تند، چرا برای بار دوم در انتخابات شرکت و 
برنامه دادند. اگر آقایان در دور اول احساس از کمبود 

اختیارات رنج می برند چرا استعفا ندادند؟  فارس
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الریجانی:

 حمله به نفتکش ها 
مکمِل تحریم های اقتصادی آمریکاست

2

سردار سپهر:

 بسیج در حادثه سیل
کار سه ساله را ۳۵ روزه انجام داد

2

رئیس دانشگاه علوم تحقیقات:
  پیمانکار و راننده اتوبوس 

ونده مشخص شدند به عنوان متهمان پر
اولین جلس��ه دادگاه رس��یدگی به پرونده تص��ادف اتوبوس 
دانش��جویان دانشگاه علوم و تحقیقات، به  ریاست قاضی عالی شاه 
برگزار ش��د. به همین منظور تعدادی از خانواده های دانشجویان 
جان باخته در این حادثه، با حضور حسام نواب صفوی وکیل این 

پرونده به گفت وگو و بررسی جزئیاتی از پرونده پرداختند.
در این نشس��ت، صفوی وکیل پرونده با بیان اینکه خروجی 
رأی ای��ن پرون��ده می توان��د بر عملکرد بس��یاری از مس��ئوالن 
دس��تگاه های اجرایی مؤثر باشد، گفت: با توجه به حساسیت این 
موضوع که در آن بر اثر بی احتیاطی مس��ئولین مربوطه، تعدادی 
از جوانان و دانشجویان جان خود را از دست داده اند، رأی پرونده 
مذکور می تواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی جامعه داشته باشد و 

امیدواریم قوه قضاییه در این موضوع با قاطعیت عمل کند.

وی با اعالم اینکه کیفرخواس��ت متهمان پرونده صادر ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: در ح��ال حاضر متهمان پرونده مش��خص و 
کیفرخواست آن ها نیز صادر شده است، بر این اساس دانشگاه آزاد 
واحد علوم تحقیقات، رئیس دانش��گاه علوم تحقیقات، پیمانکار و 

راننده اتوبوس به عنوان متهمان پرونده مشخص شده اند.
وکیل پرونده با اش��اره به بخش��ی از کیفرخواست صادرشده 
برای رئیس دانشگاه واحد علوم تحقیقات اظهار داشت: جرم اصلی 
این پرونده بی مباالتی و بی احتیاطی مس��ئولین مربوطه بوده که 
منجر به 10 فقره فوت و مصدومیت ش��دید حدود 30 نفر ش��ده 
اس��ت، به عالوه براساس ماده 143 قانون مجازات اسالمی، رئیس 
دانش��گاه به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی دانشگاه، باید بر 
عملکرد پیمانکار نظارت می کرده که این امر محقق نشده و به رغم 
اطالع از وجود خطر اس��تفاده از این اتوبوس ها و اطالع از احتمال 
وقوع حادثه، مبادرت به فسخ قرارداد با پیمانکار نکرده، در نتیجه 

مباالتی و بی احتیاطی وی محرز است.
وی افزود: پیمانکار نیز نسبت به تعویض اتوبوس ها اقدام نکرده و 

به دلیل بروز مشکالت فنی، اتوبوس با کاهش بیش از 60 درصد ترمز 
مواجه ش��ده است، به عالوه بررس��ی ها نشان می دهد که با توجه به 
نقص فنی اتوبوس ها، بیش از 60 درصد احتمال بروز حادثه برای این 

وسایل نقلیه وجود داشته و 5 دستگاه اتوبوس نیز خراب بوده اند.
صف��وی در پای��ان تصری��ح ک��رد: امیدواری��م ب��ا توجه به 
ش��رایط موجود، مسئوالن قضائی نس��بت به عدم تضییع حقوق 
خانواده های جان باختگان و تعدادی از جوانان کش��ور اقدام کرده 

و شاهد صدور رأیی مناسب برای متهمان پرونده باشیم.
در پایان جلسه نیز خانواده های قربانیان پرونده نسبت به بی توجهی 
رئیس دانشگاه به اس��تفاده از اتوبوس های خراب و فاقد معاینه فنی 
انتقاد کردند و گفتند: چرا باید تمامی مسئولین دانشگاه امکان ورود به 
دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی را داشته باشند، اما برای دانشجویانی 
که هر ترم مبلغ زیادی را به دانشگاه می دهند، چندین دستگاه اتوبوس 
سالم تهیه نشود. خانواده های قربانیان این حادثه فرزندان خود را که 
هر یک دارای درجات علمی بوده از دست داده اند و همه از مسئولین 

قضایی تقاضای رسیدگی قانونی به این پرونده را داریم.

وزیر خارجه انگلیس مجددا ایران را به دست داشتن در حمله 
روز پنج شنبه به نفتکش ها در دریای عمان متهم کرد.

جرمی هانت در مصاحبه با بی.بی.سی مدعی شد که ارزیابی 
انجام شده توس��ط خود انگلیس نشان می دهد که ایران احتماال 

در پشت حمله به نفتکش ها در دریای عمان است. 
وی در این مصاحبه گفت: ما ارزیابی خودمان را انجام دادیم 
و عبارتی که ما به کار می بریم تقریبا مشخص است... ما معتقدیم 
که هیچ کس دیگری نمی توانسته این کار را انجام دهد. هانت در 
ادامه از همه طرف ها خواست از تشدید تنش ها خودداری کنند. 
این درحالی اس��ت که وزارت خارجه ایران سفیر انگلیس در 
تهران را درباره ادعاهای قبلی این کش��ور در زمینه دست داشتن 

ایران در این رویداد احضار کرده بود. 
وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه گذش��ته در س��خنانی 

بدون ارائه ش��واهد مستند مدعی شد که »تقریبا قطعی است که 
ایران پشت حمالت به تانکرهای نفت در دریای عمان است.« وی 
برای این ادعای خود به ارزیاب��ی ادعایی مقامات آمریکایی علیه 

ایران استناد کرده بود.
ای��ن اتهام��ات در حال��ی مطرح می ش��ود که کارشناس��ان 
متعددی اع��الم کرده اند با وجود اتهامات واش��نگتن عیه ایران، 
هی��چ دلیلی درباره نقش تهران برای حمله به تانکرهای نفتی در 
دری��ای عمان وجود ندارد. از س��وی دیگر تهران قاطعانه هرگونه 
دس��ت داشتن در این حادثه را رد کرده  است. محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران این حادثه را بسیار مشکوک توصیف کرده 
و گفته که شواهد واش��نگتن، اتهاماتی است که با هدف تخریب 

تالش های دیپلماتیک ایران است.
از س��وی دیگ��ر رئیس ش��رکت ژاپنی که مالک یک��ی از این 

کش��تی های نفتی اس��ت گفته ارزیابی های آمری��کا در این زمینه 
درست نیس��ت. وی همچنین گفته است که خدمه این کشتی دو 
ش��ی پرنده را قبل از وقوع حمالت مش��اهده کرده اند که با ادعای 
آمریکایی ها در زمینه استفاده از مین های چسبنده در تناض است. 
مقام��ات رس��می دولت ژاپن نی��ز تاکید کرده ان��د که هنوز 
نمی دانند چه کس��ی در پش��ت ای��ن حمالت اس��ت و در حال 

جمع آوری اطالعات دقیقتر هستند.
منابع خبری صبح پنج ش��نبه )23 خرداد( از وقوع دو انفجار 
مهیب در دریای عمان خبر دادند. مدتی بعد روش��ن ش��د که دو 
نفتکش دچار حریق شده اند. نفتکش »فرانت آلتر« با پرچم جزایر 
مارشال متعلق به نروژ از قطر »اتانول«  بارگیری کرده و »کوکوکا 
کوریج��س« ب��ا پرچ��م پانام��ا از »الجبیل« عربس��تان به مقصد 

سنگاپور، محموله »متانول« بارگیری کرده بود  فارس

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

 مقاومت ایران
صبر اتاق فکر آمریکا را 

لبریز کرده است

ابعاد جدید رسوایی شکست ائتالف 
آمریکایی - عربستان در برابر یمنی ها

 سعودی
 دست به دامان

ملکه قاتالن شد 
صفحه 6

درباره اعتراف مهم کرباسچی؛

اصالحاتازپروژه»اویکفرشتهبود«
تا»ماگفتهبودیم«

یب   »پرستو«؛ اسم رمزی برای تخر
یا ابزاری در دست صهیونیست ها؟

ماج��رای جنای��ی ش��هردار اس��بق ته��ران که  اصالح طلبان را با مشکل مضاعفی روبه رو کرده، به درحـــاشیه
مرحله جدیدی از نوع فاز سیاسی رسیده است.

وزیرخارجه
فتنه


