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اتهام زنی دوباره آمریکا به ایران
در حالی که اتهام زنی های بی سند آمریکایی ها به 
ایران در موضوع حمالت روز پنجشنبه به دو نفتکش 
در دری��ای عم��ان ادام��ه دارد، نیروهای تروریس��تی 
س��نتکام مدعی تالش نافرجام ای��ران برای هدف قرار 
دادن ی��ک پهپ��اد آمریکایی در نزدیک��ی یکی از این 

نفتکش های آسیب دیده شده است.
تروریس��ت های فرمانده��ی کل نیروه��ای ارتش 
آمریکا در منطقه غرب آس��یا، ش��رق آفریقا و آسیای 
مرکزی )سنتکام( علیه ایران اتهام زنی دوباره ای انجام 

داده است.
سنتکام مدعی شده که یک موشک زمین به هوای 
ایرانی اصالح شده مدل اس ای- ۷ ساعت ۶:۴۵ دقیقه 
صبح ۱۳ ژوئن بر فراز خلیج عمان یک پهپاد ام کیو–۹ 
آمریکای��ی را هدف قرار دهد ت��ا در روند نظارت آن بر 
حمله ادعایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نفتکش 

کوکوکا کوریجس اختالل ایجاد کند.  فارس 

 انتقاد کره شمالی
از رویکرد فریبکارانه آمریکا 
رسانه دولتی کره شمالی با اشاره به اعمال دور تازه 
تحریم ها علیه ایران، از رویکرد »فریبکارانه« آمریکا در 

قبال جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرده است.
خبرگ��زاری یونه��اپ ک��ره جنوب��ی با اش��اره به 
موضع گیری خبرگزاری کره ش��مالی علیه تحریم های 
ضدایرانی آمریکا، آن را نشانگر ناخرسندی پیونگ یانگ 
از بن بست پیش آمده در مذاکرات با واشنگتن ارزیابی 
کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکنون 
دو ب��ار ب��ا دونالد ترامپ دی��دار کرده، اما واش��نگتن 
تاکن��ون از رفع تحریم ها علیه کره ش��مالی خودداری 

کرده است. تسنیم 

اخبار

 ادعای نقش ایران 
در حادثه نفتکش ها قابل اثبات نیست

هفته نامه نیوزویک در گزارش��ی با اش��اره حادثه 
اخیر ب��رای نفتکش ها در دریای عم��ان تصریح کرد، 
کارشناسان اطالعاتی مس��تقل معتقدند ویدئو انتشار 
یافت��ه از س��وی آمریکا، نقش ای��ران را در این حادثه 

ثابت نمی کند.
در گ��زارش تارنمای ای��ن هفته نام��ه آمریکایی 
آم��ده اس��ت: کارشناس��ان و ناظران مس��تقل، ویدئو 
س��یاه و س��فیدی را که آمریکا درباره نقش ایران در 
مورد حادثه نفتکش ها در دریا عمان منتشر کرده زیر 
سووال برده و آن را مدرکی جهت دستمایه قرار دادن 

آغاز درگیری با ایران نمی دانند.
این هفته نامه پرسابقه آمریکایی در ادامه گزارش 
خود افزود: اما کارشناس��ان مس��تقل اطالعاتی بر این 
باورند که این ویدئو انتش��ار یافته از سوی آمریکا چیز 

را درباره نقش ایران در این حمله ثابت نمی کند.
این کارشناس��ان می گویند، با توج��ه به افزایش 
تنش در منطقه خاورمیانه دیگ��ر بازیگران منطقه ای 

نیز از انگیزه انجام چنین حمالتی برخوردار هستند.
آنتون��ی کوردزمن تحلیلگر استراتژیس��ت از مرکز 
مطالع��ات بین الملل و راهبردیدر این مورد به نیوزویک 
گفت: یکی باید این را بپرسد که اگر این کار ایران نبوده 
پس کار چه کسی بوده است. وی افزود: احتماالً خواهید 
گفت که این حمله کار داعش بوده که خواسته تا بین دو 

دشمن - آمریکا و ایران - آتش جنگ را بیفروزد.
ای��ن تحلیلگ��ر و استراتژیس��ت ادام��ه داد: یا به 
عربس��تان س��عودی و امارات بنگرید ک��ه آنها بدنبال 
بوجود آوردن حادثه ای در منطقه بوده تا بدان وسیله 

فشار را بر ایران افزایش دهند.
به نوش��ته نیوزویک، ایهام کامل سرپرست بخش 
تحلیل خاورمیانه از گروه اروپا آس��یا  در کنفرانسی با 
اش��اره به حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی عربستان 
گفت: پاسخ سعودی ها این است که تالش می کنند تا 
بر آمریکا برای آنکه دست به اقدامی زند، فشار آورند.

نیوزوی��ک نوش��ت: برخی ناظران نیز ب��ه این امر 
اش��اره دارند ک��ه تندروهای حاض��ر در دولت ترامپ 
مسئول این حمالت بوده تا بدین وسیله یک درگیری 

پیشگیرانه را علیه ایران به راه اندازند.
ویلیام چرچ  بازرس نظامی س��ابق شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نیز در این مورد به نیوزویک گفت: 
ویدئو ضبط شده آمریکا سند و دستاویزی خوبی برای 
یک درگیری نیس��ت. وی افزود: این به مانند دروغی 
است که درمورد جنگ ویتنام رخ داد، حمله ساختگی 
ویتنام ش��مالی به ناو آمریکای��ی در خلیج تانکین در 
سال ۱۹۶۴ و یا دروغ آمریکا درباره تسلیحات کشتار 

جمعی پیش از حمله به عراق است.
این بازرس سابق نظامی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد گفت: بنابر این وقتی چنین حمالتی روی می دهد 
باید از خود بپرس��ید چرا و عالوه بر آن انگیزه انتش��ار 
چنین مدرکی از سوی آمریکا چیست، با توجه به اینکه 
جان بولتون مش��اور تندرو امنیت ملی ترامپ آش��کارا 

خواهان تغییر رژیم در ایران شده است.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

انگلیس بار دیگر علیه ایران موضع گرفت
معاون وزیر دفاع انگلیس در موضعی ضدایرانی، گفت، لندن مصمم به دفاع 

از منافع خود در منطقه غرب آسیا است.
توبیاس الوود در مورد تنش های پیش آمده در خلیج فارس و دریای عمان، 
گفت: این تنش های در حال افزایش، برای همه ما مایه نگرانی است. تنگه هرمز 

یک مسیر تردد بین المللی برای نفت و دیگر کاالهاست و مهم است که این انتقال 
آزادانه و بدون چالش هایی که اکنون با آن مواجه هستیم، صورت گیرد.

وی با اشاره به سفرش به منطقه و تشدید تنش ها در روزهای گذشته، گفت: بیائید 
فراموش نکنیم که ایران یک نفوذ نیابتی، یک نفوذ منفی در سوریه، در بحرین، در عراق 
و در حقیقت در کشورهای دیگر دارد. این، به تنش های بیشتر در خاورمیانه منجر شده 
اس��ت. من ناخرسندی ایران از وضعیت توافق هسته ای را درک می کنم، اما این مجوزی 

برای حمله به کشتی ها در تنگه هرمز نیست.  تسنیم 

معادله 
دنبال جنگ در منطقه نیستیم؛ مشکل در تهران است

ولی عهد سعودی در مصاحبه ای با روزنامه الشرق االوسط، ایران را به ارتکاب 
حمالت تروریس��تی متهم کرد و با بیان اینکه عربس��تان دنبال جنگ در منطقه 

نیست، گفت: در برخورد با هر تهدیدی علیه منافع حیاتی مان تردید نمی کنیم.
محمد بن س��لمان آل سعود بدون ارائه شاهدی برای مدعای خود، ایران را 

متهم به حمله به دو نفتکش در دریای عمان کرد و گفت،  حمله به نفتکش ها در 
خلیج )فارس( و هدف گرفتن تأسیسات نفتی و فرودگاه أبها در عربستان سعودی، بر 

خواست ریاض از جامعه بین الملل تأکید می کند تا موضعی قاطع علیه ایران اتخاذ شود.  
ولی عهد س��عودی که این روزها ش��اهد حضور ارتش یمن در مناطق جنوبی عربس��تان 
س��عودی است، مدعی ش��د که ریاض از تالش ها برای حل سیاسی بحران یمن حمایت 
کرده اما حوثی ها هستند که برنامه های ایران را بر منافع یمن ترجیح داده و حل سیاسی 

را قبول نکرده اند.  فارس

درحاشیه
اروپایی ها به وظایف خود در چارچوب برجام عمل کنند
س��فیر روس��یه در تهران با اش��اره به اینکه ایران باید بتوان��د منافع مالی-
اقتصادی در نظر گرفته شده در برجام را احساس کند، از سایر طرف های توافق 

هسته ای خواست تا تعهدات خویش، نه در کالم، بلکه در عمل، را اجرا کنند.
لوان جاگاریان تأکید کرد که ایران باید بتواند منافع مالی-اقتصادی حاصله 

از امض��ای توافق هس��ته ای را بعد از خروج آمریکا از برج��ام و اعمال تحریم های 
یکجانبه از سوی این کشور، احساس کند.  

س��فیر روس��یه گفت: من باید تاکید کنم که سه کش��ور اروپایی، به همراه روسیه و 
چی��ن باید حداکثر تالش خود را ب��کار بندند تا روابط تجاری-اقتصادی ما با ایران ادامه 
پیدا کند.  وی افزود، مقامات مسکو بارها اعالم کرده اند که روسیه قاطعانه مخالف اقدام 
یکجانبه آمریکا که از برجام خارج ش��ده و تهدیدات و اعمال فش��ارهای واشنگتن علیه 

ایران است.  ایسنا 

دیپلمات

B

گروه دیپلماسی  پاس��خ منطق��ی قاطعان��ه و پرونـــــده
ش��فاف مقام معظم رهبری به نخس��ت وزیر ژاپن 
تعیی��ن کننده راهبرد جمهوی اس��المی ایران در 
مقابله ب��ا آمریکای ترامپ ب��ود و درس گرفتن از 
دیدار چند روز پیش برای برخی، از واجبات است 
تا برای مرتفع ساختن برخی مشکالت چشم امید 
به غ��رب نداش��ته و منتظر پایان ریاس��ت ترامپ 
نباش��ند چرا که مش��کل آمریکا با کشورمان ذاتی 
است و فرقی بین ترامپ و اوباما نیست و از ابتدای 
پیروزی انقالب اس��المی این دشمنی وجود داشته 

است.
عباس ضیایی نیری کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی در گفت وگ��و با سیاس��ت روز به تحلیل 
تح��والت منطقه و راهبرد مقاومت از س��وی ایران 
پرداخ��ت و گفت: رهبر معظم انقالب پاس��خ های 
خ��ود به پیام ترام��پ را علنی بیان و روش��نگری 
کردن��د تا اذهان داخلی و جامعه بین المللی بدانند 
کس��ی که ندای مضحک جنگ سر داده و هر روز 

نمای��ش و مانور می دهد، در پش��ت پرده و در 
واقعیت ملتمسانه به دنبال مذاکره است و 

می داند جز برخی س��اده  ل��وح که تحت 
تاثی��ر جو روان��ی ضد انقالب��ی و یا بهتر 
بگویم ضد ایرانی قرار گرفتند، کس��ی این 

نمایش بچ��ه گانه را که با فرس��تادن 
چند کشتی و هواپیما به عنوان 
انتقال هراس جنگ ایجاد کرده 

بودف نمی پذیرد.
وی افزود: آن دس��ته از 
افرادی هم که نادانسته بر 
طبل جن��گ می کوبیدند 

بدانن��د آمریکای رو ب��ه افول هرگز ت��وان مقابله 
با ای��ران را ندارد چرا که به دنب��ال نابودی منافع 
خ��ود و هم پیمانان در منطقه و شکس��ت فضاحت 
بار دوباره نیس��ت شکس��تی که جهن��م ویتنام در 
مقابلش یک خط از کتابی باش��د، پیام فرس��تادن 
و اعالم ش��ماره جهت مذاکره ب��رای تهران، همه 
نش��ان از خودباختگی سیاس��تمداران کاخ سفید 
اس��ت، ترامپ همچنان منتظر است و مکرر درباره 
جمهوری اسالمی ایران توئیت می زند اما می بینیم 
نه تلفن خصوصی کاخ س��فید زنگ خورده است و 

نه پیامش خوانده شده.
به ب��اور ضیایی نی��ری؛ همانطور ک��ه دنیا با 
ش��فافیت محض نظاره گر بود، پ��س از پایان نطق 
مقتدران��ه رهبر عال��ی قدر انق��الب در مقابل آبه 
شینزو ، باید دانست ترامپ و آمریکای امروز همان 
رئیس جمهور و ایاالت متحده سال های قبل است 
و فرق��ی نکرده اند و گاه ب��ا لبخندی در پی اعمال 
فش��ار هس��تند و نقاب به چهره دارن��د و نوروز را 
به فارس��ی تبریک می گویند و گاه با چهره واقعی 
خود وارد عمل میش��وند و عقب نش��ینی نکردن 
و مقاوم��ت ایران  اس��المی در مقاب��ل زور و 
زیاده خواهی آنها، صبر اتاق فکرشان  را لبریز 
و آنها را وادارمی کن��د گاهی از زیاده گویی 

ر  براب��ر ایران و تهدید جنگ د
استفاده کنند.

کارش��ناس  ای��ن 
سیاس��ت  مس��ائل 
خارجی اظهار داشت: 
وقت��ی می بینند در 
مدل  ای��ن  ان��دازه 
جوسازی ها نیستند 

به التماس برای تعامل و فرستادن پیغام و واسطه 
روی می آورند و با این ش��یوه اس��ت که بر همگان 
و داخلی ها و دوس��تان و دش��منان ثابت می شود 
ای��ن مقاومت اس��ت که در برابر تفک��رات باطل و 

نقشه های شوم جواب می دهد.
وی گف��ت: ام��ا موضوع دیگری ک��ه می تواند 
م��ورد بحث قرار گی��رد دلیل ارس��ال پیام ترامپ 
به دس��ت نخست وزیر ژاپن اس��ت، آن چه مسلم 
اس��ت اینکه اساس رابطه بین آمریکا و ژاپن پیش 
از جن��گ دوم جهانی بر پای��ه  نگرانی ژاپن از عدم 
امکان دس��تیابی به مواد خ��ام به ویژه نفت و بازار 
برای  فروش فراورده های صنعتی آن کش��ور از یک 
سو و ترس آمریکا از قدرت  گرفتن ژاپن و از دست 
رفت��ن بازار برای فروش کاالهای امریکایی ش��کل 
گرفت��ه بود و حتی حمل��ه ژاپن به بندر پرل  هاربر 
را نتیجه تصمیم  آمریکا در کاهش و س��پس، قطع 
کامل ف��روش نفت ب��ه ژاپن از اوائ��ل جنگ دوم  
جهان��ی می دانند چرا که ژاپن در آن دوران بخش 
عظیمی از نفت خود را از ایاالت متحده خریداری 

می کرد.
وی در پاس��خ به اینکه چرا ژاپن که خود زخم 
خورده سیاست های آمریکاست، برای میانجی گری 
میان واش��نگتن و تهران انتخاب شد، تصریح کرد: 
ابتدا اینکه ژاپ��ن روابط خوبی، هم با آمریکا و هم 
به ظاهر با کش��ور م��ا دارد، در س��طح دولتی نیز 
ش��ینزو روابط خوبی هم با ترامپ و هم با حس��ن 
روحان��ی دارد؛ البته همانطور ک��ه رهبر عالی قدر 
انق��الب فرمودند گالیه هایی از ژاپن اس��ت که در 
سال های گذش��ته در تحریم های غرب علیه ایران 

در حوزه اقتصاد، بازار ایران را ترک نمودند.
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی اظهار 

داشت: ژاپن یک متحد کلیدی برای ایاالت متحده 
اس��ت و رابطه ویژه ترامپ و شینزو سهم خود را از 
بازی رسانه ای به دست آورده است و گویا ژاپنی ها 
حوادث هیروش��یما و ناکازاکی را به باد فراموشی 
س��پرده اند در صورتی که مسئوالن آمریکایی تا به 
ح��ال بابت آن جنگ و حمل��ه ویران کننده و غیر 
انسانی از دولت و مردم ژاپن عذرخواهی نکرده اند، 

البته این موضوع به خود آنها باز می گردد.
وی بیان داش��ت: فراموش نکنی��م ژاپن هیچ 
س��ابقه تس��خیر یا اس��تعمار در منطقه خاورمیانه 
ن��دارد و فقدان تنش های مذهب��ی که در جاهای 
دیگر وجود دارد، پای��ه ای پایدارتر از اعتماد را در 
قیاس با س��ایر میانجی گران را فراهم می سازد، لذا 
از سوی ما نیز پذیرفته شد که ژاپن به این موضوع 
دخ��ول کند و البته این دول��ت تمایل خود را نیز 
برای در پیش گرفتن یک سیاس��ت خاورمیانه ای 
مس��تقل همواره نش��ان داده که مهمترین آن، به 
موضع مستقل این کشور در قبال موضوع فلسطین 

و برخالف موضع آمریکا مربوط می شود.
ضیای��ی نیری گف��ت: این واگرای��ی واضح در 
اوای��ل ده��ه ۷۰ می��الدی آغاز ش��د و در پی آن 
دولت ژاپن تحت نخس��ت وزی��ری کاکویی تاناکا، 
بیانی��ه ای به نام »نیکایدو« را صادر کرد که در آن 
مش��روعیت دولت فلسطین را به رسمیت شناخت 
و خواس��تار محدودیت در قبال رژیم صهیونیستی 
ب��ود و تاکن��ون نیز این سیاس��ت را حفظ کرده و 
حت��ی از تصمیم��ات اخی��ر ایاالت متح��ده نظیر 
شناخت حاکمیت اس��رائیل بر بلندی های جوالن 
یا انتقال س��فارت از تل آویو ب��ه بیت المقدس نیز 
فاصله گرفته اس��ت که این مسئله از دالیل اعتماد 

نسبی ما به ژاپنی ها است.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: 
ج��دا از اینکه دولت ژاپن طرفدار قوی قوانین بین 
المللی اس��ت و تمای��ل آنها برای دف��اع از حقوق 
بی��ن الملل به خوبی این موضوع نش��ان می دهد، 
فرام��وش هم نکنیم س��امورائی ها از کاهش تنش 
می��ان ای��ران و آمریکا نفع می برن��د هرچند تنها 
حدود ۶ درصد از منابع انرژی خود را مس��تقیما از 
ایران وارد می کنند و در مجموع حدود ۷۸ درصد 
از انرژی مصرفی آنها از منطقه خاورمیانه تامین و 
از طریق تنگه هرمز به دستش��ان می رسد که یک 
نقطه اس��تراتژیک به ش��مار می آید که در اختیار 

ایران است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: البته آنه��ا باید توجه 
داشته باشند ایفای نقشی که به عنوان میانجی گر 
به عهده دارند بدون چالش نیس��ت و باید توانایی 
تأثی��ر بر تصمی��م گیری های خصمان��ه و خارج از 
عرف بین المللی ایاالت متحده را داش��ته باش��ند، 
دول��ت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ س��ابقه 
میانجیگ��ری میان کش��ورها را عه��ده دار نبوده و 
موفقی��ت یا شکس��ت در میانجی گ��ری، تعامل یا 
تقاب��ل دیپلماتیک آینده را به تصویر می کش��د و 
قدم های اش��تباه نه تنها ای��ن تالش را تحت تأثیر 
قرار می دهد، بلکه فرصت های ارزشمندی را که در 
آینده ممکن است به وجود آید نیز تحت تاثیر این 
تصمیمات قرار خواهد داد که در دیدار اخیر آقای 
شینزو متوجه شدند که تصمیمات  و سیاست های 
ایران کامال جدی است و ایشان در صورت احتمال 
تالش های مجدد راه بس��یار سختی را پیش روی 
خود خواهد داش��ت چرا که طرف دیگر این دعوی 
ب��ه هیچ وجه قابل اعتماد نیس��ت و ریاکاری ذات 

حقیقی دولتمردان  آمریکا در قبال ایران است.

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

مقاومت ایران صبر اتاق فکر آمریکا را لبریز کرده است

وقتی سیاست واشنگتن در قبال تهران فاقد استراتژی است

 محاسبات غلط ترامپ درباره ایران
ی��ک روزنام��ه اتریش��ی در مطلبی با اش��اره ب��ه اینکه  رسـانه ویدئوی آمریکا برای متهم کردن ایران در دست داشتن بـازي 
در انفجار نفتکش ها در دریای عمان گنگ و مبهم اس��ت سیاست ترامپ در 

قبال ایران را فاقد استراتژی دانست.
روزنامه اتریشی استاندارد در مطلبی با دید انتقادی به سیاست ترامپ در 
قبال ایران پرداخته نوشت: بعد از انفجار دو نفتکش در دریای عمان آمریکا، 
ای��ران را به عنوان متهم ارزیابی کرده و این ایده او از طرف انگلیس هم مورد 

حمایت قرار گرفته است.
نویسنده در ادامه با اشاره به ویدئویی که آمریکا برای متهم کردن ایران 
در دس��ت داشتن انفجار نفتکش ها در دریای عمان منتشر کرده است آن را 

ویدئویی با تصاویر مبهم و نامشخص ارزیابی کرد.
پیش از ظهر پنجش��نبه دو کش��تی نفتکش شامل نفتکش  که با پرچم 
جزایر مارش��ال متعلق به ن��روژ از قطر اتانول  بارگیری ک��رده بود و نفتکش 
دیگ��ری که با پرچم پاناما از الجبیل عربس��تان به مقصد س��نگاپور، محموله 
متانول حمل می کرد، دچار حادثه ش��دند که بنا بر ادعای رس��انه های غربی 
ه��دف حمله قرار گرفته اند. آمریکا با انتش��ار ویدئویی که ظاهراً قایقی را در 
حال جدا کردن یک مین دریایی )به زعم آمریکایی ها( از یکی از نفتکش های 
حادثه دیده نش��ان می دهد، مدعی ش��ده اس��ت که این قای��ق ایرانی بوده و 

به منظور پاک کردن ردپای ایران در این حادثه به محل اعزام شده است.
روزنامه اس��تاندارد در ادامه این پرس��ش را مطرح می کند که؛ آیا این ها 
تصاویری تبلیغاتی و یا س��ند و مدرک هس��تند؟ به گفت��ه وزیر امور خارجه 
آمریکا در این ویدئو گناهکار مشخص است و بر اساس ارزیابی آمریکا، ایران 

برای حمله به این نفتکش ها مسئول است.
نویس��نده در ادامه به حمایت انگلیس از این ایده آمریکا بدون ارائه هیچ 
گونه دلیل و مدرکی اشاره کرده نوشت: آنچه تا کنون دیده شده یک رویکرد 

زیگزاگی از طرف قدرت اجرایی آمریکا است.
در اوای��ل ماه م��ی آمریکا ناو هواپیمابر آبراه��ام لینکن خود را در خلیج 
فارس مس��تقر کرد. جان بولتون، در مسئولیت مشاور امنیت ملی آمریکا این 
تصمیم ای��االت متحده را اعالم کرد و این روندی غیرمتداول بود و حدس و 
گمان هایی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه بولتون سیاست آمریکا در قبال تهران 
را تعیی��ن می کند. ام��ا کمی بعد ترامپ لحنی آش��تی و صلح آمیز را از خود 
نشان داده که نه تنها او را از رویکرد مشاور امنیتی اش جدا نشان می داد بلکه 

مسخره اینجاست که از آمادگی خود برای مذاکرات خبر داد.
ترام��پ در اواخر ماه م��ی در دیداری در توکیو اعالم ک��رد که خواهان 
تغییر نظ��ام در ایران نبوده و آنچه وی برای آن تالش می کند انصراف ایران 

از دستیابی به تسلیحات اتمی است.
نویسنده در ادامه سیاست ترامپ در قبال ایران را فاقد استراتژی دانسته 
نوشت: به عوض ما شاهد بیچارگی مردی هستیم که مسئله دخالت نظامی را 

در دوردست ها و با دیده شک و تردید می نگرد.  تسنیم 

یم��ن،  عط��وان،  عبدالب��اری  فلس��طین و لبن��ان را داودهای نظـــــرگاه
کوچ��ک مقابل جال��وت توصیف کرد و با اش��اره به 
ایران نوش��ت: نتانیاهو خوب فهمیده است که ایران 
هرگ��ز پرچم  س��فید برابر آمریکا ب��اال نخواهد برد و 

آماده دادن پاسخی غافلگیرکننده است.
عبدالباری عطوان س��ردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
رأی الیوم در یادداش��تی درباره سکوت این روزهای 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این سواالت را مطرح 
کرد که چرا نتانیاهو این روزها سکوت کرده و زبانش 
را قورت داده، در حالی که او پرچمدار تهدید و نابودی 
ایران بود؟ آیا از ترس موشک هایی است که از شمال، 
جنوب و شرق به جانبش سرازیر می شود؟ سرنوشت 
گنبدهای آهنین چه شد؟ اسطوره پاتریوت چگونه به 
دلیل موش��ک های کروز یمنی که از کوه های صعده 

شلیک شد، در هم شکست؟
در این یادداشت آمده است: در سایه تشدید تنش 
میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج )فارس(، سکوت 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشانه وضعیت 
دش��واری اس��ت که این رژیم در آن به سر می برد و 
اهمیت و نقش منطقه ای آن را به عنوان حامی برخی 
کشورهای عربی کاهش داده است؛ همانطور که رعب 
و وحشت این رژیم را منعکس می کند، چون می داند 
یکی از اهداف اصلی  مورد انتظار در هر گونه پاس��خ 
تالفی جویانه نظامی ایران یا متحدانش نظیر حزب اهلل 

و حماس و جهاد اسالمی است.
رای الیوم نوش��ت: الزم به ذکر است که نتانیاهو 
در طول س��ال های اخیر متعصب ترین و بزرگ ترین 
عامل تحریک برای ضربه زدن به ایران بوده اس��ت و 
س��خنرانی های وی از تریبون مجمع عمومی سازمان 
ملل فراموش ش��دنی نیست در حالی که با تصاویر و 
ابزارهایی سعی داشت القا کند ایران در حال نزدیک 
ش��دن به بمب اتمی است که برای منطقه خطرناک 
اس��ت و در مداخل��ه ب��رای نابودی همه تاسیس��ات 
هس��ته ای و نظامی ایران دنیا باید پش��ت اس��رائیل 
بایستد تا این خطر را هر چه زودتر و به شکلی نهایی 

خاتمه دهد.
به عقیده نویس��نده نتانیاه��و که پس از پیروزی 
ضعیف خود در انتخابات پارلمانی اخیر در تش��کیل 

کابینه ای راس��ت گرا و پرقدرت ب��ه رهبری خودش 
ناکام ماند، خوب فهمیده است که ایران هرگز پرچم  
س��فید را به نش��انه تس��لیم باال نخواهد برد و آماده 
جنگ شده است و ظرفیت پاسخ قاطع و جدی برای 
وارد آوردن بزرگ ترین صدمه به دشمنان را داراست 
و نخس��تین آنها رژیم صهیونیستی است از همین رو 
به میز مذاکرات نخواهد رفت مگر اینکه طبق شروط 
کام��ل ایران محقق ش��ود و هیچ خدش��ه ای هم به 
زرادخانه موشکی و بلندپروازی های هسته ای قانونی 

ایران وارد نکند.
عطوان با اش��اره به اینکه نتانیاهو خوب می داند 
ک��ه حمله موش��کی یمن به عمق خاک س��عودی و 
اصاب��ت آن به )برج مراقب��ت( ف��رودگاه بین المللی 
أبه��ا پیام��ی بس��یار مهم داش��ت، افزود: ای��ن پیام 
می گوی��د فرودگاه تل آوی��و در هر جنگی آتی هدف 
قرار خواه��د گرفت چه با موش��ک های حزب اهلل از 
شمال سرزمین  اشغالی، چه با موشک های فلسطین 
از جنوب س��رزمین های اشغالی؛ موضوعی که شوک 
روانی را ایجاد خواهد کرد که از زمان تاس��یس رژیم 
صهیونیس��تی در هفت��اد س��ال پیش در ن��وع خود 

بی سابقه است.
نویسنده تصریح کرد: نتانیاهو که در حال حاضر 
سرپرس��تی وزارت دف��اع رژیم صهیونیس��تی را هم 
عهده دار اس��ت این روزها جرأت ندارد دهانش را باز 
کرده و ش��روع به تهدیدهایی کند که در آن مهارت 
داش��ت، چون پاس��خ های تالفی جویانه ای را که در 

انتظارش است، می شناسد.
رای الیوم نوشت: یکصد و پنجاه هزار موشک در 
عمق ارتفاعات س��ر به فلک کش��یده لبنان به سمت 
اس��رائیل نش��انه رفته اس��ت. عالوه بر اینکه اسرائیل 
می دان��د گنبدهای آهنینی را ک��ه آمریکا بیش از ده 
میلیار دالر برای ارتقای آن هزینه کرده اس��ت هرگز 
از آن و شهرک نشینانش حفاظت نمی کند. آن هم در 
برابر خطر موش��ک هایی که در برخورد به اهدافشان 
دقیق تر ش��ده و حامل کالهک های انفجاری هستند 
که وزن برخی از آن به پانصد کیلوگرم می رسد. یعنی 
قدرت ویرانگری بسیار باالیی دارد و یکی از آنها کافی 

است تا تل آویو را در تاریکی محض فرو ببرد.
ای��ن روزنامه اف��زود: از زمان جن��گ 2۰۰۶ که 

شکس��ت ارتش اسرائیل از لبنان در تاریخ ثبت شد و 
تانک مرکاوا افتخار صنایع نظامی رژیم صهیونیستی 
تحقیر ش��د، نتانیاهو یک گلوله هم به سمت جنوب 
لبنان شلیک نکرده است. چون می داند چه خطراتی 
در انتظارش است. آقای سید حسن نصراهلل، دبیر کل 
ح��زب اهلل در نطق اخیر خود علنا گفت که اگر آتش 
جنگ بزرگ ش��عله ور ش��ود همه خاورمیانه به آتش 
کش��یده می ش��ود که فقط محدود به مرزهای ایران 
نیس��ت. ما برای هزارمین ب��ار می گوییم که این مرد 

دروغ نمی گوید.
عطوان تاکی��د کرد: این نظام ایران نیس��ت که 
تغییر خواهد کرد، بلک��ه در آینده ای نزدیک قلدری 
آمریکا و اس��رائیل اس��ت که تغیی��ر می کند و همه 

تحریم ها و رنج های ایرانی ها پایان خواهد یافت.
وی  کنفران��س ناب��ودی مس��ئله فلس��طین در 
منامه را ]که قرار اس��ت علیه فلسطین باشد[ از حاال 
شکس��ت خورده توصیف کرد و گف��ت: معامله قرن، 
ننگی برای اعضای پیمان ناتو عربی س��نتی شده که 
پول ه��ای خود را برای حمای��ت مالی از آن و اجرای 
بندهایش در لغو حق بازگشت ]آوارگان فلسطین[ و 
حق تش��کیل دو کشور و پاره کردن طرح صلح عربی 
و تش��کیل وطن جایگزین فلسطینی در اردن در نظر 
گرفته اند؛ چقدر در تحلی��ل واقعیت ها و میزان اراده 
کشورهای عربی و اس��المی اشتباه کرده اند و درباره 

قدرت اسرائیل و آمریکا مبالغه می کنند.
رای الیوم نوش��ت: ده روز ت��ا  برگزاری اجالس 
منامه باقی مانده که جرد کوش��نر، مقامات عربی را 
بس��ان گله ای به محل برگ��زاری آن هدایت می کند 
و همچنان فقط دو کش��ور ج��رات اعالم حضور خود 
در آن را نکرده ان��د. یکی عربس��تان و دیگری امارات 
و مطمئن��ا آنها هم از ش��تابزدگی در اعالم قبول آن 
پشیمان هس��تند، اما کش��ورهای دیگری که دولت 
آمریکا می گوید در کنفرانس حاضر می ش��وند نظیر 
اردن، مصر و مغرب س��کوت اختیار کرده اند و به هر 

طریق و وسیله ای می خواهند از آن فرار کنند.
عط��وان نوش��ت: ایران )ب��ا سیاس��ت تحریم و 
محاصره( هرگز از پ��ای در نخواهد آمد و ملت عزیز 
و مق��اوم آن هرگز با رنج ه��ای تحریم هایی که ملت 
برادرمان عراق کشیدند مواجه نخواهد بود و در برابر 
متجاوزان با ش��جاعت سینه س��پر خواهد کرد. این 
ملت میراث دار تمدنی کهن و مردمی شریف و میهن 

دوست با تمدنی هشت هزار ساله است.  فارس

سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم:

 چرا نتانیاهو این روزها زبانش را قورت داده است؟


