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 پاسخ ایران به هر متجاوزی
 سریع و کوبنده خواهد بود

معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه گفت: ای��ران در تاریخ 
معاصر خود آغازگر هیچ جنگی نبوده و پس از این هم 
نخواهد بود، اما در دف��اع از خود کمترین تردیدی به 
خود راه نمی دهد و به هر متجاوزی س��ریع و کوبنده 

پاسخ خواهد داد.
س��ید عباس عراقچی ضمن استقبال از گسترش همه 
جانبه روابط ب��ا اندونزی، سیاس��ت دفاعی جمهوری 
اس��المی ای��ران را تش��ریح و اعالم کرد ک��ه تقویت 
توانمندی های دفاعی ایران جنبه بازدارندگی داش��ته 
و علیه هیچ کش��ور دیگری نیس��ت. ای��ران در تاریخ 
معاص��ر خود آغازگر هیچ جنگی نب��وده و پس از این 
هم نخواهد بود اما در دفاع از خود کمترین تردیدی به 
خود راه نمی دهد و به هر متجاوزی س��ریع و کوبنده 

پاسخ خواهد داد. فارس 

 اتهام زنی به یک پیرمرد به جرم 
نقض تحریم های آمریکا علیه ایران

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا ریچارد لنت 74 ساله 
اه��ل الس وگاس و داریوش نیکنیا اهل کالیفرنیا را به 

مبادالت تجاری نامشروع با ایران متهم کرده است.
ادعا می ش��ود که این دو شخص س��عی داشته اند در 
س��ال 2015، صدها کالهک ایمنی تانک های روسی 

را به ایران بفروشند.
ادع��ا ش��ده که نیکنی��ا با ریچ��ارد لنت ب��رای خرید 
کالهک های تانک همکاری کرده است اما پس از آنکه 
ی��ک نمونه کالهک تانک متفاوت به مقصد فرس��تاده 
ش��د، شریکشان در روس��یه اعالم کرده که نمی تواند 
کالهک ه��ای تانک مورد نیاز را ب��ه آن مقیاس تولید 

کند. ایسنا 

اخبار

ایران برنامه تسلیحات هسته ای خود را کنار نمی گذارد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد که جمهوری اسالمی همچنان تصمیمی 

کلیدی برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته ای خود نگرفته است.
ج��ان بولتون در گفت وگوی با صدای آمریکا گف��ت: اگر از رئیس جمهور ترامپ 
بپرس��ید که بزرگترین تهدیدی که جهان با آن مواجه اس��ت، چیست؟ می گوید 

گسترش تسلیحات هسته ای است. من نیز قطعا با او موافقم. به همین دلیل است 
که ما باید راه حلی برای کره شمالی و ایران بیابیم. 

وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایاالت متحده در سیاست خارجی خود از میان اهداف 
اقتص��ادی، امنیتی و یا بشردوس��تانه کدام  یک را دنب��ال می کند؟ گفت: تمامی آن ها را 
دنبال می کنیم. ما باور داریم که کش��ورهای خارج از نیمکره مان - یعنی امثال روس��یه، 
چین، ایران  و جانشینان شان در این نیمکره  یعنی امثال کوبا باید رفتارشان را به شدت 

تغییر دهند.  ایسنا

ایران و چین می خواهند با ما توافق کنند
رئیس جمهور آمریکا در جمع هواداران خود در شهر منچستر ایالت نیوهمپشایر 

مدعی شد که ایران و چین به دنبال توافق با او هستند.
دونال��د ترامپ مدعی ش��د؛ من هیچ وقت نگفتم مس��ئله چین مس��ئله راحتی 
خواهد بود، ولی س��خت هم نیس��ت. آنها می خواهند توافق کنند. رئیس جمهور 

آمریکا در قسمت دیگری از این سخنرانی یکبار دیگر این ادعا که دولت آمریکا به 
موجب برجام به ایران 150 میلیارد دالر پول داده است را تکرار کرد و مدعی شد که 

واشنگتن ما به ازای این پول، چیزی به دست نیاورده است.  او گفت: ما به فاجعه توافق 
هسته ای ایران خاتمه دادیم. آنها هم می خواهند توافق کنند. چین می خواهد توافق کند 
و بگذارید به ش��ما بگویم که ایران هم می خواهد توافق کند، چون تحریم های برای آنها 
خوب نیس��ت و از این مسئله خشنود نیستند. گفتنی دونالد ترامپ همچنان با ادعاهای 

ضد ایرانی تالش می کند،ایران را از معادالت منطقه حذف کند.  فارس 

درباره همکاری با آمریکا در منطقه امن سوریه صبر ما حدی دارد
وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه ش��رق فرات تبدیل به النه تروریس��ت ها ش��ده 
اس��ت، گف��ت: آمریکا با دیدن این م��وارد بازهم به کمک تس��لیحاتی به عناصر 
پ.ی.د و پ.ک.ک ادامه داده اس��ت. باید با ما صادق باش��ند و بدانند که ترکیه 

معطل ماندن را زیاد تحمل نخواهد کرد.
مول��ود چاووش اوغلو در خص��وص توافق با آمریکا برای ایج��اد منطقه حائل در 

ش��مال سوریه با اش��اره به اینکه جزئیات زیادی وجود دارد که باید به آنها پرداخته 
شود، اظهار داشت: مذاکره کردیم که این توافق به سرنوشت منبج دچار نشود. متاسفانه 
در توافق منبج شاهد تاکتیک معطل کردن از سوی طرف آمریکایی بوده ایم. آمریکا باید 
به قول  خود عمل کند.  وی گفت: بر این اس��اس مرکز عملیات مش��ترک را راه اندازی 
کردیم. پهپادهایمان پرواز خود را در ش��مال س��وریه آغاز کرده اند.گفتنی است؛ آمریکا 

همچنان به دنبال تنش آفرینی در منطقه است.  تسنیم 

–
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آمریکا در حالی ب��ه دنبال افزایش تنش در  خلیج ف��ارس و ناکامی ه��ای مختلف نظیر پرونـــــده
ساقط ش��دن پهپاد متجاوز این کشور از س��وی پدافند ایران در 
هفته ه��ای اخیر، رایزنی های خود را برای ایجاد "ائتالف دریایی" 
در ای��ن منطق��ه راهب��ردی آن ه��م ب��ا حض��ور رژی��م غاصب 
صهمیونیس��تی افزایش داده اس��ت که به باور ناظران سیاس��ی 
حضور اس��رائیل در چنین ائتالفی با واکن��ش قاطعانه جمهوری 
اس��المی ایران مواجه خواهد ش��د و به بیان دیگر این رژیم زوال 

خود را با پیوستن به این ائتالف رقم خواهد زد.
"مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر بشدت به دنبال 
یافتن یار و یارگیری جهت حضور کشورهای مختلف در این ائتالف 
است و در این ارتباط ابتدا اعالم کرد که از 60 کشور برای مشارکت 

و حضور در این طرح با مدیریت واشنگتن دعوت کرده است.
اکن��ون با گذش��ت بیش از دو هفته از طرح موض��وع و به دنبال 
مخالفت های گسترده برخی کشورهای مهم نظیر آلمان، فرانسه، 
اس��ترالیا و ژاپن برای حضور در چنین ائتالفی، انگلیس و برخی 
کش��ورها و طرف ه��ای درجه چن��دم نظیر کره جنوب��ی و رژیم 

صهیونیستی آمادگی خود را برای حضور در آن اعالم کرده اند.
در همین ارتباط "یسرائیل کاتس" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
16 مرداد ماه و پس از س��فر به ابوظبی در نشست کمیته روابط 
خارج��ه و امنیت پارلمان این رژیم )کنس��ت( اعالم کرد که تل 
آویو در ائت��الف بین  المللی برای حمایت از دریانوردی در خلیج 

فارس شرکت می  کند.
وی هدف از مش��ارکت این رژیم در ائتالف بین المللی در خلیج 
ف��ارس را مهار نفوذ ای��ران در خاورمیانه و تقوی��ت روابط میان 

اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد.
عالوه بر این رژیم صهیونیس��تی رزمایشی را با استفاده از10 ناو 

خارجی در بندر "حیفا" در فلسطین اشغالی برگزار کرده است.
البته وی بر این موضوع نیز تاکید کرده که اسرائیل از جنبه های 
اطالعاتی و س��ایر اموری که در آن برتری نسبی دارد، بخشی از 
این ائتالف اس��ت و هیچ اش��اره ای به حضور مستقیم نظامیان یا 

ناوچه  های رژیم صهیونیستی در این ائتالف نکرد.
اکنون این تصمیم رژیم صهیونیس��تی با توجه به نامشروع بودن 
آن و سوابق اشغالگری و تجاوزات مکرر در طول بیش از 70 سال 
گذش��ته، مورد توجه محافل سیاس��ی و رسانه ای مختلف منطقه 

ق��رار گرفته و برخی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در ارتباط با آن 
دیدگاه ها و مواضع خود را به وضوح بیان کرده اند.

حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان 23 مرداد ماه در جلسه 
هیأت دولت با بیان اینکه تمام شعارهایی که در خصوص ائتالف 
جدی��د در منطقه خلیج ف��ارس و دریای عمان داده می  ش��ود، 
ظاه��ری و غیرعملی اس��ت ، گف��ت: بی  تردید هر مق��دار از این 

شعارها هم عملی شود، کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.
وی طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیس��تی می  خواهد در امنیت 
منطقه حضور داشته باش��د را سخنان پوچ توصیف کرد و افزود:  
پاس��خ به این ادعاها روش��ن اس��ت، اس��رائیلی  ها اگر می  توانند 
همانجایی که هس��تند امنیت خود را حفظ کنند! گرچه آنها هر 
جا که حضور داشتند، ناامنی، کشتار و ترور ایجاد کردند و عامل 
اصلی تروریس��م، جنگ و کشتار در این منطقه، صهیونیست ها و 

رژیم غاصب اسرائیل است.
پیش از آن نیز "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه کشورمان  
18 مرداد ماه در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی در ارتباط 
با پیوس��تن ب��ه ائتالف دریای��ی، خلیج فارس را " یک ش��اهراه 
حیات��ی" برای کش��ور خواند و حضور نیروه��ای غیر منطقه ای و 

خارجی را منشا ناامنی دانست.
وی در توییت��ی با تاکید بر این که خلی��ج فارس، اولویت امنیت 
ملی برای جمهوری اسالمی است و ایران برای حفظ امنیت خود 

تردیدی به خود راه نخواهد داد.
محمد عل��ی حکیم همتای عراقی ظریف ه��م 21 مرداد ماه در 
تم��اس تلفنی با س��امح ش��کری وزیر خارجه مصر، اس��رائیل را 
موجودیت��ی صهیونیس��تی خوان��د و ش��رکت آن را در ماموریت 
ائتالف آمریکایی برای تامین امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس 

غیرقابل قبول«عنوان کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر این که کش��ورهای عرب بدون نی��از به کمک 
خارج��ی از ت��وان تامی��ن امنیت آب��راه راهب��ردی خلیج فارس 
برخوردار هس��تند ، تاکید کرد: بغداد در جستجوی کاهش تنش 
در منطقه از راه مذاکرات بی س��ر و صدا است، اما وجود نیروهای 

غربی در منطقه تنش ها را افزایش می  دهد.
"عبدالباری عطوان" نویس��نده معروف عرب نیز یادداشت بخش 
سخن سردبیر روز 17 مرداد ماه روزنامه فرامنطقه ای "رای الیوم" 
را به موضوع پیوس��تن رژیم صهیونیستی به طرح تشکیل ائتالف 
دریایی در خلیج فارس اختصاص داد و نوش��ت: هدف از پیوستن 

این رژیم به ائتالف مزبور در راس��تای عادی س��ازی روابط میان 
اعراب  با تل آویو است.

عطوان با تاکید بر این که اسراییل اکنون قادر به حفاظت از خود 
در برابر موشک های گروه های مقاومت در فلسطین اشغالی نیست، 
تصریح کرد: الحاق اسرائیل به سیستم جدید ائتالف دریایی بدان 
معنی اس��ت ک��ه این رژیم در ه��ر جنگی تحت رهب��ری ایاالت 
متحده علیه ایران به یک شریک مستقیم تبدیل شده و در چنین 
وضعیتی هرگونه شلیک موشک توسط ایران یا متحدان نظامی آن 
در منطقه به س��مت اسرائیل در صورت وقوع جنگ، قانونی و در 

چارچوب سیاست دفاع از خود و حفظ منافع خواهد بود.
"عباس موس��وی" س��خنگوی وزارت خارجه جمهوری اس��المی 
ایران ه��م 18 مرداد ماه در واکنش به احتمال حضور اس��رائیل 
در ائتالف نظامی آمریکا برای تامین امنیت کش��تیرانی در خلیج 
فارس، آن را تهدیدی آشکار علیه ایران خواند. وی با تاکید بر این 
اصل که این ائتالف "تنش  زا" است، گفت: مقابله با تهدید حضور 

صهیونیست ها در خلیج فارس حق ایران است .
مهمت��ر اینکه وزیر دفاع جمهوری اس��المی نی��ز در گفت  وگوی 
تلفنی ب��ا همتایان خود در قطر، کویت و عم��ان، ائتالف نظامی 
مورد نظر آمریکا را موجب افزایش بیشتر ناامنی در منطقه عنوان 
کرد و درباره احتمال پیوس��تن اس��رائیل به آن گفته بود: چنین 
اقدام احتمالی بسیار تحریک  کننده بوده و برای منطقه می  تواند 

عواقب فاجعه  باری به دنبال آورد.
حاتمی آمریکا را عامل اصلی ناامنی در منطقه خواند و تاکید کرد 

که خلیج فارس نباید جوالنگاه حضور بیگانگان شود.
س��ردار رسول سنایی  راد معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده��ی کل قوا هم در گفت و گوی��ی در این ارتباط گفت: با 
توجه به سوابق رژیم صهیونیستی در منطقه، یقیناً اعالم آمادگی 
ای��ن رژیم برای کمک اطالعاتی به ائتالف نظامی که آمریکایی ها 
آن را در خلیج فارس س��ردمداری می کنند، ب��ه معنای افزایش 
ناامنی و تنش در این منطقه است. وی با تاکید بر این که حضور 
اسرائیل در این ائتالف نظامی در هر سطحی باعث تنش  آفرینی 
و ایجاد بحران خواهد ش��د ، افزود: صهیونیست ها سابقه طوالنی 
در تحریک آمریکایی ها برای منازعه با جمهوری اس��المی ایران 
دارند و مس��لما یکی از اهداف آن ها از پیوستن به ائتالف مذکور، 

تحریک آمریکایی ها برای ایجاد تنش با ایران است.   ایرنا 

روزنامه نگار سرش��ناس جه��ان عرب نوش��ت، آزادی نفتکش  حامل نفت ایران اول شکستی برای آمریکاست بعد انگلیس و دیـــــدگاه
تأکید کرد، از این پس نفتکش های ایران آزادانه در تنگه ها تردد می کنند.

عبد الباری عطوان نوش��ت: چرا آزادی نفتکش ایران را اول شکس��تی برای آمریکا 
می دانیم بعد انگلیس؟ چگونه زیرکی و هوش��یاری ایران معادله جدیدی در منطقه 
ایجاد کرد؟ آیا اسرائیل و متحدانش )سازشکاران عرب( الفبای این معادله را متوجه 

می شوند؟ رویارویی آتی چگونه خواهد بود؟
در این یادداش��ت آمده اس��ت: آزادی نفتکش ایرانی گریس-1 که از چهارم ژوئیه 
گذش��ته )سیزدهم تیر ماه( توس��ط مقامات جبل طارق در توقیف بود برای سران 
ایران که این بحران را با قدرت و زیرکی خود مدیریت کردند پیروزی بزرگی نبود. 
بلکه شکس��تی برای آمریکا بود که درصدد کارشکنی در آزادی این نفتکش بوده و 
رسما درخواست تمدید توقیف آن را داد، اما درخواست آنها با تحقیر و بی توجهی 

نزدیک ترین متحدش روبرو شد.
رای الیوم آورده است: جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا س��ه روز قبل در سفر به انگلیس با بوریس جانسون نخست وزیر این کشور 
دیدار کرد و فش��ارهای زیادی برای ممانعت از آزادی این کشتی انجام داد، اما این 
تالش ه��ا به نتیجه نرس��ید زیرا دولت انگلیس تصمیم گرفت از این سیاس��ت های 
احمقانه و بی پروای آمریکا ولو به شکلی جزیی فاصله گرفته و جانب منافع خود را 
در منطقه بگیرد و هر چه س��ریع تر نفتکش توقیف شده خود در بندر عباس ایران 

را آزاد کند و این کمال عقل و خردمندی است.
نویس��نده توقیف نفتکش ایران با تحریک دولت ترامپ و به دالیل تحریک آمیز و 
غیر قابل قبول را اشتباه بزرگ دولت انگلیس خواند و افزود: آنها محاسبه اشتباه  از 
واکنش ایران داشتند و گمان می کردند مقامات ایران نزد آنها زانو زده و عذرخواهی 

و طلب بخشش می کنند.
به عقیده عطوان، »کامال روش��ن بود، از لحظه اولی که آیت اهلل خامنه ای، رهبر عالی 
انقالب اسالمی ایران هشدار داد که ادامه توقیف نفتکش انگلیسی با واکنشی مشابه، 
اگر بزرگ تر نباش��د، روبرو خواهد شد پس از اتمام مهلت دو هفته ای ایران که در آن 
انگلیس هشدارها را نادیده گرفت، آیت اهلل خامنه ای بار دیگر ثابت کرد که حرف می زند 
و عمل می کند و به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران سفارش کرد تهدیدهای خود 
را عملی کند. س��پاه پاس��داران بالفاصله کشتی انگلیس��ی را از میان چهار ناو جنگی 
آمری��کا مانند میش گرف��ت و از صحنه صحنه آن فیلمبرداری کرد و در رس��انه های 

اجتماعی منتشر شد تا همه دنیا ببینند این اتفاق یک چالش بی سابقه بود«.
نویس��نده تاکید کرد: مقامات انگلیس دو بار خطا کردند، اول وقتی که دستورهای 
آمریکا را اجرا کرده و نفتکش ایرانی را توقیف کردند و دوم هنگامی که این اشتباه 
را اصالح نکردند و تهدیدهای ایران را جدی نگرفتند؛ اما به اعتقاد ما این اشتباه را 

سریعا اصالح کردند وقتی که به خواسته بولتون درباره تمدید توقیف نفتکش پاسخ 
رد دادند و اس��تقالل چشمگیر خود را از این دولت سردرگم و احمق آمریکا نشان 

دادند که عروسک خیمه شب بازی در دست البی های اسرائیل شده است.
عطوان نوش��ت: ما گفته ایم و مجدداً تأکید می کنیم که ایران روحیه شهادت طلبی 
دارد و از همین روست که یک پهپاد آمریکایی را با چند متر نقض حریم هوایی ایران 
سرنگون می کند، وعده های خود را درباره افزایش غنی سازی اورانیوم عملی می کند 
و نیروگاه های هس��ته ای اراک را مجددا با پایان مهلت دو ماهه ای که به اروپا برای 

کاستن از فشار تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران داد راه اندازی می کند.
رای الیوم ادامه داد: برای ترامپ مش��تبه شده بود که ایران هم مثل متحدان عرب 
خود در خلیج )فارس( رفتار خواهد کرد که تس��لیم همه خواسته هایش می شوند، 
هم��ه دیکته های��ش را اج��را می کنند و خزانه خ��ود را بی چون و چ��را، روی باج 

خواهی های مالی آمریکا باز می کنند اما او چقدر در محاسبات خود اشتباه کرد.
نویس��نده با تاکید بر باخت نظامی و روانی دولت ترامپ در دورهای اول جنگ در 
خلیج فارس تاکید کرد: آمریکا خود را در تالفی سرنگونی پهپاد خود ناتوان می بیند 
و اعتبار خود را هم از دس��ت داد زیرا ادعا کرد یک پهپاد ایران را س��رنگون کرده 
و ویدئوی آن را برای ثابت کردن این واقعیت منتش��ر می کند؛ اما یک ماه است ما 

منتظر این ویدئو هستیم و به نظرم  رسد این انتظار طوالنی خواهد شد.
رأی الیوم نوش��ت: سیاس��ت چشم در برابر چش��م و نفتکش در برابر نفتکش تنها 
زبانی اس��ت که دولت ترامپ و متحدانش می فهمند و ایرانی ها هرگز تسلیم تحریم 
نخواهند شد، از گرسنگی نمی میرند و از حق قانونی خود در برخورداری از زندگی 
ش��رافتمندانه و در اختیار داشتن عوامل قدرت برای دفاع از خودشان در برابر این 

دشمن استکباری آمریکا کوتاه نخواهند آمد.
این روزنامه ادامه داد: انگلیس تس��لیم تهدیدها ش��د و جدی��ت آن را درک کرد و 
نفتک��ش ایرانی را آزاد کرد و کار درس��ت را کرد. ما مطمئنیم دولت ترامپ هم در 
نهایت تس��لیم خواهد شد و به توافق هس��ته ای بازمی گردد و تحریم های اقتصادی 
ظالمان��ه را رفع خواهد کرد زیرا دیگر گزینه ها برای آن و متحدانش و پایگاه هایش 

در منطقه و بلکه در همه دنیا پرهزینه است.
رای الیوم نوش��ت: ترامپ چیزی به نام ش��رافت ملی نمی شناس��د و حتی نمی داند 
مردمی هس��تند که جان و مال خود را فدای شرافت ملی خود می کنند و در صدر 

آنها ملت ایران و متحدانش در محور مقاومت هستند.
نویس��نده در پایان آورده اس��ت: این پیروزی ایران در قضیه نفتکش ایرانی گریس 1 
پیامی به اس��رائیل و متحدان جدید آن از میان سازش��کاران عرب است که امیدواریم 
مضمون آن را  و واژه به واژه آن را درک کنند. این پیروزی برای محور مقاومت و آغازگر 
گشایشی جدید برای امت است و نقطه پایانی بر عصر شکست ها و هژمونی آمریکا و 

اسرائیل است و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد بزرگ تر است، خواهیم دید.

عطوان:

 چرا آزادی نفتکش گریس، اول شکست آمریکاست بعد انگلیس؟

اینترسپت: 
وغ های  آمریکا درباره ایران افشای  در

اینترس��پت  اینترنتی  پایگاه  رسـانه در مقاله ای به 5 دروغ دولت بـازي 
آمریکا درباره ایران که باید افشا شود، پرداخت.

پایگاه اینترنتی اینترس��پت در مقاله ای به 5 
دروغ درباره ایران که  باید افش��ا شود پرداخت و 
نوشت: ماه قبل، کاخ سفیِد ترامپ یک بیانیه دیگر 
درباره ایران و توافق هسته ای سال 2015 منتشر 
ک��رد که پر از دروغ و تحری��ف بود و بازگوکننده 
کل حقیقت نبود. در این بیانیه، یک جمله وجود 
داشت که از بقیه سطر ها متمایز بود: شکی وجود 

ن��دارد که ایرانی ها حتی قب��ل از به وجود آمدن 
توافق، مفاد آن را نقض می کردند.

در ادامه این گزارش آمده اس��ت: دروغ های 
دول��ت ترامپ درباره موض��وع ایران اکنون از حد 
مضحک نیز گذشته است. با این حال این مسئله 
به هیچ عنوان خنده دار نیس��ت. دروغ های دولت 
آمریکا می تواند پیامد های خطرناکی داشته باشد، 

به همین سبب افشای آن ها واجب است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادعایی 
با اش��اره به تالش ایران برای س��اخت تسلیحات 
هس��ته ای اعالم کرده که جمهوری اس��المی به 
زودی در آس��تانه دس��تیابی ب��ه خطرناک ترین 
تس��لیحات جهان خواهد ب��ود. بنیامین نتانیاهو، 

نخس��ت وزیر اس��رائیل نیز گفته ایران حتی بعد 
از توافق هس��ته ای تالش کرده برنامه تسلیحات 
هسته ای خود را برای کاربرد در آینده، حفظ کند 
و توسعه دهد. حقیقت آن است که گرچه صحبت 
از برنامه هس��ته ای ایران درست است، برنامه ای 
که بر اس��اس پیمان عدم اش��اعه، امری مشروع 
است، صحبت کردن از برنامه تسلیحات هسته ای 
ایران یک دروغ صرف است و سازمان های خبری 

متعدد این مطلب را تایید کرده اند.
ترامپ بار ها ادعا کرده اس��ت ای��ران قبل از 
خ��روج یکجانبه دولت آمری��کا از توافق و اعمال 
مجدد تحریم های اقتصادی علیه تهران، در حال 

نقض این توافق بود. باشگاه خبرنگاران 

وقتیآمریکابرایتشکیلائتالفضدایرانیپایاسرائیلرابهخلیجفارسبازمیکند

زوال رژیم صهیونیستی


