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 واکنش موسوی به آغاز به کار 
نماینده اتحادیه اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به آغاز به کار 
نماینده عالی جدید اتحادیه اروپایی در امور سیاس��ت 
خارج��ی و امنیتی، ابراز امی��دواری کرد که وی توان 
مقابله با چال��ش یکجانبه گرایی افراطی و قلدری های 

آمریکا را داشته باشد.
س��ید عب��اس موس��وی اف��زود: ب��ا ش��ناختی که از 
دیدگاه های آقای بورل در مسئولیت های قبلی ایشان 
داریم، امیدواری��م در این دوره ای که یکجانبه گرایی 
افراطی و قلدری های آمریکا و برخی دیگر از بازیگران 
منطق��ه ای موجب ب��روز بزرگترین دش��واری ها برای 
دیپلماس��ی و روابط س��ازنده و مبتنی بر احترام میان 
کشورها شده اس��ت، آقای بورل بتوانند به سهم خود 

در مقابله با این چالش ها توفیق یابند. ایسنا 

 محافظت از منطقه خاورمیانه 
بر عهده کشورهایی از جمله ایران است

رئی��س جمه��ور آمری��کا گفت ک��ه کار پاس��بانی از 
خاورمیان��ه باید به عهده کش��ورهای دیگری از جمله 

ایران باشد نه آمریکا.
دونالد ترامپ گفت: ما در نواحی پاسبانی می کنیم ، ما 
کاری را انجام می دهیم که کشورهای دیگر باید انجام 
بدهن��د. ما کاری را انجام می دهیم ک��ه صراحتا، اروپا 
باید انجام بدهد. ما کاری را انجام می دهیم که روسیه 
باید انجام بدهد، ایران باید انجام بدهد، عراق، ترکیه و 
سوریه باید انجام بدهد. وی تاکید کرد: تشکیِل هرگونه 
ائتالف امنیتی، تحت هر عنوان در منطقه، با محوریت 
و فرماندهی نیروهای خارجی، مصداق بارز مداخله در 
امور منطقه است. رویکرد امنیتی سازِی دریانوردی در 
تناق��ض با حق دریانوردِی آزاد و حق توس��عه، و باعث 
تش��دیِد تنش و پیچیده تر شدِن شرایط است و صلح، 

امنیت و ثبات منطقه را تهدید می نماید. ایرنا 

اخبار

 تبانی واشنگتن و آنکارا 
بر سر تمامیت ارضی سوریه

کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه گف��ت: مجموعه ای از 
همکاری های اطالعاتی میان آمریکا و ترکیه در پروژه 
عراق با هدف تضعیف دولت مرکزی این کش��ور انجام 

شده است.
سعد اهلل زارعی درباره حمالت اخیر ترکیه به مرزهای 
شمالی سوریه اظهار کرد: ترکیه داعیه تاریخی نسبت 
به س��وریه دارد و تالش می کند بخش های ش��مالی 
س��وریه را تا عمق پنجاه کیلومتر تص��رف کند و این 
سیاس��ت را گام به گام دنبال کرده در حال حاضر هم 
در راستای همین سیاست که از حدود سه سال پیش 
آغاز کرده است مسیر اشغال بخش های شمالی سوریه 
را دنب��ال می کند. او ادامه داد: البته آنکارا برای اینکه 
از حساسیت مردم سوریه و دولت این کشور همچنین 
دولت های همسایه بکاهد،  مدعی شده که این حضور 
موقتی ب��وده و برای مقابله با نف��وذ پ.ک.ک در این 
منطقه حضور یافته اس��ت، ولی در حقیقت پ.ک.ک 
بهانه  بوده و ترکیه به دنبال توس��عه س��یطره خود در 
مناطق ش��مالی سوریه است و این اقدام از جانب آنها 
به نوعی نقض حاکمیت و اس��تقالل کشورهای سوریه  

وعراق محسوب می شود.
کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به عملکرد ایاالت 
متحده  مبنی بر برداش��تن حمای��ت خود از کردهای 
ای��ن منطقه اف��زود: اینک��ه آمریکایی ه��ا در بحبوحه 
تهدی��دات آنکارا و بروز نش��انه هایی مبن��ی بر عملی 
شدن این تهدیدات اعالم کرده اند که نیرو های خود را 
از س��وریه خارج می کنند، نشان دهنده تبانی و توافق 
می��ان  آمریکا و ترکیه اس��ت. در واقع می توان گفت 
آنکارا در اقدام اخیر خود مبنی برحمله به س��وریه از 

پشتیبانی واشنگتن برخوردار است.
زارع��ی درب��اره  دخالت های ایاالت متح��ده در امور 
داخلی کش��ورهای منطقه  تشریح کرد: نکته مهم این 
اس��ت که آمریکایی ها چه ما به ازایی از آنکارا دریافت 
کردند که  به اصطالح صحنه را به ارتش ترکیه تحویل 
دادند. به عقیده من بی��ن آمریکا و ترکیه توافقاتی بر 
س��ر عراق انجام ش��ده اس��ت،  یعنی مجموعه ای از 
همکاری های اطالعاتی و ش��اید عملیاتی میان این دو 
کش��ور در پروژه عراق با هدف تضعیف دولت مرکزی 
این کش��ور انجام شده اس��ت تا اگر بتوانند سرنگونی 

دولت حاکم بر عراق پیش بروند.
او در آخرخاطر نش��ان کرد: به نظر می رسد، واشنگتن 
و آن��کارا درباره  منافع خ��ود در منطقه به جمع بندی 
رس��یده اند، در واقع می توان گفت ک��ه از اقدام اخیر 
ترکیه در اس��تقرار نی��روی نظام��ی در مرزهای خود 
با س��وریه همچنین حمایت دول��ت آمریکا از این امر 
ب��وی توطئه می آید، زیرا سیاس��ت های آنه��ا نه تنها 
تمامیت عرضی س��وریه را بلک��ه مرزهای عراق را هم 
تهدی��د می کند و این  موضوع می تواند رویدادی مهم 
در جه��ت کاهش ثبات و امنیت در منطقه باش��د. در 
همین راس��تا دولت سوریه هم رس��ما با این اقدامات 

مخالفت کرده است.   باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

خشم پامپئو از عدم تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
در حالی که تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فرا ملی معروف به کنوانس��یون پالرمو در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
متوقف شده اما وزیر امور خارجه آمریکا به صورت غیرمستقیم بار دیگر خواستار 

تصویب آن شد.
مایک پامپئو در روز پایان مهلت یک س��اله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی و 

تصویب پالرمو، در صفحه شخصی توئیتر خود مدعی شد: اگر ایران در مبارزه با تامیت مالی 
تروریسم و پایبندی به استانداردهای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون 
پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را فورا تصویب می کرد. در کنوانسیون پالرمو، 
تعهداتی به کش��ورهای عضو، تحمیل ش��ده اس��ت که عمده آن در جرم انگاری پولشوئی، 
خالصه می ش��ود. در رابطه با پولشوئی نیز، ذکر شده است که پولشوئی به معنای شست و 

شو و پاکسازی عواید هر نوع جرم و اقدام خالف قانونی است.  صداوسیما 

ابراز نگرانی نتانیاهو از افزایش نفوذ ایران در منطقه
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن ابراز نگرانی از نفوذ ایران در منطقه مدعی شد 

که ایران تالش می کند تا جایگاه خود را در لبنان، یمن و نوار غزه تقویت کند.
بنیامین نتانیاهو ضمن انتقاد از مواضع ایران علیه اسرائیل با ابراز نگرانی از نفوذ 
و جایگاه ایران در منطقه مدعی شد: ایران تالش می کند، جایگاه خود در لبنان، 

سوریه و نوار غزه را تقویت کند.
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی اتهام زنی آمریکا و برخی کشورهای همپیمان این 

کشور علیه ایران را تکرار کرد و گفت: »آنها )ایران(، به مسیرهای کشتیرانی بین المللی 
حمله می کنند، پهپاد آمریکا را ساقط کردند و بی رحمانه تأسیسات عربستان سعودی را 
مورد حمله قرار دادند«. این مقام صهیونیس��تی با اشاره به این موارد، گفت: )ایران( هر 
بار به س��طح جدیدی از جس��ارت می رسد. ایران ما را تهدید به حذف از نقشه می کند و 

صریحاً می گوید که اسرائیل نابود خواهد شد.  فارس 

همکاری های بین المللی درباره تغییر اقلیم بیشتر شود
مع��اون وزی��ر امور خارجه با تاکید ب��ر همکاری های بین الملل��ی و منطقه ای در 
زمین��ه تغییر اقلیم گفت: اق��دام در این زمینه بدون همکاری با بقیه کش��ورها 

انجام شدنی نیست.
س��یدعباس عراقچی افزود: همکاری ه��ای بین المللی و منطقه ای در این دوره از 

کنفران��س باید پررنگ تر ش��ود؛ چون اقدام در خصوص تغیی��ر اقلیم و تبعات آن 
بدون همکاری با س��ایر کش��ورها انجام ش��دنی نیس��ت و در مباحثی مانند ریزگرد، 

آب های فرامرزی و مدیریت آن ها، قطعاً بدون همکاری های منطقه ای نمی شود خیلی از 
مسائل را مدیریت کرد. وی با اشاره به اهمیت ارتباط با همسایگان و چگونگی ارتباط با 

آنان افزود: می شود موضوعات مورد مناقشه را به موضوع همکاری تبدیل کرد.
عراقچ��ی از آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری همه جانبه با شش��مین کنفرانس 

بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم خبر داد.  تسنیم 

ی��ک اندیش��کده آمریکای��ی در تحلیلی با ی��ادآوری اینکه 
سیاس��ت های دولت های متوالی آمریکا علیه نظام ایران در 
۴۰ س��ال گذشته ناکام مانده به سیاس��تمداران این کشور 

توصیه کرده که منتظر تغییر نظام ایران نباشد.
اندیش��کده ش��ورای آتالنتی��ک در تحلیل��ی ب��ه قلم جک 
گلدستون، استاد دانشگاه در دانشگاه جورج میسون نوشته 
اس��ت: از زمان وقوع انقالب ایران در س��ال ۱۹۷۹، ایاالت 

متحده منتظر فروپاشی جمهوری اسالمی بوده است.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرده، جمهوری اسالمی 
ای��ران در برابر جنگ هش��ت س��اله با ع��راق، چندین دهه 
تحریم و ناآرامی های پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ )۱۳۸۸( 

دوام آورده و باثبات باقی مانده است.
در بخش��ی از این تحلیل آمده اس��ت: »]جمهوری اسالمی 
ایران[ حتی در حالی که "انقالب های رنگی" و قیام ها شرق 
اروپا، شوروی سابق، شرق آسیا و خاورمیانه را درمی نوردید، 
باثبات باقی مانده اس��ت. در واقع، به نظر می رس��د با وجود 
همه این چالش ها قدرت نظام ایران افزایش یافته اس��ت و 
نیروهای نیابتی ایران در سراس��ر خاورمیانه، از حزب اهلل در 
لبنان گرفته تا حوثی ها در یمن، در کار دولت های خارجی 
اخالل ایجاد کرده و نفوذ گروه های مایل به ایران در سراسر 

منطقه را افزایش داده اند.
تحلیلگر ش��ورای آتالنتیک نوشته با ثبات ماندن نظام ایران 
تنها یک دلیل ندارد و ده ها عامل در اینکه تهران توانس��ته 
در برابر فشارهای عجیب خارجی و داخلی دوام بیارد، نقش 

داشته اند. 
گلدستون در ادامه به ذکر  عوامل فوق الذکر پرداخته است. 
مطابق ای��ن تحلیل، نخس��تین دلیل برای پای��داری نظام 
جمهوری اس��المی این اس��ت که نظام ه��ای انقالبی که در 
زمان جنگ ش��کل می گیرند اغلب بادوام تر از حکومت های 

دیگر هستند. 

تحلیلگر شورای آتالنتیک نوشته است: حکومت های انقالبی 
ک��ه در آزمون جنگ ق��رار می گیرند مجبورن��د ارتش های 
قدرتمند و بوروکراس��ی های موث��ری ایجاد کرده و برای بقا 

اختالف های داخلی شان را کمرنگ یا حذف کنند.
گلدس��تون نوش��ته چنین نظام هایی مملو از سیاستمداران 
کهنه کار است که علی رغم اختالفاتشان هدِف مشترک دفاع 

از نظام انقالبی، آنها را به هم پیوند می دهد. 
او در توضی��ح در توضیح درباره دومین دلیل مدعی ش��ده 
تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران موجب ش��ده مقام ها در 
تهران بتوانند عملکرد اقتصادی ضعیف خود را توجیه کنند.  
تحلیلگر ش��ورای آتالنتیک س��ومین عامل اس��تحکام نظام 
ایران را بروز جنگ  در کش��ورهای همس��ایه ایران دانس��ته 
و نوش��ته این جنگ ها به تقویت روحیه ملی گرایی در میان 

ایرانی ها منجر شده است. 
گلدس��تون چهارمین دلیل را این دانس��ته ک��ه هنگام بروز 
اختالف میان مقام های نظام جمهوری اس��المی ایران آنها 
اختالف��ات را در چارچوب نظام« حل می کنند. او نوش��ته 
اس��ت: هم��ه مقام های ای��ران به نظ��ام انقالب��ی و تقویت 

جمهوری اسالمی متعهد هستند.
او در توضیح درباره پنجمی��ن عامل پایداری نظام ایران به 
برگ��زاری انتخابات هایی که به گفته او ت��ا حد زیادی آزاد 
هس��تند اشاره کرده است. او نوش��ته که جمهوری اسالمی 
ب��ه جمعیت ایران اج��ازه داده تمایالت خ��ود برای اصالح 

رویه های کشور را در چارچوب نظام اسالمی را ابراز کنند.
گلدس��تون در توضی��ح درباره عامل شش��م و آخر نوش��ته 
است: س��رانجام اینکه، انقالب های دوره های عمر مخصوص 
ب��ه خودش��ان را دارند. آگر آنها از طری��ق جنگ های داخلی 
یا بین المللی در برابر آزمون های اولیه پیش روی خودش��ان 
ایستادگی کنند، به تدریج وارد مرحله ای پراگماتیک تر شده 
و دولت های باثبات تر و متوازن تر ایجاد می کنند.  تسنیم 

اندیشکده آمریکایی:
منتظر تغییر نظام ایران نباشید

وزیر خارجه ایران در مقاله ای در فایننش��ال تایمز با اشاره 
به ابتکار صلح هرمز، پیشنهاد امضای پیمان عدم مداخله و 

عدم تجاوز در جامعه هرمز را مطرح کرد.
این مقاله به شرح زیر است: منطقه ما در یک مقطعی مهم 
قراردارد. امروز شاهد تشدید تنش ها و ناامنی هایی هستیم 
که تهدید عدم کنترل زنجیره تصاعدی بحران را مطرح می 
کند و م��ی تواند منجر به تراژدی ه��ای غیرقابل توصیفی 
شود. جنگ چهار و نیم ساله یمن ، این منطقه را در آستانه 
فاجع��ه قرار داده اس��ت و منجر به  اقدامات��ی علیه آرامکو 
گردید. دیرزمانی است که در کشورهای جامعه  تنگه هرمز، 
بی اعتمادی، دشمنی و درگیری و جنگ حاکم است. مدت 
های مدیدی اس��ت کشورهای منطقه یا خود را تا به دندان 
مس��لح کرده اند یا یکدیگر را مورد هجوم، بمباران و تحریم 
قرار داده اند. مدت های طوالنی اس��ت نیروهای خارجی از 
ه��زاران مای��ل دورتر برای نمایش قدرت خ��ود،  و نه برای 
محافظ��ت از مردم ما، به منطق��ه ما آمده اند و این موضوع 

مدت های طوالنی مردم ما را رنج داده است.
می توانی��م ای��ن انتخاب را داش��ته باش��یم که کم��اکان و 
همراه هم در این مس��یر ناامنی ، ب��ی ثباتی و تنش بمانیم 
و منتظر اتفاقاتی ناش��ناخته باش��یم. یا درعوض می توانیم 
صل��ح، امنیت ، ثب��ات و رفاه را برای هم��ه انتخاب کنیم و 
اواخر سپتامبرامس��ال، آقای دکت��ر روحانی، رئیس جمهور 
ای��ران، از ابتکار عمل جدیدی در مجمع عمومی س��ازمان 
ملل رونمایی کرد: "پویش صلح هرمز" ، یا "امید" در س��ال 
۱۹۸۷، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت به سازمان ملل متحد 
ای��ن ماموریت را داد تا پوش��ش بین الملل��ی الزم را برای 

چنین ترتیبات منطقه ای را فراهم آورد.
 ای��ران ت��الش دارد ت��ا راه حل��ی ب��رای مش��کلی ک��ه به 
ظاهرغیرقابل حل می رسد- در حالی که در حقیقت چنین 
نیست- و ناشی ازمنافع و ایدئولوژی های رقیب، ناهمسانی 

در ان��دازه، مناب��ع و قابلیت ها و تلقی ب��ی اعتمادی میان 
کش��ورهایی بیاید که بصورت بی واس��طه از تحوالت تنگه 
هرمز بیش��ترین تاثی��ررا می پدیرند؛ یعنی ای��ران ، عراق ، 
عربس��تان س��عودی ، قطر ، کویت ، عمان ، امارات متحده 
عرب��ی و بحری��ن. موفقیت ای��ن تالش، برای  می بایس��ت 
منطبق بر اهداف و اصول منش��ور س��ازمان ملل متحد بنا 
نهاده ش��ود. همه ما باید به احت��رام به حاکمیت و تمامیت 
ارضی یکدیگر، مصونیت مرزهای بین المللی و حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفات متعهد باشیم. ما باید به طور قاطع 
هرگونه اس��تفاده یا تهدید به استفاده از زور یا مشارکت در 
ائتالف علیه یکدیگر را مردود بدانیم. با توجه به ناهمس��انی 
آش��کار در ان��دازه و مناب��ع، همه ما باید نس��بت به احترام 
متقاب��ل، منافع متقابل و جایگاه براب��ر در همه ابعاد روابط 

و تعامل با یکدیگر متعهد باشیم.
به منظور ایجاد اجماع در س��طوح مختلف در تدوین اجزای 
"پویش صلح هرمز" و  در مرحله بعدی، شروع بکار و اجرای 
جمعی این پویش، پیش��نهاد مااین اس��ت که جلس��اتی در 
سطوح کارشناسی، اندیشکده ای ، بخش خصوصی، مقامات 
ارش��د، وزیران و سران کش��ورها به منظور مشورت درباره 
اهداف مش��ترکمان تشکیل ش��ود. این جلس��ات می تواند 
مفص��ل بن��دی و مرحله بندی رویکرد دس��ته جمعی ما را 
نس��بت به فرصت ها و چالش های مش��ترک م��ا از جمله 
امنی��ت ان��رژی و آزادی دریان��وردی برای هم��ه ، کنترل 
تس��لیحات و ترتیبات  امنیت س��ازی، ایجاد منطقه عاری 
از س��الح های کش��تار جمعی و پیش��گیری و حل و فصل 
مناقش��ات منطقه ای امکانپذیر کن��د. می توانیم این کار را 
با – یا حرکت به س��مت - امضای یک پیمان عدم مداخله 
و ع��دم تجاوز در "جامعه هرمز" ش��روع نماییم. گروه های 
کاری مش��ترک می توانند بر روی طراح��ی اقداماتی عملی 

برای دستیابی به این اهداف کار کنند.  مهر

ظریف پیشنهاد کرد: 
امضای پیمان عدم مداخله در جامعه هرمز

 پنج شکست اسرائیل مقابل ایران
از زبان تحلیلگر صهیونیست

ی��ک تحلیلگر صهیونیس��ت در یادداش��تی به بررس��ی 
شکس��ت های رژی��م صهیونیس��تی در براب��ر ای��ران از 
زاوی��ه دید خ��ودش پرداخت و عل��ت آن را بی توجهی 

سیاستمداران این رژیم دانست.
لیمور س��میمیان دارش در یادداش��تی به بررس��ی پنج 
شکس��ت اساس��ی این رژیم در برابر ایران پرداخت.لیمور 
که مدرس ارشد دانش��گاه عبری قدس اشغالی است، در 
یادداش��ت خود در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت، شکست 
اول مخالفت با طرح حمله نظامی به ایران بود که حداقل 

در سه مقطع ارائه شد. اولین بار در سال ۲۰۱۰ بود؛ زمانی 
که فرمانده��ان عالی رتبه امنیت و ارتش با ایران عملیات 
پیشنهاد داده شده توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و وزیر جنگ س��ابق مخالفت کردن��د و در رأس مخالفان 
مئیر داگان رئیس پیشین موساد و گابی اشکنازی رئیس 

پیشین ستاد مشترک ارتش قرار داشتند. فارس 

گزارش
گروه دیپلماسی-حادثه برای نفتکش ایرانی در دریای سرخ آن 
هم در 6۰مایلی بندر جده عربستان که بر اساس آنچه شرکت 
مل��ی نفتکش ای��ران احتمال داده بر اثر اصابت موش��ک بوده 
اس��ت؛ احتمال تروریس��تی بودن این حادثه را از سوی سران 
س��عودی را کمی قوت داده است! البته سعودی ها بدون اجازه 
آمری��کا و رژیم غاصب صهیونیس��تی آب نمی خورند؛ بنابراین 
اگ��ر ثابت ش��ود که این حادث��ه بر اثر اصابت موش��ک بوده و 
اگر ثابت ش��ود پای عربس��تان در این حادثه به میان باش��د، 
بطورحتم واش��نگتن و اسرائیل نیز ش��ریکان جرم سعودی به 
ش��مار می رون��د و این اقدام آنها با واکنش س��خت ملت ایران 

همراه خواهد بود.
یک فروند نفت کش ایرانی متعلق به ش��رکت ملی نفت کش 
صبح دیروز در 6۰ مایلی بندر جده عربس��تان سعودی به طور 
احتمال بر اثر اصابت موش��ک دچار انفجار در بخش بدنه شده 
اس��ت؛ بر اساس گزارش دریافت شده دو مخزن اصلی نفت در 
کش��تی فوق آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج 

به دریای سرخ است.
کارشناس��ان فنی مس��تقر بر روی شناور در حال بررسی علت 
انفجار هستند و احتمال می دهند این رخداد بر اثر انجام اقدام 

تروریستی باشد.
بن��ا بر اعالم ش��رکت ملی نفتکش ایران، خوش��بختانه اکنون 
کش��تی و همه کارکنان آن س��الم و در وضع ایمن و با ثبات 
هس��تند و تنها بدنه کش��تی اندکی آس��یب دیده اس��ت که 

کارکنان کشتی درصدد کنترل آن هستند.
کارشناس��ان فنی کشتی و کارشناسان مستقر در اتاق اضطرار 
ش��رکت ملی نفتکش ایران، در حال بررسی وضع و دالیل این 

حادثه هستند.
در س��انحه ایجاد شده در نفتکش ایرانی SABITI هیچ گونه 
حریقی رخ نداده و وضعیت کش��تی با ثبات است. با این حال 
نش��ت نفت از نفتکش همچنان ادام��ه دارد و موجب آلودگی 

زیست محیطی شده است.
ش��رکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد کش��تی س��انحه دیده 
سابیتی بعد از پایداری وضعیت کلی در حال حرکت به سمت 

آب های خلیج فارس است.
در همین رابطه، س��خنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به 
هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در دریای س��رخ گفت: کلیه 
مس��ئولیت های ناش��ی از این اقدام بر عهده عوامل این ماجرا 

جویی خطرناک است.
س��ید عباس موسوی اعالم کرد: بررسی های انجام شده توسط 
ش��رکت ملی نفتکش ایران نشان می دهد که کشتی ایرانی از 
مکانی نزدیک به کریدور عبوری این نفتکش از ش��رق دریای 
س��رخ، دو بار و به فاصله حدود نیم س��اعت م��ورد هدف قرار 

گرفته و آسیب دیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان ساخت: در چند ماه 
گذش��ته برخی اقدامات تخریبی دیگر نی��ز علیه نفتکش های 

ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی ها در خصوص 
عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است.

وی با ابراز نگرانی در خصوص آلودگی ایجاد ش��ده در منطقه 
به دلیل نشت شدید نفت از مخازن آسیب دیده کشتی، اعالم 
کرد: کلیه مس��ئولیت های ناشی از این اقدام از جمله آلودگی 
ش��دید زیست محیطی ایجاد ش��ده در منطقه بر عهده عوامل 

این ماجرا جویی خطرناک است.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در پایان تاکید کرد: بررسی 
جزئی��ات و عوامل این اقدام خطرناک ادامه داش��ته و پس از 

حصول نتیجه اعالم خواهد شد.
وزارت امور خارجه روس��یه در واکنش به ه��دف قرار گرفتن 
نفتکش ایرانی "س��ابیتی" اعالم کرد ک��ه هم اکنون نمی توان 

مقصر پشت پرده این حادثه را تعیین کرد.
گنگ ش��وانگ، س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین نیز در 
واکنش به این حادثه از طرفین مربوطه خواس��ت تا به وسیله 

همکاری با یکدیگر صلح و ثبات را در منطقه حفظ کنند.
حادثه برای نفتکش ایرانی در دریای سرخ آن هم در 6۰مایلی 
بندر جده عربس��تان که بر اس��اس آنچه شرکت ملی نفتکش 

ایران احتمال داده بر اثر اصابت موش��ک بوده اس��ت؛ احتمال 
تروریس��تی بودن این حادثه را از سوی سران سعودی را کمی 
قوت داده اس��ت! البته س��عودی ها بدون اجازه آمریکا و رژیم 
غاصب صهیونیس��تی آب نمی خورند؛ بنابراین اگر ثابت ش��ود 
که این حادثه بر اثر اصابت موش��ک بوده و اگر ثابت شود پای 
عربس��تان در این حادثه به میان باشد، بطورحتم واشنگتن و 

اسرائیل نیز شریکان جرم سعودی به شمار می روند.
برای بیان احتمال دس��ت داشتن عربستان در اصابت موشک 
به نفتکش ایرانی ش��اید حادثه آرامکو و موج اتهام زنی سران 
س��عودی، آمریکایی، اسرائیلی و حتی س��ران ۳کشور اروپایی 
علیه ایران یکی از دالیلی اس��ت که نمی توان سناریوی دست 
داش��تن عربس��تان را در این حادثه نادی��ده گرفت. آنها حتی 
باره��ا ایران را تهدید به اقدام متقابل کردند و بنابراین فرضیه 
ش��یطنت عربستان در این حادثه نباید از نگاه مسئوالن کشور 

مغفول بماند!
در چن��د ماه گذش��ته برخی اقدامات تخریب��ی دیگر نیز علیه 
نفتکش ه��ای ایران ص��ورت پذیرفته اس��ت، از جمله توقیف 
نفتکش آدریان دریا در تیرماه س��ال جاری که باالخره با رای 

دادگاه محلی جبل الطارق رفع توقیف ش��د، به هر حال تقالی 
برای ناامن کردن خلیج فارس و منطقه س��ناریویی اس��ت که 
ای��ن روزها خیلی مورد توجه آمری��کا و متحدانش قرار گرفته 

است
آمریکا وعربس��تان چه بخواهند چه نخواهند معادالت منطقه 
تغییر کرده اس��ت و واشنگتن دیگر نه بر خلیج فارس که مهم 
ترین منطقه و مس��یر تامین انرژی جهان است سیطره دارد و 
نه حتی می تواند از کشوری مانند عربستان که میلیاردها دالر 
برای تامین امنیت اش به کاخ سفید می پردازد، حمایت کند! 
فارغ از هر اتف��اق کوچک و بزرگی که در منطقه رخ می دهد، 
عص��ری جدید در منطقه آغاز ش��ده که در آن قدرت موثر، از 

آن ایران و متحدانش در محور مقاومت است.
آمریکایی ه��ا می دانند که واقعیت های منطق��ه و ابعاد قدرت 
مقابله جمهوری اس��المی چیس��ت. به همی��ن دلیل پنتاگون 
مخال��ف هر اقدام نظامی علیه ایران اس��ت. ب��ه هر ترتیب اگر 
ثابت شود پای عربستان در این اقدام تروریستی علیه نفتکش 
ایرانی در میان باشد این اقدام آنهابا واکنش سخت ملت ایران 

همراه خواهد بود.  

پای چه کسی در حادثه 
سابیتی در میان است؟!

هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در دریای سرخ:  

 AT-
 


