
احضار حافظ منافع آمریکا به وزارت 
خارجه ایران 

در واکن��ش ب��ه اقدام��ات تحریک آمی��ز نیروهای 
آمریکای��ی در خلی��ج فارس، س��فیر س��وئیس در 
تهران ب��ه عنوان حاف��ظ منافع آمری��کا به وزارت 
خارج��ه احض��ار و اعالم ش��د که ای��ران در مقابل 
هرگون��ه تهدی��د و اق��دام غیرقانون��ی و متعرضانه 
پاس��خ و واکنش مناس��ب نش��ان خواهد داد. سید 
عباس موس��وی اظهار داش��ت: در این رابطه سفیر 
س��وئیس در تهران به عنوان حاف��ظ منافع امریکا 
ب��ه وزارت امور خارج��ه فراخوانده ش��ده و مراتب 
اعتراض ش��دید جمهوری اس��المی ایران نسبت به 
تهدی��دات نیروه��ای آمریکایی از جمل��ه حضور و 
اقدامات غیرقانونی و بی ثبات س��از ناوگان دریایی 
آن کش��ور در نزدیکی آب های شمالی خلیج فارس 
و س��واحل ایران طی یادداش��تی جهت انعکاس به 
مقام��ات آمریکایی به وی ابالغ ش��د. س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه اف��زود: در این یادداش��ت به 
دول��ت آمریکا ضرورت رعایت مق��ررات بین المللی 
ایمنی دریانوردی و آزادی کشتیرانی از سوی همه 
طرف ها یادآوری شده و هشدار داده شده است که 
جمهوری اس��المی ایران ضمن دفاع قدرتمندانه از 
حقوق دریایی خ��ود، در مقابل هرگونه تهدیدات و 
اقدام��ات غیر قانون��ی و متعرضانه در منطقه خلیج 
ف��ارس و دریای عمان،  پاس��خ و واکنش مناس��ب 

نشان خواهد داد. فارس 

موج سواری آمریکا با تحریم ها در 
دوران کرونا

تالش جامع��ه بین المللی برای لغ��و تحریم آمریکا 
علیه کشورهایی که از کرونا آسیب دیده اند، نه تنها 
بی نتیجه مانده بلکه واش��نگتن از شرایط کرونایی 
برای دس��تیابی به اهداف ژئوپلتیکی خود استفاده 
می کند. نماینده ارشد امور سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا چندی پیش گفت اقدامات آمریکا به تالشهای 
جامعه جهانی برای مقابله با کرونا کمک نمی کند. 
جوس��پ بورل در کنفرانس خبری در بروکس��ل از 
مخالفت آمریکا با درخواس��ت ایران از صندوق بین 
المللی پول برای اعطای تسهیالت مالی درمبارزه با 

ویروس کرونا عمیقا ابراز تاسف کرد.
رییس بانک مرکزی ایران شش��م مارس اعالم کرد 
ک��ه برای مقابل��ه با ویروس کرونا ط��ی نامه ای به 
رییس صندوق بین المللی پول خواس��تار استفاده 
از حق ای��ران برای بهره من��دی از 5 میلیارد دالر 
تسهیالت س��ریع از آن صندوق ش��ده است، اما با 
مخالف��ت قطعی آمریکا تا کنون درخواس��ت ایران 
پذیرفته نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر ب��ه گزارش 
رس��انه های روسیه، کشورهای غربی به سرکردگی 
آمریکا چهارش��نبه پیش��نویس طرح روسیه درباره 
لغ��و تحریمها و مقابله مش��ترک با وی��روس کرونا 
را رد کردند. روس��یه در پیش��نویس طرح خود از 
کش��ورهای پیشرفته خواس��ته بود که تحریم علیه 
کشورهای تحریم شده را کاهش دهند تا به آنها در 

مقابله با ویروس کرونا کمک شود.
هیئت نمایندگی روس��یه در س��ازمان ملل پس از 
مطل��ع ش��دن از ناکامی طرح گفت: »کش��ورهای 
مخالف این طرح به خوبی می دانند که تعهداتشان 
مبنی بر همبس��تگی و کمکرس��انی به کشورهای 
مح��روم در مبارزه با کرونا بیش از ش��یوه تبلیغاتی 
نیس��ت. در حالیک��ه ش��یوع کروناوی��روس 2019 
همچنان در جهان ادامه دارد، وضعیت کشورهایی 
تحت تحری��م آمریکا مانند ای��ران و ونزوئال نگران 
کننده اس��ت. گرچه مای��ک پومپئو وزی��ر خارجه 
آمری��کا چن��دی قبل گفت ش��رکتها و اش��خاص 
امدادرسان به ایران و ونزوئال در فهرست تحریمهای 
آمریکا نیستند، مس��أله این است که به قول آقای 

بورل »هیچ کسی حرفهایش را باور نمی کند.
س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن چندین بار تاکید 
ک��رد ک��ه در زمان کلی��دی مقابله دول��ت و مردم 
ایران ب��ا کرونا، تحریمهای یک جانب��ه علیه ایران 
بی ش��ک وضعیت این کش��ور را وخی��م تر کرده و 
بر خالف روحیه انساندوس��تانه است. چین مصرا از 
طرفهای مربوط خواس��ته است بی درنگ تحریمها 
علیه ایران را لغو کنند و تالش��های ایران و جامعه 
جهان��ی در مقابله با کرونا را مختل نکنند. ش��یوع 
ویروس کرونا چالش��ی جدی برای سراسر جهان و 
مرتبط با س��المت و امنیت همه انسانهاست، اعضاء 
جامعه جهانی باید دست در دست هم از چندجانبه 
گرایی دفاع و با تم��ام نیرو خطرات موجود را حل 
و فصل کن��د. تحریمهای یک جانب��ه و قلدرمآبانه 
هیچ محبوبیتی ندارد و مسلما تداوم نخواهد یافت؛ 
همبس��تگی و هم��کاری تنها راه غلب��ه بر ویروس 

کرونا محسوب می شود. تسنیم

اخبار گزارش

در حال��ی چند روز پی��ش پرتاب ماهواره ن��ور با موفقیتی 
چش��مگیر در مدار زمین قرار گرفت که قدرت و توانمندی 
جمهوری اس��المی ایران در عرصه دانش و پیش��رفت های 
فضایی بار دیگر بهت وحیرت  ناظران سیاس��ی و بین الملل 
و البته محافل رس��انه ای در اقصی نقاط جهان را باعث شد 
و البته این میزان از توانایی و اقتدار قابل مقایس��ه با برخی 
مرتجعان عرب که حکم گاو ش��یرده برای آمریکا هس��تند، 
نیس��ت. کشورهای عربی وابس��ته به نفت هستند و نفت و 
دالرهای آنها خرج قدرت های پوش��الی آمریکا و متحدانش 

و زورگویی هایشان می شود.
آمریکایی ها س��ران س��عودی را برای حمله به مردم بیگناه 
یمن تحری��ک می کنند؛ ب��رای حضورش��ان در منطقه از 
مقامات عربس��تانی پول دریافت می کنن��د و به طور کلی 
فکر و اندیش��ه و توانمندی های آنها را برای کسب دانش و 
فناوری کامال در اختیار گرفتند و اجازه هیچ گونه پیشرفتی 
نمی دهند؛ حیف که این کشورهای مرتجع عربی همچنان 

افسار خود را در اختیار دولتمردان آمریکایی قرار داده اند.
ماهواره نور به عنوان نخس��تین ماه��واره نظامی جمهوری 
اس��المی ایران صبح چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه با ماهواره 
بر قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴25 کیلومتری زمین 
قرار گرفت. برنامه فضایی کشور که از حدود 20 سال پیش 
آغاز شد، در مسیر خود دچار افت و خیزهای مختلفی شد، 
چندی پیش و در دهه فجر انقالب اسالمی در سال 1۳98 
بود که با رونمایی از پیش��ران فضایی سوخت جامد سلمان 
که دارای نازل متحرک بود، نیروی هوافضای س��پاه از توان 
عملیات��ی خود برای هدایت بهتر و کارآمدتر پیش��ران های 
فضایی در خارج از جو پرده برداشت. این پیشران به  واسطه 
ن��ازل )خروجی( متحرک با به��ره وری باالتری امکان تغییر 
و اصالح مس��یر را در خارج از جو دارد. احتمال دارد که از 
پیشران س��لمان در مراحل باالیی ماهواره بر قاصد استفاده 
شده باش��د. مداری که ماهواره نور در آن قرار گرفته است، 
۴25 کیلومتر اعالم شده که احتماالً مدار دایروی است یعنی 
در تمام مدت حرکت، ماهواره ارتفاع ثابتی نسبت به زمین 
خواهد داش��ت. پیش از این ماهواره ه��ای امید، رصد، نوید 
و فج��ر در مدار بیض��وی 250 در ۳75 کیلومتر قرار گرفته 
بودن��د. در این نوع مدار، ماهواره روی یک مس��یر بیضوی 
ب��ه دور زمین گردش می کن��د در نتیجه طی حرکت خود 
در کمتری��ن فاصله 250 کیلومتر و بیش��ترین فاصله ۳75 
کیلومتر در حال جابه جایی اس��ت. همین عبور از ارتفاعات 

کمتر س��بب کاهش عمر مداری ماهواره می شود به  طوری 
که تمام چهار ماهواره فوق طول عمر ۳ ماه یا کمتر داشتند. 
پیش بینی می شود مراحل توس��عه برنامه فضایی کشور در 
بخ��ش ماهواره های نظامی با پرتاب ماهواره نور، با س��رعت 
بیشتری به پیش رود. این برنامه برای رفع نیازهای عملیاتی 
مهم و به تأخیرافتاده در نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش 
و س��ایر نیروها یا ارگان های عالقمند به استفاده از خدمات 
فضایی در امور حس��اس دفاعی و امنیتی مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
این صحبت سرلش��کر س��المی به احتمال فراوان مشخص 
می کند که ماهواره نور، حداقل یک سیستم تصویربرداری 
پیشرفته است و به سپاه توانایی رصد نقاط مختلف در کره 
زمین را می دهد. اما در خصوص اهمیت این دستاورد باید 
گف��ت که چندین دهه اس��ت که بار زی��ادی از عملیاتهای 
شناسایی و رصد فعالیت های کشورهای رقیب و دشمن چه 
در زمان صلح و چه در جنگ ها بر عهده ماهواره ها اس��ت. 
در زم��ان 8 س��ال دفاع مقدس رژیم بعثی با دسترس��ی به 
تصاوی��ر ماهواره ای که قدرت های بزرگ در اختیار آن قرار 
می دادند در چندین مرتبه توانست عملیات نظامی ایران را 
از قبل متوجه شده و باعث ایجاد تلفات و خسارات گسترده 
برای ما شود. امروزه بخش مهمی از توانایی های ارتش های 
جهان و س��رویس های امنیتی و اطالعاتی بر اساس تصاویر 
ماهواره ای قرار گرفته است. از دوره جنگ سرد تا به امروز 
بسیاری از مناقشات جهانی توسط تصاویر ماهواره ای کشف 
شده و در خیلی از پرونده های مهم بین المللی این تصاویر 

ماهواره ای بودند که باعث شدند حقیقت آشکار شود.
بطورحت��م ای��ن بخش از توانای��ی ه��ا در رده دارایی های 
اس��تراتژیک بوده و کمتر کشوری حاضر است آن را با دیگر 
کشورها به اشتراک بگذارد. ورود این توانایی به دارایی های 
سپاه پاسداران دریچه جدیدی را به روی فرماندهان نظامی 
و اطالعات��ی ایران باز کرده و به آنه��ا کمک می کند تا در 
ط��رح ریزی های نظام��ی و اطالعاتی خود با دقت بس��یار 
بیش��تری عمل کرده و برآورد بهتری از نقاط حس��اس در 

اطراف ایران و در کل جهان داشته باشند.
شاید آن روزی که ترامپ با غرور و خوشحالی، تصویر نقص 
فنی ماهواره بر کش��ورمان را در توییتر خود منتش��ر کرد، 
فک��رش را هم نمی کرد که در مدتی کوتاه، این بار ماهواره 
مدرن ایرانی باالی س��ر تاسیس��ات و مراکز حساس آمریکا 
ق��رار گرفته و تا بیش از 1 یا 2 س��ال، ب��ه رصد مداوم آنها 

بپردازد که "یداهلل فوق ایدیهم. 

در همی��ن رابطه س��ناتور آمریکایی با اش��اره به اقدام اخیر 
ایران در پرتاب نخستین ماهواره نظامی خود به فضا گفت؛ 
از ه��ر طریق، ایران امروز در خاورمیانه قدرتمندتر و آمریکا 
ضعیف تر ش��ده اس��ت. کریس مورفی اقدام ایران در پرتاب 
نخستین ماهواره  نظامی خود دلیل بیشتری بر این موضوع 
است که سیاست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در قبال ایران تنها به تقویت این کش��ور منجر شده و باعث 

شده تا ایران تهاجمی تر عمل کند.
وی ادامه داد: نخس��ت، زمانی که ترامپ قدرت را در دست 
گرف��ت ای��ران نیروهای آمریکای��ی را در ع��راق هدف قرار 
نمی داد. اوباما )رئیس جمهور سابق آمریکا( ایران را متقاعد 
کرده بود تا نیروهای نیابتی خود را به همراه ما و در جنگ 

علیه داعش بفرستد.
مورفی در ای��ن پیام های توئیتری مدعی ش��د: هم اکنون، 
ای��ران و نیروهای نیابتی اش به ط��ور منظم در حال هدف 
قرار دادن نیروهای آمریکایی هستند و اگر چه ترامپ به ما 
گفت که کشتن )ترور سردار سپهید شهید( سلیمانی باعث 
بازدارندگ��ی ایران می ش��ود اما از زمان ضربه به س��لیمانی 
حم��الت به نیروه��ای آمری��کا افزایش و ن��ه کاهش یافته 
است. این سناتور ایالت کانکتیکت اضافه کرد: ترامپ توافق 
هس��ته ای را متالش��ی کرد و به ما قول داد تا یک سیستم 
جدیدی از فش��ار بین المللی برای مجبور کردن ایران برای 
توافق جدید بهتری، ایجاد کند. آشکار این موضوع بدبختانه 
با شکس��ت مواجه شد. هیچ کس��ی تحریم های جدیدی را 
تایید نکرد و ایران برنامه هس��ته ای خود را از س��ر گرفت و 

هیچ توافق جدید بهتری هم بوجود نیامد.
مورف��ی افزود: ایران تقریبا در هر جایی که نیروهای نیابتی 
دارد قدرتمندتر است. خروج ترامپ از سوریه باعث قدرتمند 
ش��دن اسد ش��د. ایران و حوثی های یمن بیش از هر زمان 
دیگری نزدیکتر شده اند. حزب اهلل کنترل لبنان را در دست 
گرفته است و تهران بیش از گذشته در بغداد نفوذ دارد. وی 
در پایان این رش��ته توئیت های خود نوشت: سیاست ترامپ 
در خروج سیاس��ی، تحریم های اقتصادی یکجانبه و تشدید 
نظامی غیر راهبردی کورکورانه هیچ دس��تاوردی جز بازی 
کردن در زمین ایران نداش��ته است. آنها قدرتمندتر شده و 
ما ضعیفتر ش��ده ایم و پرتاب این ماهواره تایید بیشتری بر 

این موضوع است.
عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق در واکنش به 
خبر پرتاب ماهواره س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی، گفت 
که موفقیت ایران در این مس��ئله دش��منان را خش��مگین 

کرده است. بدر الزیادی با اشاره به موفقیت ایران در پرتاب 
ماه��واره گفت: تهدی��دات آمریکا غیر ج��دی و تنها تبلیغ 
رس��انه ای بود. وی در ادامه احتمال وقوع جنگ میان ایران 
و آمریکا را با توجه به ش��رایط بد اقتصادی و شیوع ویروس 

کرونا بعید دانست.
الزی��ادی ادام��ه داد ک��ه وظیفه ع��راق ام��روز حفاظت از 
حاکمیت��ش و ع��دم گرایش به هر طرفی اس��ت، این عضو 
کمیس��یون امینت و دفاع عراق همچنین گفت که وظیفه 
عراق این اس��ت که به متجاوزان اجازه ندهد، از این کشور 
به عن��وان نقطه آغاز حمالت خود اس��تفاده کنند و تأکید 
کرد که عراق به هیچ کس اجازه نخواهد داد برای حمله به 

کشوری دیگر از حریم هواییش استفاده کند.
بدر الزیادی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه عراق 
از از می��ان ای��ران و آمریکا به کدام محور خواهد پیوس��ت 
گف��ت که اگر عراق مجبور ش��ود روزی به یکی از دو محور 
آمریکا یا ایران بپیوندد، آن وقت، این مسئله به دولت واگذار 
می ش��ود زیرا این دولت اس��ت که پس از بررسی موضوع و 
کس��ب موافقت پارلمان، تصمیم می گیرد که به کدام طرف 

بپیوندد.
همچنین یک روزنامه لبنانی اعالم کرد، عملیات قرار دادن 
ماهواره نور بر موشکی که آن را به فضا حمل کرد محرمانه 
و س��ریع و تنها در دو س��اعت قبل از پرتاب انجام ش��د به 
همین دلیل دستگاه های مربوطه بین المللی نتوانستند قبل 

از پرتاب، آن را رصد کنند.
روزنامه لبنانی »البناء« در گزارش��ی در همین باره نوشت، 
ایران در نمایشی غافلگیرانه و سریع از توانایی فنی و علمی 
خود موفق به پرتاب ماهواره نور و قرار دادن آن در مدار شد 
بدون اینکه ماهواره های آمریکایی و اروپایی بتوانند عملیات 

آماده سازی برای پرتاب این ماهواره را رصد کنند.
این روزنامه در ادامه به نقل از منابع خودش نوشت: عملیات 
قرار دادن ماهواره نور بر موش��کی ک��ه آن را به فضا برد به 
ش��کل محرمانه، سریع و حداکثر در دو ساعت انجام شد به 
نحوی که دس��تگاه های رصد بین المللی و شرکت های ویژه 
این کار چیزی از علمیات پرتاب نفهمیدند جز پس از آنکه 

ماهواره نور در مدارش در دور زمین قرار گرفت.
در ادامه این گزارش آمده: عملیات ش��لیک موش��ک حامل 
این ماهواره از هیچ کدام از مراکز شناخته شده موشک های 
ایران صورت نگرفته بلکه از طریق یه سکوی متحرک انجام 
شد وعملیات شارژ سوخت در مخزن موشک تنها دو ساعت 

قبل از پرتاب صورت گرفت.
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اروپا به جای قطعنامه ۲۲۳۱ از آمریکا پیروی می کند
وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران هیچ س��الح اتمی یا موش��کی 
با قابلیت حمل آنها را ندارد، گفت؛ آمریکا از سال 2017 علیه قطعنامه 
22۳1 به همه کش��ورها زورگویی می کند. محمد جواد ظریف با انتقاد 
از دنباله روی اروپا از فشارهای آمریکا علیه ایران، در صفحه توئیتر خود 

نوشت: آمریکا از سال 2017 مشغول تحکم کردن به همگان علیه قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت است. وی با تاکید مجدد بر عدم وجود تسلیحات اتمی 

در ایران، افزود: نه اروپا و نه آمریکا نمی توانند بر مبنای خوانش های نادرس��ت و 
سس��ت از قطعنامه 22۳1 برای ایران نطق کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران 
در پایان با کنایه به تسلیحات اتمی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ایران 
نه س��الح اتمی دارد و نه موش��کی که برای حمل چنین تس��لیحات دهشتناکی 

طراحی شده باشد. حدس بزنید چه کسی دارد؟

دنبال جنگ با ایران نیستیم
یک نماینده کنگره آمریکا یک روز بعد از توئیت تهدیدآمیز رئیس جمهور 

کشورش علیه ایران گفته واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست.
مات گائتز گفت: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیس��ت. طبق دکترین 
رئیس جمهور ترامپ ما قصد ورود به جنگ های خارجی را نداریم، ولی 

تروریس��ت ها را از میان برمی داریم. ترامپ در توئیتی نوش��ت: به نیروی 
دریایی ایاالت متحده دستور داده ام به سمت هر قایق  )های( ایرانی که قصد 
مزاحمت برای کشتی های ما را در دریا دارند، شلیک و آنها را ساقط کنند.

ی��ک مقام وزارت دف��اع آمریکا بعد ادعای ترامپ درباره این دس��تور را رد کرد. 
این یک مق��ام در گفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز گف��ت این وزارتخانه هیچ 
دس��تورالعملی مبنی بر دس��تور ترامپ جهت هدف ق��رار دادن قایق های ایران 

دریافت نکرده است. باشگاه خبرنگاران 

پرتاب ماهواره نور ناقض قطعنامه شورای امنیت
 سازمان ملل نیست

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه گفت که پرتاب ماهواره نور 
از سوی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست.

کنس��تانتین کوساچوف در این باره گفت که نظامی بودن این ماهواره 
به معنی  این نیست که حامل یک سالح است. او همچنین گفت: پس 

از تصویب معاهده های بین المللی که به کارگیری سالح های کشتار جمعی 
در م��دار زمین را منع می کردند، هدف ماهواره های نظامی حمل ونقل، ارتباطات 

و اکتشاف است. 
این مقام روس��ی اشاره کرد: قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل از ایران 
درخواس��ت می کند که موشک های بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای را 

تولید نکند اما الزامی نیز در این باره ایجاد نکرده است.   ایسنا 

اقتدار ایران در منطقه با پیشرفت های فضایی 

مرتجعان عرب هنوز حکم گاو شیرده را ایفا می کنند

رئیس جمه��ور آمری��کا برای س��رپوش گذاش��تن بر 
شکست های داخلی و خارجی اش، تهدیدهای نظامی 
علیه ایران را مطرح می کند و بعید نیس��ت که با این 
اقدام��ات تحریک آمی��ز علیه ایران، ک��ه قدرتش را با 
پرتاب موفق ماهواره نظامی به نمایش گذاشته است، 

بار دیگر قمار کند.
عبدالب��اری عطوان طبق معم��ول مقاله خود را طرح 
چن��د س��وال در تیتر آن آغ��از کرده اس��ت: ترامپ 
برای س��رپوش گذاش��تن به شکس��ت های داخلی و 
خارجی اش، ایران را آزار می دهد، پس آیا با رویارویی 
نظامی با این کش��ور در منطقه خلیج فارس و دریایی 
عم��ان "قمار می کند"؟ آیا پرت��اب ماهواره نظامی به 
فضا از س��وی ایران ای��ن مواجهه نظامی را س��رعت 

خواهد بخشید و چرا؟
عطوان نوشت: "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا 
به دلیل شکستش در چندین جبهه داخلی و خارجی 
دچار س��ردرگمی ش��ده و دولت اون نیز ثابت کرده 
اس��ت که در مقابل بحران ش��یوع ویروس کرونا، که 
ش��مار قربانیانش در این کشور تاکنون نزدیک به 50 
هزار کشته اس��ت، ناتوان است. فروپاشی قیمت نفت 
ش��یل به زیر صفر نیز ضربه ای قوی به اقتصاد آمریکا 
زده اس��ت و احتمال می رود بیش از 1500 ش��رکت 
بزرگ ورشکسته و 50 میلیون بیکار نیز به صف های 

بیکاران اضافه بشوند.
به منظور س��رپوش گذاشتن بر این شکست و تالش 
ب��رای خروج از این انزوای بین المللی و ظهور س��تاره 
چی��ن به عنوان ابرقدرت جایگزین، بعید نیس��ت که 
ترامپ با ش��عله ور کردن فتیله جن��گ با ایران "قمار 
کند"، کش��وری که از بحران جهان��ی اقتصاد و نفت 
کمتر متضرر شده و همچنین قدرتمندتر شده است و 
به دلیل محاصره تحمیلی علیه آن، ذخایر نفتی زیادی 
برای صادرات ندارد و همچنین به مهار شیوع ویروس 
کرونا در کش��ور نزدیک شده است. خطرناک تر از این 

مسائل) نس��بت به آمریکا(، موفقیت غافلگیرکننده) 
ای��ران( در پرتاب اولین ماه��واره نظامی" نور" پس از 
چندی��ن بار تالش اس��ت که این امر نی��ز مهر تأیید 
دیگری بر توانایی موش��کی پیش��رفته بالستیکی این 

کشور می زند.
ای��ن تن��ش در حال افزایش اس��ت؛ چرا ک��ه دونالد 
ترامپ اع��الم کرد که به نیروهای دریایی کش��ورش 
دستور داده اس��ت هر کشتی یا قایق ایرانی که برای 
کش��تی های آمریکایی در دریا مزاحم��ت ایجاد کرد 
ش��لیک و آن را نابود کنند. اش��اره ترام��پ به اخبار 
مرب��وط به نزدیک ش��دن 11 قایق ایرانی به ش��کل 
خطرناک به کش��تی های آمریکایی در منطقه خلیج) 

فارس( طی هفته گذشته، است.
عطوان افزود:ایرانی ها در موضع خود بر حق هستند، 
خواه در بخش مربوط به پاسخ به تهدیدهای آمریکایی 
درباره نابود کردن کشتی هایش��ان در خلیج) فارس(، 
که اخی��را "مایک پامپئ��و" وزیر خارج��ه آمریکا نیز 
اعالم و تهدید ک��رد که ایران به دلیل پرتاب ماهواره 
نظامی هزینه س��نگینی خواه��د پرداخت؛ چرا که به 
زع��م وی، ایران با ای��ن اقدام قطعنامه های ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل را نقض کرده است. کشتی ها و 
ناوگان های آمریکای��ی در منطقه خلیج) فارس(، که 
بیش از ده ها هزار کیلومتر از خاک ش��ان فاصله دارد، 
چه کار می کنند؟ چه زمانی آس��مان به عنوان ِملک 
ای��االت متحده به نامش ثبت ش��د، به گونه ای که به 
پرتاب ماهواره های، چه ایرانی و چه ملیت های دیگر، 

اعتراض می کند؟
آمریکایی ها دو بار به ایران از نظر نظامی تعّدی کردند 
که بهای گزافی هم پرداختند؛ نخست چند ماه پیش 
زمانی ک��ه هواپیمای جاسوس��ی "گلوبال هاوک" آنها 
با پ��رواز در تنگه هرمز، حریم هوای��ی ایران را نقض 
کردند که بالفاصله ساقط شد و تجهیزات و دستگاه ها 
و اس��رار آن مصادره ش��د. دومین بار نی��ز زمانی بود 

ک��ه فرماندهی نظامی آمریکا پهپ��اد دیگری را برای 
ت��رور فرماندهان "قاس��م س��لیمانی" فرمانده نیروی 
قدس س��پاه و "ابومه��دی المهن��دس" نایب رئیس 
الحشد الش��عبی عراق ارس��ال کرد که به دنبال این 
جنابت، آمریکایی ها بیشتر پایگاه های  نظامی شان در 
عراق را از دس��ت دادند و بزرگ ترین پایگاه های آنها 
در" عین االس��د") االنبار(، "التاجی") شمال بغداد( و 
"ک��ی وان" در کرکوک هدف آتش ق��رار گرفتند و از 
همه مهم تر این مسئله است که نفوذشان را که برای 
آن 6 تریلی��ون دالر هزینه کرده اند از دس��ت دادند. 
عملیات ه��ای انتقام و خونخواهی هنوز تمام نش��ده 
است. بعید اس��ت نیروی دریایی ایران در مقابل این 
تحریک های آمریکایی دست بس��ته بنشیند و ترامپ 
نیز اگر تالش کند نی��روی ایرانی را بار دیگر امتحان 
کند، مرتکب "حماقتی بزرگ تر" خواهد ش��د. به ویژه 
اینکه ترامپ به خوبی می داند که محاصره تحمیلی اش 
علیه ایران شکست خورده و عقب نشینی اش از توافق 
هسته ای نتایج معکوسی داده است و ایران نیز چیزی 

برای از دست دادن ندارد.
عطوان ادامه داد : ایران در میدان منطقه ای خود بازی 
می کند و صدها و ش��اید هزاران قایق" استش��هادی" 
دارد ک��ه رادارها قادر به شناس��ایی آنها نیس��تند و 
همچنین زیردریایی ها، کش��تی ها و قایق های مسلح 

و سامانه های موشکی پیشرفته دارد.
درست اس��ت که آمریکا ابرقدرتی محسوب می شود 
که مجه��ز به ناوهای هواپیمابر و موش��ک ها اس��ت 
ول��ی ویروس کرون��ا ثابت کرد که مقی��اس قدرت و 
عظم��ت این روزها با این ناوبرها و تعداد کالهک های 
هس��ته ای نیس��ت، پس چرا آمریکا هزاران س��رباز و 
کشتی های خود را به خاطر این رئیس جمهور احمق 
و شکست خورده و نیز به منظور سرپوش گذاشتن بر 
شکس��ت های داخلی و خارجی او، از دست می دهد؟
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