
ایران در انتظار اس��ت تا آمریکایی ها دست از پا خطا کنند،  
آنگاه خواهند دید که چه بالیی بر سرشان خواهد آمد.

ترامپ که این روزها گرفتار ویروس کرونا ش��ده ، بار دیگر 
برای فریب افکار عمومی با تهدیدات توخالی تالش می کند 
تا شکس��ت های خود را الپوش��انی کند اما مقامات نظامی 
کش��ورمان  هش��دار دادند که هر اقدام نظامی علیه منافع 
ایران بدون پاس��خ نمی ماند. از زمانی که ترامپ بر سر کار 
آمده، از روشهای متعددی برای تهدید ایران استفاده کرده 
و ب��ه قول رهبر معظم انقالب »الف در غربت« می زند که 
نمونه آن طرح حمله به مکانهای فرهنگی در کشورمان بود. 
حاال هم که چار سردرگمی شده و انتخابات آتی از یک سو 
و انتقاد از ناتوانی در مدیریت کش��ور از سوی دیگر موجب 
ش��ده تا او برای فریب افکار عموم��ی امریکا از ترقندهایی 
تکراری اس��تفاده کند. وی چهارشنبه به همراه وزیر دفاع، 
مش��اور امنیت ملی خود، وزیر دادگس��تری و رئیس ستاد 
مش��ترک نیروی مس��لح در ی��ک نمای��ش  تلویزیونی این 

موضوع را مطرح کرد . 
وی همچنی��ن در توئیت��ری در واکن��ش به ماج��رای ناو 
آمریکایی و نیروی دریایی س��پاه در خلیج فارس نوشت: ما 
تنها اطالعاتی داریم که آنه��ا چنین برنامه ای را دارند. آن 
اطالعات خوبی اس��ت. آن از طریق ایران هدایت می شد نه 
اینکه مس��تقیم از ایران باشد بلکه از طرف گروه هایی است 

که از ایران حمایت می شوند.
وی افزود: این به معنای آن است که ایران است. ما به آنها 

می گوییم که این کار را نکنید. این کار را نکنید!
رئی��س جمهوری آمریکا با این تهدی��د که »اگر این کار را 
انجام دهند، با پاسخ بدی مواجه خواهند شد«، مدعی شد 
در گذشته به آنها پاسخ دادیم و تعداد زیادی از آنهایی که 
او »بد« نامید، کش��ته شدند، اگر در آینده این کار را انجام 
دهند پاس��خ ما بزرگتر خواهد بود. او در یادداشت توئیتری 
نیز مدعی شد: بر اساس اطالعات، ایران یا گروه های وابسته 
به آن در ح��ال برنامه ریزی حمل��ه ای غافلگیرکننده علیه 
نیروها یا تاسیسات آمریکا در عراق است. اگر چنین اتفاقی 

بیفتد، ایران هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت.
 واکنش های جهانی

این اقدام امریکا با واکنش های متعددی همراه بود. 
"لئونید اسلوتس��کی" رئیس کمیته امور بین الملل دومای 
دولتی روس��یه گف��ت: آمریکا ب��ا تهدید ب��ه از بین بردن 
قایق ه��ای نظامی ای��ران در صورت ایج��اد ممانعت برای 
کش��تی های آمریکایی، تنها وضعیت منطقه را در ش��رایط 
ادام��ه مبارزه جهان��ی در برابر بیماری همه گی��ر کرونا را 

تشدید می کند.
وی افزود: در شرایط بحران کنونی کرونا باید به ایران کمک 
کرد، نه آنکه سیاس��ت اعمال فشار حداکثری با تحریم ها یا 

ایجاد تنش نظامی در منطقه را ادامه داد.
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه همچنین بعید 

ندانست که تهدیدات ترامپ علیه ایران می تواند مربوط به 
انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایاالت متحده باشد.

وی تصریح کرد البته مسلماً یک پیروزی کوچک نظامی در 
ش��رایط همه گیری بیماری کرونا، بهترین راه )اگر نگوییم 
راهی جنایتکارانه برای باال بردن امتیاز در رقابت انتخابات 

نخواهد بود.
 زمینه سازی 

از منظر کارشناس��ان هم  ترامپ ع��الوه بر فرافکنی، برای 
انجام عملیاتی گسترده در عراق درحال زمینه سازی است 

تا به منافع مورد نظر خود در عراق دست یابد.
اخی��راً تح��رکات آمریکایی ها در ع��راق افزای��ش یافته و 
نیوی��ورک تایمز از طرح حمله آمریکایی ه��ا به پایگاه های 

بسیج مردمی در عراق پرده برداشت.
به گفت��ه این روزنامه ، پمپئو از حامی��ان انجام این حمله 
بوده اس��ت اما ترامپ خواس��تار ارزیابی بیشتر در این باره 

شده با این وجود آن را رد نکرده است.
پمپئو به این ترتیب می خواهد ایران را مس��ئول انجام این 
عملیات نش��ان دهد تا عالوه بر صدمه زدن به وجهه ایران 
در بین مردم عراق، مس��ئولیت ای��ن اقدامات را در جامعه 

جهانی به گردن ایران بیاندازد.  
 تبلیغات انتخاباتی

 یادمان باش��د ترامپ کاسب اس��ت و مسلم است که با هر 
موضوعی برای خودش کاسبی می کند. او با انتقاد از  جان 
کری وزیر خارجه دولت اوباما و سیاس��ت او در قبال ایران 
گفت: )ایرانی ها( آنها می خواهند یک توافق داشته باشند. 
آنه��ا واقعا می دانند چگونه آن را آغاز کنند اما وزیر خارجه 
سابق جان کری به آنها مشاوره بدی داد. )اقدام جان کری( 
ضد قانون لوگان بود. وی ادامه داد: کش��ور آنها در فالکت 
قرار گرفته اس��ت. اقتصاد آنها خاموش ش��ده است. خیلی 
چیزهای بدی در انتظار آنها اس��ت. م��ن فکر می کنم آنها 
تمایل دارند یک توافق داش��ته باشند و آن را خیلی سریع 
برپا س��ازند. "عبدالباری عطوان" تحلیلگر برجس��ته جهان 
ع��رب در س��رمقاله روزنامه فرامنطق��ه ای "رای الیوم" نیز 
در ای��ن باره نوش��ت : رئیس جمهور آمریکا برای س��رپوش 
گذاش��تن بر شکست های داخلی و خارجی اش، تهدیدهای 
نظامی علیه ایران را مطرح می کند و بعید نیست که با این 
اقدام��ات تحریک آمیز علیه ایران، ک��ه قدرتش را با پرتاب 
موفق ماهواره نظامی به نمایش گذاش��ته اس��ت، بار دیگر 

قمار کند.
 دم خروس 

دم خ��روس این تهدی��دات امریکا هم بی��رون زده. ترامپ 
درباره توافق با ایران گفت: آنچه که در ایران رخ داده است 
بسیار غم انگیز است. ما باید با آنها صحبت کنیم. من فکر 

می کنم ما با ایران خیلی سریع به توافق برسیم.
ترام��پ افزود: همه چی��زی که باید انجام ش��ود تنها یک 
تماس اس��ت. مردم و رهبرانش��ان هم همچون ما مغرورند. 
تنها لحظه سخت برداشتن تلفن و تنظیم قرار مالقات است. 
پ��س از آن، خیلی س��اده می توانند اقتصاد کشورش��ان را 
ترمیم کنند. وی ادامه داد: ما خواستار خصومت نیستیم اما 
اگر آنها با ما خصومت دارند، پش��یمان می شوند به گونه ای 
که تاکنون پش��یمان نبوده اند همانگونه که در بیانیه گفتم 

اما همه چیزی که باید انجام دهند، یک تماس است.

 صحبت های دوپهلو
صحب��ت های دو پهل��وی ترامپ یادآورض��رب المثل های 
ایرانی اس��ت که م��ی گوید  طرف  " با دس��ت پس میزنه 
با پا پیش میکش��ه". حاال  باید پرس��ید زمانی که  ایران با 
کشورهای 5+1 به توافق برجام رسیده بود، چه کسی  بود 

توافق برجام را بر هم زد؟ 
از سوی دیگر کش��تی ها و ناوگان های آمریکایی در منطقه 
خلیج فارس، که بیش از ده ها هزار کیلومتر از خاک ش��ان 
فاصله دارد، چه کار می کنند؟ مگر خلیج فارس ملک پدری 
ترامپ اس��ت؟ مقامات نظامی امریکا نیز بارها اذعان کرده 
اند که این کش��ور توانایی حمله نظام��ی به ایران را ندارد. 
جیمز ماتیس وزیر دفاع  س��ابق امری��کا در این باره گفته 
بود: فضاس��ازی  رسانه ای مبنی بر برنامه ریزی آمریکا برای 
حمله به تأسیس��ات هس��ته ای ایران خیال بافی و داستان  

سرایی است. 
یک مقام وزارت دفاع امریکا که به دالیل امنیتی نخواست 
نامش فاش شود نیز در مورد صحبتهای اخیر ترامپ مبنی 
حمله به قایق های توپ دار ایرانی گفت: چنین دس��توری 

به پنتاگون ابالغ نشده است.
 افزایش قیمت نفت 

با نمک ت��ر اینکه تهدید رئیس جمه��ور امریکا علیه قایق 
ه��ای تندرو ایران��ی منجر به افزایش قیم��ت نفت در بازار 
می ش��ود. گروهی از کارشناس��ان اقتص��ادی عقیده دارند 
ک��ه قیمت نفت در کل دنیا س��قوط ک��رده و آمریکا برای 
اینک��ه نفت این کش��ور اقتصادی باش��د، ت��الش می کند 
بح��ران ایجاد کند. جواد یارجانی مدیرپیش��ین امور اوپک 
و رواب��ط ب��ا مجامع انرژی وزارت نف��ت  در این باره گفت: 
ترامپ، در س��ال انتخابات، می خواس��ت قیمت بنزین در 
بازار امریکا کاهش یابد؛ اما نه اینکه به ش��رایطی برسد که 
وضعیت امریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده در وضعیت 
نامناس��ب قرار گیرد و با ش��رایط فعلی اقتص��ادی، نبودن 
امکان س��فرهای طوالنی و تحت تأثیرقرار گرفتن ش��روع 
فصل رانندگی که در امریکا برای تابس��تان هر سال بسیار 
حائز اهمیت اس��ت و به دلیل ادامه دار بودن بحران ناشی 
از کرون��ا، افت قیمت بنزین در امریکا، عاملی برای افزایش 
رضایت اجتماعی محس��وب نمی ش��ود. عطوان نیز در این 
باره نوشت: فروپاشی قیمت نفت شیل به زیر صفر 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  بیکاران اضافه شوند.

 پاسخگویی ایران 
با این حال مقامات کش��ورمان اعالم کردن��د که تحت ثاثیر 
فرضی��ه های هالیودی امریکا یی ها قرار نمی گیرند و هرگونه 

خطای محاسباتی را قاطعانه پاسخ خواهند داد. 
سرلشکر »حسین سالمی« فرمانده سپاه پاسداران در واکنشی 
قدرتمند به تهدیدات تحریک آمیز آمریکا، گفت؛ اگر ش��ناور 
ی��ا واحد جنگی از نیروهای دریایی ارتش تروریس��ت آمریکا 
بخواهد امنیت کش��تی های غیرجنگی و یا شناورهای رزمی 
ما را مورد مخاطره قرار دهد، آن شناور و یا واحد نظامی مورد 
هدف قرار بگیرد. وی با لحنی بی سابقه گفت: »به آمریکایی ها 
با جدیت تمام می گویم ک��ه ما برای دفاع از امنیت ملی مان، 
مرزهای دریایی مان و امنیت کشتی های مان مصمم هستیم و 

به هرگونه اقدام خرابکارانه با قاطعیت پاسخ خواهیم داد.«
"محمدج��واد ظری��ف در پیامی توئیتری اع��الم کرد: ترامپ 
علیه ش��ناورهای نظام��ی ایرانی که در آب های س��رزمینی 
کش��ور خود مشغول انجام وظیفه هستند، واکنش نشان داد. 
وی تصری��ح کرد: »ارتش ای��االت متحده گرفتار بیش از پنج 
ه��زار ابتال به کووید19 اس��ت.  دونالد ترامپ باید به نیازهای 
آنها توجه داش��ته باشد، نه این که مش��غول انجام تهدیداتی 
باشد که تروریس��ت های صدامی برای آن هورا می کشند. به 
عالوه، نیروهای آمریکایی هیچ کاری با هفت هزار مایل دورتر 
از کشور خود ندارند که سبب شوند نیروی دریایی ما از ساحل 

خودمان در خلیج فارس سراغ آنها بروند.«. 
س��ید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه نیز در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »امروز، روز جهانی کتاب است. 
توصی��ه رایگان من ب��ه مقامات آمریکایی: کت��اب بخوانید«! 
وی ادام��ه داد: »اگر رهبران آمریکا کتاب های غیرداس��تانی 
درباره امور جهان��ی می خواندند، از تهدید توخالی علیه ملت 
ب��زرگ ایران، اتکای به افراد جعل��ی برای قضاوت های خود و 
س��پردن سیاست آمریکا در قبال ایران به جنگ طلبان دست 
می کشیدند.« علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز 
پیش از این گفته بود، حمله موشکی به نماد پایگاه آمریکا عین 

االسد اقتدار ابهت پوشالی واشنگتن را فرو ریخت.
مدیریت امریکا به هنگام شیوع ویرس کرونا نشان داد گرچه 
این کش��ور مجهز به ناوهای هواپیمابر و موشک ها است ولی 
مس��ئوالن آن در برابر حمله ویروس کرونا نیز شکس��ت می 

خورند و نمی توانند آن را مدیریت کنند. 
بنابراین بهتر است حماقت نکرده و  فراموش نکنند که  پرتاب 
اولین ماهواره نظامی نور نشان می دهد که ایران از توانایی 

موشکی پیشرفته بالستیکی برخودار است.
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کتایون مافی

پیامبر اکرم )ص(: در ماه مهمانی خدا درهای آسمان در شب اول ماه رمضان 
باز می گردد و تا شب آخر آن بسته نخواهد گردید.

گزارش

سردار جاللی: 
حضور سپاه در فضا موجب ارتقای 

بازدارندگی کشور می شود

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل با اش��اره به اینکه 
حضور س��پاه در فض��ا موجب ارتق��ای بازدارندگی 
کش��ور می ش��ود، تاکید کرد: درخش��ش امروز نور 

نتیجه نه به برجام موشکی است.
س��ردار غالمرض��ا جالل��ی رئیس س��ازمان پدافند 
غیرعامل کش��ور با اشاره به ارس��ال موفقیت آمیز 
ماهواره نور به فضا از س��وی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، اظهار داش��ت: این اقدام چند پیام مهم و 

استراتژیک دارد.
وی ادام��ه داد: نخس��تین پی��ام ای��ن اس��ت ک��ه 
توانمندی های داخلی بسیار بیشتر از آنی است که 
حت��ی در تصور خود ما وج��ود دارد و تاکید مکرر 
رهب��ری عزیز برای اتکای به درون در مس��یر قوی 

شدن ناظر به همین توانمندی هاست.
جاللی با بیان اینکه تحریم یک سیمای ذهنی   و یک 
واقعیت میدانی دارد تصریح کرد: موفقیت ماهواره 
نور شکس��تن س��یمای ذهنی تحریم به عنوان یک 
س��د در راه پیش��رفت و نش��ان دادن واقعیت های 

میدان است. 
واقعیت های��ی ک��ه می گویند با وج��ود تحریم  نیز 
می توان گام های بلند و راهبردی در مسیر پیشرفت 

برداشت.
ب��ه گفته رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور 
موفقیت پرتاب اخیر پس از چندبار شکس��ت پروژه 
 های ارس��ال ماهواره نشان می دهد اگر کار و ابتکار 
را سرلوحه قرار دهیم نصرت خدا نیز همراه خواهد 

بود و هیچ کسی حق ندارد ناامید باشد.
وی با بیان اینکه حضور س��پاه در عرصه های نوین 
همچ��ون فضا نوید بخ��ش ارتقای ت��وان دفاعی و  
افزایش بازدارندگی کش��ور در آینده نزدیک اس��ت 
خاطرنش��ان کرد: قطعاً در آین��ده نزدیک خبرهای 

خوشی از این دست اقدامات خواهیم شنید.
جاللی ب��ا بیان اینک��ه درحالی که تجرب��ه برجام 
هس��ته ای پیش روی ماس��ت نتیجه ن��ه به برجام 
موش��کی نیز امروز پیش روی همگان قابل قضاوت 
است، متذکر شد: اگر برجام موشکی رقم خورده بود 
امروز معلوم نبود با کدام توان می توانس��تیم پاسخ 
شرارت ها و جنگ طلبی ترامپ را بدهیم. درخشش 

امروز نور نتیجه نه به برجام موشکی است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خشم آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی را بیانگر اهمیت دستاورد 
جوانان حزب اللهی  سپاه دانست و افزود: این پیروزی 
را به مردم تبریک، به سپاهیان خداقوت گفته و به 

دشمنان می گویم موتوا بغیظکم. فارس 

خبر 
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