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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* دســت مریزاد برادران مؤمن سپاهی، فرزندان راستین خمینی)ره( و خامنه ای 
)مدظله العالی( عزیز که به حق اســتحقاق لقب ایمــان را دارید. تا می توانیدعزت 
پوشالی ابرپفک ها را در معرض دید جهانیان قرار دهید تا شاید کاسبان برجام هم 

از شما درس اقتدار بیاموزند!
نیکنام
* توقیف نفتکش های روباه پیر در تنگه هرمز دل تمام ایرانیان را شاد کرد فرزندان 

ایران در سپاه، غرور ملی را به مردم ایران باز گرداندند. مرحبا...
0919---2434
* کسانی که تمام قدرت نظام  را برای رئیس  جمهور می خواهند یا جاهلند یا خائن.
0933---2977
* جک اســتراو وزیر خارجه اســبق انگلیس با هدف جنگ روانی در کتاب جدید 
خود آورده که ترامپ و سپاه پاسداران ایران هر دو دنبال جنگ هستند دشمن با 
این توطئه دنبال آن است که عده ای را جنگ طلب و عده دیگری را طرفدار صلح 
نشان داده و با ایجاد اختالف در داخل جامعه فضای عمومی کشور را به هم بریزند 

تا بتوانند میوه خودشان را بچینند.
0902---3107

* آمریکا کشورهای اروپایی را انبار سالح اتمی خود کرده است، اگر مردم اروپا بفهمند 
که چه خطر زیست محیطی از انبار این سالح ها تهدیدشان می کند لحظه ای اجازه 

نخواهند داد این تسلیحات در کشورشان بماند.
0813---8979
* الپوشانی و چشم پوشی عده ای معدود ضعف اجرایی و نبود بازرسی به گسترش 
فساد منجر شد به طوری که بانک سرمایه با فساد چهارده هزار میلیاردی و 400 
متهم روبرو شد؟! امید است چشم چنین فسادهایی در ایام صدارت آقای رئیسی 

بر قوه قضائیه کور شود.
0911---1034

* اگر دولتمردان به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و پایبند بودند امروز وضعیت 
اقتصادی جامعه اینگونه نبود! بسیاری از کارگاه ها، شرکت ها و کارخانه ها به علت 

بی تدبیری و عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتی تعطیل شدند!
وحیدی
* متأسفانه عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده کشور در این چند سال به گونه ای 
بوده که اگر خارجی ها می گویند از سوی دولت ایران در مورد موشک ها چراغ سبزی 

نشان داده شده باید باور کرد.
0912---4267
* باید آنقدر سریال هایی مانند گاندو ساخته شود تا ذائقه برخی ها مثل آقای آشنا 

و ظریف و... از توجه به شیطان بزرگ به درون کشور برگردد؟!
0933---4867
* مشکل اصلی آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان این است که در مواجهه با دشمن 
خودش را باخته چرا ایشان از خود تا این حد ضعف نشان می دهد و از اصول اولیه 

دیپلماسی به دور است؟
0919---3528
* آمریکا به نگهبان تنگه هرمز که سپاه است مدام هشدار جنگ می دهد و با توهم 
پراکنی ســعی می کند چهره این نیروی انقالبی را تخریب کند اما از دست دادن 

پهپادشان و توقیف نفتکش انگلیسی و... به محبوبیت سپاه در ایران افزوده است.
0902---4610

* سپاه نباید اجازه دهد قاچاقچیان بین المللی به راحتی از تنگه هرمز عبور کنند در 
حالی که محموله قاچاق حمل می کنند، نظارت و حتی بازرسی کشتی های عبوری 

حداقل ترین رفتاری است که می تواند داشته باشد.
0912---2914
* در سال های گذشته در شبکه های مختلف تلویزیون میان برنامه های کوتاهی به نام 
دکترســالم پخش می شد که توصیه های پزشکی آن باعث می شد مردم با عوامل 
ایجاد انواع بیماری ها آشنا شوند و با رعایت و پرهیز آن ها را از خود دور کنند چرا 

چنین برنامه های مفیدی قطع شدند؟!
0936---8132
* ساختمان برجام دیگر فرو ریخته و مذاکره دیگری نمی تواند این بنای فرو ریخته را 
بازسازی کند پس بهترین کار این است که برجام موزه ای برای عبرت آیندگان شود.
وثوقی
* جالب اســت دشمنان ما که از اخالق و وجدان بی بهره اند به آقای روحانی کاپ 
اخالق می دهند. آقای رئیس جمهور با فحش ها و ناسزاهایی که چند سال پیش به 

منتقدین برجام داد اخالقی باقی نگذاشته است.
0913---4108
* شکست های آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا با دلقک بازی های ترامپ و 

توهم ساقط کردن پهپاد ایرانی جبران نخواهد شد.
فشنگچی
* مکرون اظهارنظر کرده رئیس جمهور ایران برنده اخالق در برجام است این حرف 
را قباًل از زبان آقای روحانی شنیده بودیم: که در برجام ما برنده اخالق شدیم! باید 
از دولت پرسید دستاورد این موضوع چرا منجر به بازگشت تحریم ها و... شده است؟!
لطفعلی خانی
* ماهیت اصلی برجام گشایش دروازه های اقتصادی و فروریختن دیوار تحریم بود 
اما عده ای ســعی دارند دستاورد برجام را سیاسی جلوه دهند که اگر این طور هم 
باشــد حاصلش برای ایران هیچ بوده اســت و به تازگی جریانی دستاورد برجام را 

اخالق معرفی کرده اند موردی که غربی ها فهم صحیحی از اخالق سیاسی ندارند.
سلطان ویس
* آقای روحانی با 3 ساعت بیشتر کارکردن گره از اقتصاد کشور باز نمی شود و نباید 
نقش مدیران انقالبی در رشد و پیشرفت را نادیده گرفت، مدیرانی که حقوق نجومی 

نمی گیرند، دوتابعیتی نیستند و مدام سفر خارج از کشور  نمی روند و...
0912---9452
* مسیر برجام بر پایه سست بنا شده است و دلیل آن اعتماد کورکورانه دولت به 
وعده های پوچ غربی ها بود، برجام از ابتدا محکوم به شکســت بود چون یک طرف 

آن آمریکای جنایتکار است.
کاردان
* انگلیسی ها دیگر نباید خواب راحت داشته باشند زیرا قصد نبرد با جبهه مقاومت 

را کرده اند.
021----2251
* پدیده بدحجابی و حتی بی حجابی برنامه ریزی شده به داخل خودروهای عمومی، 

تاکسی ها و ماشین های کرایه ای اسنپ کشیده شده است.
0912---8949
* دولت می خواست با امضای برجام سفره مردم را بزرگ تر کند اما برجام نان داخل 

سفره را گران و باعث آب رفتن سفره اقشار کارگر و کم درآمد جامعه شده است.
سیدمرتضی میرشمتی - علی آباد کتول
*چرا با مرفهین بی درد که با تعرض به منابع طبیعی جنگل ها، سواحل رودخانه ها، 
دشت ها و کوه ها )کوه خواری( به ساخت ویالها با مماشات دولت مبادرت ورزیدند 

برخوردی صورت نمی گیرد؟!
0912---8390
* از ابتدای دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی تا االن قیمت ارزاق و حامل های 
انرژی و نرخ ارز چند برابر شــده چرا سهم یارانه مردم همان 45 هزار تومان ثابت 
مانده و افزایش نمی دهند؟ قشر محروم جامعه با این فشار گرانی و تورم چه بکند؟
0918----9401
* چرا با وجود افزایش تعرفه آب، طرح حجم آب مصرفی هر واحد به جای 3 نفر، 
در هر واحد به ازای ساکنان هر واحد بر اساس کد ملی مصوبه معاونت وزارت نیرو 

که عادالنه نیز هست اجرا نمی شود؟!
0935---0701
* با این تورم و گرانی چرا دولت نسبت به افزایش یارانه نقدی دهک های پائین و 

)کاالبرگ( کوپن الکترونیکی و... اقدام نمی نماید؟!
0918---2753
* آیا دولت این مقدار تشخیص را نیز ندارد که اگر قیمت کاال و محصولی در داخل 
باال رفت و عامه مردم قدرت خرید آن را نداشــتند جلوی صادرات آن محصول را 

بگیرد و بتواند بازار را کنترل کند؟
0937---1992
* یک معلم بازنشسته ام که ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق بازنشستگی 
دریافت می کنم در مقابله با این گرانی در جامعه دیگر فلج شده ایم، آیا دولت نباید 

حل مشکالت اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد؟
024----0442
* قیمت مرغ گرم 14 هزار تومان شــده است امیدوارم اخالق مداری دولت باعث 

گران شدن مرغ نشده باشد!
021----3885

انتقاد مطبوعات
از آمار اجاره ای روحانی

ســخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه تورم اجاره بها 30 درصد است و این رقم 
امیدوارکننده می باشد، با تعجب و انتقاد مطبوعات در طیف های مختلف قرار گرفت.
روزنامه جوان در این زمینه نوشــت: اگرچه اعمال سیاست رهاسازی بازارها در 
دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با فرارسیدن فصل 
جابه جایی مستأجران در سال 98 تقریباً در حدود 5 میلیون خانوار اجاره نشین از ناحیه 
تورم اجاره بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده اند. در این میان در شرایطی که رسانه 
وظیفه اش انعکاس آنچه در جامعه و بازارها می گذرد است، اما گویی انعکاس حقایق 
موجود در بازارهایی چون مســکن و اجاره بها چندان به مذاق رئیس جمهور خوش 
نمی آید. قابل درک است که دولت محترم با تمام تالش هایی که طی شش سال گذشته 
در حوزه های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم 
نداشته است. به ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام 
گرفت و عده ای آن را با رهاســازی بازارها اشتباه گرفتند و نتیجه اش آن شده است 
که قیمت در بازارها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته بازی و دالل بازی به 
شکل مصنوعی و کاذب به شدت جهش می یابد که مصداق این موضوع را می توان در 
بازار مسکن و اجاره بها مشاهده کرد، حال ای کاش رئیس جمهور به جای اینکه رسانه  ها 
را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیش قدم می شد و به سرعت 
مقدمات عملیاتی کردن طرح های ساماندهی مشاوران امالک مجاز و غیرمجاز، مالیات 
بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه های خالی، دوم، سوم و... و معامالت مکرر مسکن و 

انتشار تمامی اطالعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم می آورد.
در همین حال روزنامه آفتاب یزد در نقد سخنان روحانی نوشت: به دلیل عدم 
تکمیل ســامانه ملی امالک و اسکان کشور، بســیاری از داده های مربوط به بخش 
مسکن قابل مناقشه است. در صورتی که راه اندازی این سامانه برای رصد و برنامه ریزی 
و اجرای مالیات های تنظیمی بســیار ضروری بود. داده های مربوط به تورم اجاره بها 
معموالً توسط مرکز آمار منتشر می شود که داده های مربوط به تابستان و بهار امسال 
هنوز منتشر نشده است. رسانه ها نیز معموالً به صورت میدانی گزارش هایی از بازار 
مسکن و تحوالت آن منتشر می کنند که افزایش 50 درصدی و بعضاً بیشتر نیز در 

شهرهای بزرگ مشاهده شده است.
اگر مبنای آمار رئیس جمهور همان محاسبات و داده های مرکز آمار باشد، بازهم 
نرخ 30 درصد بسیار باالست. زیرا از بهار 92 تاکنون، عدد تورم اجاره بها باالی 30 
درصد هم نرسیده است. بنابراین همین 30 درصد هم نشانگر شرایط بحرانی بازار است.
همان طور که گفته شد داده های مربوط به مسکن مخصوصاً اجاره بها به خاطر عدم 
ثبت رسمی همه قراردادها مخصوصاً قراردادهایی که مربوط به تمدید اجاره بهاست، 
قابل مناقشه است. لذا اگر همه قراردادها ثبت شود مشخصاً این عدد نیز افزایش می یابد.

الزم به ذکر اســت معموالً در بازار، نرخ اجاره بها تابعی از تورم عمومی کشور و 
تورم قیمت مسکن اســت. در این صورت هم افزایش 30 درصدی قیمت اجاره بها 
قابل مناقشــه است. زیرا در شهر تهران مطابق گزارش های بانک مرکزی در تمامی 

ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه حدود 100 درصد بوده است.
از سوی دیگر روزنامه اصالح طلب هفت صبح در گزارشی تأکید می کند: روحانی 
روی موضوعاتی مثل نوسازی بافت فرسوده پافشاری کرده و طرح های متعددی از 
جمله مسکن اجتماعی و مسکن امید هم در دولت مطرح شده که مشخص هم نیست 
هیچ کدام به نتایج مشخصی رسیده یا نه. در واقع یکی از ایراداتی که کارشناسان به 
طرح های مسکن دولت می گیرند همین طرح های متشتت است که در خود مجموعه 
دولت هم اختالف  نظرهایی درباره اجرای آنها همواره وجود داشته. به طور مثال عباس 
آخوندی با رئیس جمهور و اکبر ترکان بر سر نحوه نوسازی بافت فرسوده اختالف نظر 
داشت و کار درحدی باال گرفت که خود روحانی در جلسه رأی اعتماد آخوندی در 

دولت دوازدهم به این موضوع اشاره کرد. 
یا مثاًل طرح مسکن اجتماعی که در دولت اول روحانی مطرح شده بود آن قدر 
معطل ماند تا اسالمی وزیر جدید مسکن کاًل گفت با آن مخالف است زیرا این طرح 

در هر جای دنیا اجرا شده ناموفق بوده است.
اگر عقب تر برویم باز از این طرح های مسکن در دولت سراغ داریم که در مورد به 
سرانجام رسیدن آنها از ابتدا تردیدهایی وجود داشت. وقتی عباس آخوندی در دولت 
یازدهم مخالفت خود را با مسکن مهر ابراز کرد گفت قصد دارد طرحی به نام مسکن 

اجتماعی را جایگزین آن کند.
این طرح آن قدر معطل ماند که اسالمی وزیر جدید مسکن آمد گفت اصاًل این 

طرح را قبول ندارم! باز از زمستان 96 طرح دیگری مطرح شد به نام مسکن امید.
روزنامه هفت صبح در گزارش خود از اینکه روحانی گفته »میزان افزایش اجاره بها 

امیدوارکننده است« ابراز تعجب کرد.
انگلیس ضعیف تر از این حرف هاست

مجبور است نفتکش ایران را آزاد کند
دویچه وله ارگان رســمی دولت آلمان ضمن بررســی توقیف نفتکش انگلیس 
توسط ایران تصریح کرد انگلیس اهرم فشاری علیه ایران ندارد و مجبور است کشتی 

توقیف شده ایرانی را برای رفع توقیف کشتی خود آزاد کند.
سایت دویچه وله نوشــت: نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعالم کرد که به 

درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، نفتکش بریتانیایی »استینا 
ایمپرو« را به دلیل نقض قوانین بین المللی در تنگه هرمز توقیف کرده است.

این اقدام سپاه دو هفته بعد از توقیف ابرنفتکش »گریس 1« در تنگه جبل الطارق 
و نیروی دریایی انگلیس انجام گرفته است.

حسین آرین، تحلیلگر امور نظامی می گوید هدف ایران، عمل متقابل در مقابله 
با توقیف کشــتی  در جبل الطارق اســت. او بر این باور اســت که توقیف نفتکش 
بریتانیایی توسط سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. به ویژه اینکه با چندین قایق 
رفتند و هلی کوپتر هم باالســرش بوده و کاپیتان کشتی مجبور شده به دستورات 

سپاه پاسداران عمل بکند.
به گفته آرین، اقدام ایران هزینه سنگینی برای کشورهای اروپایی خواهد داشت 
زیــرا برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایــران در وزارت امور خارجه آمریکا، اخیراً در 

واشنگتن اعالم کرد که هر کشوری باید نفتکش خود را اسکورت بکند.
آرین اضافه کرد با این حال هنوز مشخص نیست کشورهایی مثل آلمان و فرانسه 

با آن موافقت بکنند. تا به حال این دو کشور با این موضوع منفی برخورد کرده اند.
حسین آرین ضمن اشاره به واکنش جرمی هانت درباره پاسخ قاطع بریتانیا در 
توقیف کشتی خود در تنگه هرمز گفت که نکته مثبت در موضع گیری بریتانیا این 
اســت که این کشــور قصد دارد مسئله توقیف کشتی ها را هرچه سریع تر از طریق 

دیپلماتیک حل کند.
آرین درباره اهرم های فشار انگلیس علیه ایران در ارتباط با کشتی توقیف شده اش 
گفت: »من فکر نمی کنم که بریتانیا اهرمی برای فشــار به ایران داشته باشد برای 
اینکه بریتانیا دیگر نیروی دریایی قوی و مقتدری ندارد و منابعش تحلیل رفته است.

آرین بر این باور است که توقیف نفتکش ها از راه دیپلماسی و مذاکره حل خواهد 
شد. او پیش بینی می کند که بین ایران و بریتانیا احتماالً مبادله کشتی ها صورت بگیرد.

اعتراف متهم فتنه 88
نظام قابل سرنگونی نیست

دبیر کل حزب اتحاد ملت می گوید مردم از اصالح طلبان ناامید شده اند. 
علی شکوری راد در گفت وگو با روزنامه همشهری ضمن بیان اینکه مردم محصولی 
از برجام ندیدند، می گوید: مردم ناراضی اند چون ما هم تبیین کافی نکردیم و هم اینکه 
شرایط اقتصادی و معیشتی خوبی ندارند. ببینید اگر آمریکا در برجام می ماند و همان 
گشایش ها و همان فضای تنفس مردم در زمان حصول برجام بیشتر ادامه می یافت، نگاه 
مردم به انتخابشان بهتر بود. اما با بازگشت تحریم ها و سیاست های تحریمی زندگی 
مردم دشوارتر شده است. البته من همه کاستی ها را مربوط به تحریم ها نمی دانم و 
بخشی از این مشکالت را به حساب سیاست های اشتباه اقتصادی دولت می گذارم و 
منکر این موضوع نیستم اما می خواهم بگویم چون مردم زندگی شان به هم ریخته 
اســت، دیگر امنیت خاطری بابت آینده خودشان و فرزندانشان ندارند و ناراضی اند. 

مردم امیدشان را از دست داده اند؛ در حالی که این دولت بنا بود دولت امید باشد.
وی برخالف عملکرد خائنانه افراطیون مدعی اصالحات در فتنه و آشــوب 88 
مدعی شــد؛ ما اصالح طلبان نه تنها سرنگونی نظام را نمی پسندیم و با آن مخالف 
هستیم، بلکه به آن هایی که فکر می کنند سرنگون کردن نظام موجود راه تغییر است، 
می گوییم این راه شدنی نیست؛ چون این نظام پایه هایش به اندازه ای قوی است که 
کودتا در آن رخ ندهد و به اندازه ای هم قوی است که با تهاجم خارجی سرنگون نشود؛ 
از سوی دیگر بحث فروپاشی از درون را هم منتفی می دانیم؛ چراکه معتقدیم نظام 
توان حفظ خودش را دارد؛ چرا که نظام از نظر مالی، رسانه ای و تعداد نیروهای هوادار 
آن قدر پشــتوانه دارد که اگر بخواهد خودش را حفظ کند، می تواند؛ یعنی این طور 
نیست که با شورش این نظام در معرض سقوط قرار گیرد؛ به همین دلیل ما گزینه 
سرنگونی و فروپاشی نظام را منتفی می دانیم چون نه تنها شدنی نیست، بلکه اساساً 

به آنها اعتقاد و باوری هم نداریم.
شکوری راد درباره عملکرد دولت روحانی گفت: روحانی حرف های خیلی خوبی زد، 
مردم هم رأی خیلی خوبی به او دادند. اما همین روحانی که در شعارهایش اعالم کرده 
بود به عقب باز نمی گردیم در چینش کابینه اش به عقب بازگشت، در رویکردهایش 

در دوره دومش رو به جلو حرکت نکرد و بلکه به مطالبات مردم هم بی توجه بود.
وی می گوید: مشکل اساسی دولت دوم روحانی فقدان رابطه مستقیم رئیس جمهور 
با مردم و حامیانش است؛ اگر این ارتباط برقرار بود، او دچار اشتباه نمی شد؛ مثاًل در 
بحث تیم اقتصادی دولت، رئیس جمهور صدای حامیانش را نشنید. او وزیر اقتصادش 
را که توانایی مقبولی داشت، برداشت. این درحالی بود که مشکل اصلی کشور اقتصاد 
بود و کابینه باید وزیر اقتصاد َقَدری می داشــت. مگر یک دولت چقدر مهلت دارد؟ 
وقتی دولت در مهم ترین گزینه اش که وزیر اقتصاد است دچار اشتباه می شود، یعنی 

مهم ترین موضوع کشور فروگذار شده است.
روحانی باید تیم اقتصادی قوی تری می داشت؛ در حالی که تیم اقتصادی دولت 
دومش از دولت اولش ضعیف تر اســت. به محاق رفتن اسحاق جهانگیری در دولت 

دوم روحانی هم دور از انتظار بود؛ او همچنین گفته است: ما حامی دولت بودیم و 
باید این حرف هایمان را خصوصی به دولت می زدیم. دولت اما کانالی را که ما بتوانیم 
حرف هایمان را خصوصی با دولت بزنیم باز نکرد. در سطح جامعه هم باالخره دولتی 

را که خودمان روی کار آوردیم به راحتی نمی توانستیم نقد کنیم.
انگلیس: فقط تمایالت خود را گفتیم
در برجام تعهدی به ایران ندادیم)!(

معاون سیاسی وزارت خارجه انگلیس گفت یازده تعهدی را که وزیر امور خارجه 
ایران به عنوان تعهدات اروپا در توافق مطرح می کند، به رسمیت نمی شناسیم.

ریچارد مور در نشست توجیهی با خبرنگاران خارجی مقیم انگلیس افزود: سه 
کشــور اروپایی با نهایت حسن نیت درباره برجام عمل کرده اند. اینکه ایران همواره 
انگشت اتهام را به سمت سه کشور اروپایی نشانه می رود من را ناراحت می کند. اروپا 
هرکاری توانسته انجام داده اما اینکه آمریکایی ها دست به کاری )تحریم( زده اند، ما 

کار زیادی از دستمان برنمی آید.
وی گفت: ما تالش کردیم ایران را فریب ندهیم به همین خاطر وعده هایی که از 
عهده آن برنمی آمدیم ندادیم. اما هر بار می بینیم آقای عراقچی که دوست من است و 
آقای ظریف، درباره یازده تعهدی صحبت می کند که ما آنها را به رسمیت نمی شناسیم.
مور در پاسخ به این سؤال که اروپا چه تعهدی برای جلب رضایت ایران به منظور 
باقی ماندن در برجام انجام داده، گفت: ما تعهدی ندادیم. اگر شــما به بیانیه پایانی 
نشست کمیسیون مشترک برجام نگاه کنید ما تعهدی ندادیم. این بیانیه یازده بند 

دارد که ما تمایالت خود را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: شــما به کاری متعهد می شــوید که از پس آن بر می آیید، اما در 

مواجهه با تحریم های آمریکا ما عاجز هستیم و به صراحت این را گفته ایم.
وی توضیح نداد که چرا همین واقعیت را هنگام انعقاد برجام تصریح نکردند؟!

مور درباره اینستکس هم توضیحاتی را ارائه داد و در واکنش به خبری که دیروز 
درباره تمایل روســیه برای پیوستن روسیه به این سازوکار منتشر شده بود گفت: 
نه به خاطر این که من انگلیســی هستم و با روسیه مشکل داریم اما به حسن نیت 
روس ها در این رابطه شــک دارم. بعید است آنها با نیت خیر چنین پیشنهادی را 

مطرح کرده باشند.
وی با بیان اینکه اینستکس در درازمدت پذیرای سایر کشورهای عالقه مند به این 
سازوکار خواهد بود گفت: اما فعالً نگاه ما به آن به عنوان یک ابزار اروپایی است. شاید در 
آینده برخی کشورها نظیر نروژ به آن اضافه شود اما فعالً در این زمینه برنامه ای نداریم.

مور مدعی شــد که ایران در حال حاضر تعهداتــش در برجام را نقض کرده و 
ما به زودی نشست کمیسیون مشترک برجام را در این زمینه برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه »ایران ادعا می کند اقداماتی را که انجام داده قابل بازگشــت 
است« افزود: این حرف درست است و به راحتی می توان به عقب بازگشت اما مسئله 
این جاست، زمانی که این گام ها برداشته می شود به ناچار بایستی واکنش نشان داد. 
مور در عین حال تصریح کرد: اگر ایران در این مســیر حرکت کند و بخواهد 
سطح غنی سازی را به 20 درصد افزایش دهد حفظ برجام خیلی سخت خواهد بود.

وی افزود: ما به صراحت به ایران گفته ایم که نمی خواهیم به ســالح هســته ای 
دست پیدا کند. ایران هم اعالم کرده که خواهان سالح هسته ای نیست اما باالخره 
باید به تعهدات برجام عمل کرد و ما تمایل داریم از طریق دیپلماســی این مسئله 

را حل و فصل کنیم.
او گفت: سازوکار اینستکس، عملیاتی شده اما شرکت ها بایستی با آن کار کنند. 

ما نمی توانیم آنها را وادار کنیم که با ایران کار کنند. 
این مقام انگلیسی توضیح نداده که اگر اروپایی ها برای خود در برجام، تعهدی 

نمی شناسند، چرا باید طرف ایرانی خود را به توافق متعهد بداند؟!
فیگارو: ایران کشور قدرتمندی است

با ترامپ عکس یادگاری نمی گیرد
یک روزنامه فرانســوی نوشت: ایران، کره شمالی نیست که ترامپ بتواند با آن 

عکس یادگاری بگیرد و در انتخابات استفاده کند.
فیگارو می نویسد: دولت ایران در پاسخ به خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا از توافق اتمی برجام و برقراری شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران، تصمیم 
گرفته است تا با کاهش تدریجی تعهدات خود در قبال این توافق هسته ای، کشورهای 

اروپایی امضاکننده برجام را وادار کند که برای نجات این توافق اقدام کنند.
این روزنامه می نویسد که دولت ایران هشدار داده است در صورتی که ایران نتواند 
نفت خود را صادر کند، این کشــور از ابتدای ماه سپتامبر، دوباره نسبت به کاهش 

تعهدات برجامی خود اقدام خواهد کرد.
فیگارو در سرمقاله خود با تیتر »نمایش سایه«، با اشاره به سیاست مبهم دونالد 
ترامپ در برابر ایران، نقل قولی آورده است از »هنری کیسینجر« سیاستمدار، وزیر 
امور خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا که گفته بود: »هنگامی که نمی دانیم 

به کجا می رویم، تمامی راه ها به هیچستان ختم می شود«.
سرمقاله نویس فیگارو ضمن مذبوحانه خواندن تالش های اروپا تاکید کرد: ایران 
مانند کره شمالی نیست که دونالد ترامپ بتواند از آن همچون دستاوردی در یکی 
از نمایش های تبلیغاتی خود استفاده کند؛ ایران کشوری بزرگ و پهناور است که در 

خاورمیانه از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار است.

وقتی بیش از 100 سال پیش رئیسعلی دلواری و همرزمانش در تنگستان در 
برابر استعمار انگلیس که آن روزها ابرقدرت جهان بود ایستادند، قسم نامه ای 
را امضا کردند که در آن آمده است: »ای کالم اهلل گفتار مرا شاهد باش من به 
تو سوگند یاد می کنم که اگر انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به 
خاک وطن من تجاوز کنند، در مقام مدافعه برآیم و تا آخرین قطره خون من 
بر زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این 
رفتار کنم، در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار 
شوند«، حتی تصور اینکه روزی ایران بتواند انگلیس را تحقیر و از موضعی 

برابر با آن برخورد کند، غیرممکن بود.
رخدادهای چند هفته اخیــر در خلیج فارس و دریای عمان که انهدام 
پهپاد پیشرفته آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی، شاخص ترین آنهاست 
را می توان نقطه عطفی در تحوالت اســتراتژیک جهانی قلمداد و نباید به 

سادگی از کنار آنها عبور کرد. 
با پایان جنگ جهانی دوم و غروب استعمار انگلیس که روزگاری خورشید 
در سرزمین های تحت سیطره اش غروب نمی کرد، آمریکا جای آن را گرفت. 
آنچه انگلیس و پس از آن آمریکا را تبدیل به ابرقدرتی جهانی کرد، قدرت 
دریایی آنان و تسلطشــان بر دریاها بود. »آلفرد تایر ماهان« افسر نیروی 
دریایی آمریکا و ژئواستراتژیســت مشهور در کتاب خود با عنوان »تاثیر و 
نفوذ قدرت دریایی در تاریخ« بطور مبسوط به این قضیه پرداخته و نیروی 
دریایی را »کلید قدرت« جهان معرفی می کند؛ »دریاهای جهان بیش از آنکه 
سرزمین های جهان را از هم جدا کنند آنها را به هم پیوند می دهند بنابراین 
تشــکیل امپراتوری های ماورای بحار و دفاع از آنها به قدرت تسلط بر دریا 

بستگی دارد.«
برای درک بهتر اهمیت رخدادهای اخیر در آب های جنوبی کشورمان و 
تاثیرات عمیق و بلندمدت آن بر معادالت منطقه ای و حتی جهانی، باید شناخت 
گسترده تر و دقیق تری از اهمیت زمینه و میدان مناقشه داشت. برای کسب 
این درک باید به سراغ دریاها و مطالعه اهمیت آنها در روابط بین الملل، میزان 
قدرت و پشتوانه دیپلماسی کشورهای صاحب قدرت رفت. آمریکا در تاریخ 
خود، سه دوره دریایی را پشت سر گذاشته است. دوره نخست که صد ساله 
بود از 1790 تا 1890 طول کشید. دوره دوم تا سال 1945 یعنی پایان جنگ 
جهانی دوم ادامه داشت و دوره سوم تا کنون ادامه دارد. نیروی دریایی آمریکا 
طی هر دوره ارتقا یافته و جایگاه آن در قدرت این کشور افزایش یافته است 
تا جایی که در دوره سوم، نیروی دریایی، تجهیزات و نیروهای هوایی و زمینی 
را نیز به خدمت گرفته و در عمل به پشتوانه دیپلماسی جهانی آمریکا مبدل 
شد. »دیپلماسی قایق های توپدار« مربوط به دوره ابرقدرتی انگلیسی ها بود 
و آمریکایی ها »دیپلماسی دریایی« )naval diplomacy( را شکل دادند. 
نمونه اخیر استفاده از این ابزار در سیاست آمریکا، گسیل ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن به خلیج فارس برای تهدید و ارعاب ایران بود که رسانه های بزرگ 
آمریکایی به عنوان بازوی تبلیغاتی این راهبرد، از آن به عنوان »دیپلماسی 

صدهزار تنی« )وزن این ناو( یاد کردند. 
پیش از این استراتژی ها بر »کنترل دریایی« و »کنترل دریاها« استوار بود 
اما استراتژی های جدید تعریف متفاوتی ارائه کرده و بحث »قدرت از دریا« 
را پیش کشیده اند. اکثریت جمعیت جهان در فاصله 90 کیلومتری از سواحل 
دریاها زندگی می کنند. بر اساس استراتژی جدید، دریاها برای قدرت مسلط 
جهانی امن اســت و این قدرت می تواند هژمونی خود را از طریق سواحل با 
استفاده از ناوهای حامل نیروی هوایی و تفنگداران، بر هر سرزمینی تحمیل 
کرده و عمق کشورها را مورد تهدید قرار دهد. ناوهای هواپیمابر که هر کدام 
را می توان شهری متحرک دانست که ده ها هواپیما و هزاران تفنگدار را حمل 

می کنند، محصول این استراتژی هستند. 
در اکتبر 2007 هر سه ســرویس دریایی آمریکا یعنی نیروی دریایی، 
تفنگداران دریایی و گارد ساحلی در کالج جنگ نیروی دریایی ایاالت متحده 
در نیوپورت رودآیلند، گرد هم آمدند تا جدیدترین استراتژی دریایی این 
کشور را به بحث گذاشــته و تصویب کنند. آخرین استراتژی دریایی این 
کشور در ســال 1986 طرح ریزی شده بود. در استراتژی جدید نکات مهم 
و قابل توجهی وجود دارد. این اســتراتژی با اشاره به وابستگی 90 درصد 
تجارت جهانی به دریاها، نیروی دریایی آمریکا را فراتر از معادالت نظامی و 
سیاسی معرفی کرده و آن را ضامن »سبک زندگی آمریکایی« و قدرت این 

کشور عنوان می کند.
چند روز پیش نشریه معتبر »فارین افرز« مقاله ای جالب توجه به قلم 
»الن جیمز فرامهرز« منتشر کرد. عنوان مقاله چنین است؛ »چرا هنوز هم 
هرمز مهم ترین گذرگاه استراتژیک جهان است و چرا باید آمریکا امنیت آن 
را تضمین کند«. نویسنده از عبارت Chokepoint برای هرمز استفاده کرده 
است. این یک عبارت سیاسی-نظامی است و به گذرگاهی در خشکی یا دریا 
گفته می شود که راه باریک شده و قابلیت انسداد دارد و آن که بر چنین نقطه ای 
مسلط باشد، حتی می تواند قدرتی بزرگ تر را نیز شکست دهد. انگلیسی ها 

در دوره استعمار، بر اغلب »گذرگاه های استراتژیک« دنیا تسلط داشتند.
فارین افرز با اشاره به عبور 90 درصد نفت تولید خلیج فارس و 20 درصد 
نیاز جهانی نفت از این هرمز، پهنای باریک )کمتر از 40 کیلومتر( و تسلط ایران 
بر آن را مخاطره آمیز توصیف می کند؛ » امنیت تنگه در حال حاضر اهمیت دارد 
نه صرفا به دلیل تجارت؛ یک درگیری در هرمز قابلیت دارد فورانی را ایجاد کند 
که می تواند به سرعت در خلیج فارس گسترش یابد. دوم، میزان تجارتی که از 
طریق هرمز عبور می کند، با افزایش سطح درآمد نفت کشورهای ثروتمند در 
حاشیه خلیج فارس، به سرعت افزایش یافته است. سرانجام، ایاالت متحده 
به شدت در پایگاه های دریایی، در بحرین، قطر و جاهای دیگر سرمایه گذاری 
کرده است که فقط از طریق هرمز قابل دسترسی به دریا هستند. هرچقدر 
هم قیمت نفت کاهش یابد، تنگه هرمز با ارزش ترین و آسیب پذیر ترین نقطه 
برای تجارت و چالش های دریایی باقی خواهد ماند.« نویسنده در پایان تاکید 

می کند که آمریکا باید ضامن امنیت خلیج فارس باشد.
اما واقعیت آن است که آمریکا خود اصلی ترین عامل تنش و ناامنی در 
خلیج فارس است. کاخ سفید ده ها سال است که پول هنگفتی از کشورهای 
جنوبی به بهانه تامین امنیت منطقه به جیب می زند. امنیت و آرامش دائمی 
در خلیج فارس یعنی پایان دوشیدن اعراب و چنین وضعیتی به هیچ عنوان 
برای آمریکایی ها مطلوب نیست. سؤال جدی این روزها در میان کشورهای 
حاشیه خلیج فارس این است که آمریکایی که نمی تواند از پهپاد پیشرفته 
و گرانقیمت خود محافظت کند، چگونه می خواهد از ما محافظت کند؟! پس 
نتیجه آن همه پول و امتیازی که دادیم چه شد؟ بهترین پاسخ را شاید بتوان 
از زبان حسنی مبارک شنید که گفته است: »آن کس که خود را با آمریکایی ها 

بپوشاند، برهنه خواهد بود.«
اواخــر خردادماه که نفتکش کوکوئا در منطقه مورد حمله قرار گرفت، 
ارتش آمریکا فیلمی مبهم را منتشر کرده و مدعی شد نیروهای ایرانی در 
حال جدا کردن یک مین منفجر نشده از بدنه نفتکش بوده اند. بیایید فرض 
را بر صحت ادعای آنها بگذاریم. اگر چنین باشد، باید از آمریکایی ها پرسید 
که شــما صدها میلیارد دالر از کشورهای منطقه دوشیدید و این همه ناو و 
هواپیما و تفنگدار به خلیج فارس آوردید که از عملیات ایران فقط فیلم برداری 
کنید؟! اگر راست می گویید پس چرا عکس العملی نشان ندادید؟ در بیچارگی 
و درماندگی آمریکا همین بس که در خفا انگلیس را تحریک می کند و فریب 
می دهد تا متعرض نفتکش ایرانی شــود و وقتی ایران در تنگه هرمز پاسخ 
خباثت انگلیس را می دهد، آمریکایی ها جز بیانیه دادن و محکوم کردن، کار 
دیگری از دستشان ساخته نیست چرا که می دانند چماق آنها یعنی همان 
ناوهای عظیم الجثه که به پشتوانه آن سیاست خود را پیش می بردند، امروز 
به اهدافی بزرگ و در دسترس و در واقع پاشنه آشیل آنها تبدیل شده که در 
صورت هرگونه حماقتی می تواند گورستان دسته جمعی نظامیان آمریکا شود. 
رهبر معظم انقالب اسالمی چهار ســال پیش )16 اردیبهشت 1394( 
فرمودند؛ » چرا تهدیــد می کنند؟ چرا غلط زیادی می کنند؟ می گویند اگر 
چنین نشود، چنان نشود، ممکن است ما حمله  نظامی به ایران بکنیم؛ اّوالً که 
غلط می کنید؛ ثانیاً من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا - آن وقت هم تهدید 
می کردند - گفتم دوران بزن ودررو تمام شده؛ این جور نیست که شما بگویید 
می زنیــم و درمی رویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما دنبال می کنیم. 
این جور نیست که مّلت ایران رها کند کسی را که بخواهد به مّلت ایران تعّرضی 
بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد.« پایان دوران بزن و در رو، فقط مربوط به میدان 
نظامی نیست. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و توقیف نفتکش 
ایرانی نیز در همین چارچوب است. سر و صدا و شماتت های داخلی امروز در 

آمریکا و انگلیس، نشان می دهد کم کم دارد حساب کار دستشان می آید. 
»نابود نخواهیم شد«؛ این شعار ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن با چیزی حدود 
5700 نیروست. دیپلماسی صدهزار تنی آمریکا که برای مرعوب کردن ایران 
راهی منطقه شده بود، در دریای عرب لنگر انداخته و اخیراً یکی از افسرانش 
هم گم شده! اوضاع منطقه و رفتار آمریکایی ها نشان می دهد، چندان هم به 
شعاری که برای دیپلماسی سنگین وزن خود انتخاب کرده اند باور ندارند و 

البته این عاقالنه است.

دیپلماسی صدهزار تنی
یا گور دسته جمعی

گفت و شنودیادداشت روز

هیکل...!
گفت: روزنامه انگلیســی ایندیپندنت نوشته؛ توقیف کشتی انگلیسی تاوان 
حماقت خودمان اســت. نخســت وزیر و وزیر خارجه و نمایندگان انگلیس باید 

می دانستند که انگلیس از نظر ایرانی ها یک ببر کاغذی است!
گفتم: گاردین، روزنامه دیگر انگلیس نوشــته است؛ این وضعیت 
شکننده را جان بولتون به دولت ما تحمیل کرده. برای او مهم نیست که 

نزدیک ترین متحد آمریکا با بحران روبرو شود!
گفت: جرمی کوربین دبیر کل حزب کارگر انگلیس گفته است بحرانی که 

انگلیس با آن روبرو شده است نتیجه دنباله روی آمریکاست.
گفتم: آبزرور نوشته اســت، اعتماد به آمریکا باعث بحران کنونی 

انگلیس شده است.
گفت: حیوونکی ها گول هیکل ُگنده آمریکا را خوردند و نمی دانســتند که 

آمریکا این روزها از پُفک هم پُفکی تر است!
گفتم: روباهی با شتر رفیق شده و برای محکم تر شدن رفاقتشان، 
ُدمشان را به هم گره زدند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که شیری به 
آنها حمله کرد. شتر از ترس َرم کرده و می دوید و روباه که پاهای کوتاهی 
داشت، پشت شتر آویزان شده و مثل پاندول ساعت به این طرف و آن طرف 
می خورد! خرگوشی از روباه پرسید؛ این چه وضعی است؟ و روباه گفت؛ 
این نتیجه اعتماد به حیوانی است که هیکل ُگنده دارد اما بخاری ندارد!

محمد صرفی
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اطالعاتی  منتخب  کمیته  عضو 
نماینــدگان آمریکا گفت:  مجلس 
واقعا  آمریکا  کارزار فشار  اینکه  در 
و  منطقه ای  برنامه هسته ای،  بتواند 
موشکی ایران را محدود کند، تردید 

وجود دارد.
»آدام شیف« عضو کمیته منتخب 
اطالعاتــی مجلس نماینــدگان آمریکا، 
جزئیاتی از موارد مطرح شــده در جلسه 

نمایندگان کنگره و ترامپ منتشر کرد.
شــیف گفت که پس از آنکه ایران 
پهپــاد آمریکایــی را هدف قــرار داد و 
ســاقط کرد، در دیدار با »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده است که 

باید از میزان تنش با ایران کاست.
وی افزود: نمایندگان کنگره در جلسه 
مذکور خطاب به رئیس جمهور گفتند که 
ما به شما اجازه استفاده از نیروی نظامی 

را نداده ایم.
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا با 
اشاره به توقیف نفتکش انگلیسی توسط 
ایران تاکید کرد: باید به ســمت تعامل 
دیپلماتیک برویم و راهی بیابیم تا دستکم 
گام هایی برای کاهش تنش و بازگشت به 

مسیر دیپلماتیک برداریم.
شیف تصریح کرد: این کار دشواری 
است، چراکه ما توافقی را ترک کردیم که 
ایرانی ها به آن پایبند بودند. وی تاکید کرد: 
در اینکه کارزار فشار آمریکا واقعا بتواند 
برنامه هسته ای، منطقه ای و موشکی ایران 
را محدود کند، تردید وجود دارد. این عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت:درگیری 
تصادفی، بزرگ ترین ریسک موجود است. 
باید هرچه در تــوان داریم برای کاهش 
تنش و به حداقل رســاندن احتمال بروز 

چنین رخدادهایی انجام دهیم.

روایتی از جلسه نمایندگان کنگره و ترامپ

كارزار فشار آمریکا نمی تواند
 برنامه هسته ای، منطقه ای و موشکی ایران را محدود كند

وزیر خارجه آمریکا دوباره ادعای 
برای آمادگی آمریکا  تکراری خود 
با  پیش شرط  بدون  مذاکرات  برای 
ایران را مطــرح کرد و گفت: هیچ 
تصمیم  نشان دهنده  که  شواهدی 
ایران برای تغییــر رفتارهای خود 

داشته باشد وجود ندارد.
مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا 
در کنفرانس خبری بــا »لنین مورنو« 

رئیس جمهوری اکوادور گفت: در صورت 
تغییر رفتار ایران، آمریکا آماده مذاکره 
بدون پیش شرط با ایران در مورد طیف 
گســترده ای از مسائل است. به گزارش 
ایرنــا و به نقل از تارنمــای هیل، وزیر 
خارجه آمریکا افزود: اما هیچ شواهدی 
که نشان دهنده تصمیم ایران برای تغییر 
رفتارهای خود داشته باشد وجود ندارد. 
وی گفت: ایران اگر می خواهد مانند یک 

کشــور نرمال رفتار کند باید تصمیم بر 
تغییر رفتارهای خود داشــته باشد که 
تاکنون هیچ نشانه ای برای این تصمیم 
وجود نــدارد. وزیر خارجــه آمریکا در 
ادامه مدعی شد: ما از آنان می خواهیم تا 
رفتارهای خود را در مورد برنامه هسته ای، 
موشــکی و رفتارهای آنان در سرتاسر 
جهان تغییر دهند زیرا تمام این اقدامات 

برای ما تهدیدآمیز تلقی می شوند.

پمپئو:

هیچ نشانه ای از تغییر رفتار ایران نمی بینیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحمیل اقتدار ایران به انگلیس و آمریکا
خبر اول دنیا

سرویس سیاسی –
تحمیل اقتدار ایران به انگلیس 
و آمریکا در صدر اخبار جهان قرار 

گرفت.
ژانویه 2016 زمانی که خبر توقیف 
دو فروند قایق جنگی آمریکائی حامل 
ســالح های نیمه ســنگین و بازداشت 
10 ســوپر کماندوی آمریکایی توسط 
دلیرمردان نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در آب های سرزمینی 
جمهوری اسالمی ایران در خلیج  فارس 
در صدر اخبار رســانه های جهان قرار 
گرفــت و تصویر زانــو زدن متجاوزان 
آمریکایی روی عرشه قایق و گریه کردن 
آنها در مقابــل نیروهای مومن انقالب 
اسالمی به صورت گسترده در رسانه ها 
منتشر شــد، ناصر اللحام روزنامه نگار و 
تحلیلگر برجسته فلسطینی در توصیف 
این رویداد مهم نوشت که از دیدن این 
صحنه دچار شــوک شده است چرا که 
هیچ کشــوری در جهان تاکنون جرات 
زیر پا گذاشتن حریم نظامیان آمریکایی 

را نداشته است.
او بیان داشت که توقیف قایق های 
آمریکایی اتفاقی نیست که هر روز رخ 
دهــد و یک نقطه عطف در تاریخ غرب 
آســیا )خاورمیانه( محسوب می شود. 
از زمــان جنگ 1956 هیچ رهبری در 
جهان عرب نداشــته ایم که رودرروی 
آمریکا به عنوان حامی اصلی  اشغالگران 

اسرائیلی بایستد.
این تحلیلگر فلسطینی ادامه داد که 
در این شرایط و با تأسف تمام حکام عرب 
همچنان در برابر آمریکا به لرزه و رعشه 
می افتند، آنها بیشتر از عذاب قبر از کاخ 
سفید می هراسند. این در حالی است که 
ملت های عربی از این دیوار ترس روانی 
عبور کــرده و تعامل بر مبنای ترس و 

وحشت از آمریکا را کنار گذاشته اند.
حاال ایــن روزها در حالــی اقدام 
غرورآفرین دلیرمردان ســپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی در توقیف نفتکش 
انگلیسی به مایه فخر و مباهات ملت های 
مســلمان و مظلوم تبدیل شده که آنها 
بارها در عرصه های مختلف ، فرو ریختن 
هیمنه ابر قدرتی مســتکبران عالم در 
مقابله با نیروی های مومن انقالب اسالمی 
را با چشــمان خود دیده اند و شکستن 
شاخ استعمار پیر و شیطان بزرگ توسط 
جمهوری اســالمی را بازگشت عزت به 

جهان اسالم تعبیر می کنند. 
باگذشت 3 روز از ماجرای توقیف 
نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در واکنــش به اقدام 

تجاوزکارانــه ایــن کشــور در توقیف 
غیرقانونــی نفتکش ایرانــی در تنگه 
جبل الطــارق، این موضــوع همچنان 
در صدر رســانه های بین المللی به ویژه 
رسانه های منطقه و در کانون توجهات 

محافل سیاسی جهان قرار دارد. 
این همان قدرت اسالمی است که 

می خواهیم
روزنامــه فرامنطقه ای رأی الیوم در 
یادداشــتی به قلم »فــوزی بن یونس 
بن حدید«، نویســنده تونسی با عنوان 
»پاسخ تهران به توقیف نفتکش ایرانی 
در جبل الطارق... این همان قدرتی است 
که می خواهیم«، قدرت ایران در مقابله 
به مثل بــا ابرقدرت ها را افتخاری برای 

جهان اسالم برشمرد.
ایــن روزنامه در ادامه با  اشــاره به 
اقدام مقتدرانه ایران در واکنش به اقداخ 
ســخیف انگلیــس در توقیف نفتکش 
ایرانــی در جبل الطارق نوشــت: رفتار 
ایــران به منظور نشــان دادن مقابله به 
مثل بود. چیزی که امروز ما به ندرت در 
جهان اسالم شاهدیم. جهانی که شاهد 
شکست ها و مصیبت های پیاپی است. 
امروز پس از توقیف نفتکش انگلیســی 
روشن شــد ایران آن گونه که بولتون و 
نتانیاهو و غیــرآن دو گمان می کنند، 
ســاده و راحت نیســت و با کشورهای 
قدرتمنــدی نظیر آمریــکا، انگلیس و 
فرانسه به مقتضای حال رفتار می کند 
یعنی با آنها هم طراز اســت. این قدرتی 
است که ما می خواهیم؛ این رفتاری است 
که ما می خواهیم تا غرب متوجه شود که 
قدرتی اسالمی در منطقه حضور دارد که 

نمی توانند ثبات آن را بر هم بزنند.
رهبر ایران هشدار می دهد 

و سپاه عملی می کند
عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل 
منطقه ای نیز در مقاله ای با همین موضوع 
نوشت: زمانی که آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظــم انقالب ایــران یک هفته پیش 
درباره اقــدام انگلیس در ادامه دادن به 
توقیف نفتکش ایرانــی هنگام عبور از 
تنگه جبل الطارق به سمت بندر بانیاس 
در ساحل شمالی ســوریه هشدار داد، 
مقامات انگلیسی گمان کردند که این 
تهدیدها سخنانی توخالی است و هیچ گاه 
تبدیل به گام های عملی نخواهد شد. اما 
اینک شاهد هستیم که سپاه پاسداران 
هشــدارهای رهبری را حرف به حرف 
عملی کرده و نفتکش انگلیسی در تنگه 

هرمز را توقیف کرده است.
وی در ادامه نوشــت: رهبری ایران 
اجازه نمی دهد که ملتش گرسنگی بکشد 

و یا نفتش صادر نشــود و از ناوگان ها و 
ناوهای هواپیمابر ترس و واهمه ای ندارد 
و به میز مذاکــره نخواهد رفت مگر با 
شرط های خودش و در سرنگونی پهپاد 
جاسوسی در ماه گذشته نیز لحظه ای 
تردید نکــرد و به عهــد و پیمان های 
خود وفــادار ماند زمانی که تهدیدهای 
خود مبنی بر بازگشــت به غنی سازی 
اورانیوم باالتر از سقف تعهدات برجامی 

را عملی کرد.
عطوان همچنین تصریح کرد: ایران 
قدرتمند است نه به خاطر سامانه عظیم 
موشــک های بالســتیک و کشتی ها و 
قایق های کوچک و سریع که رادارها از 
رصد کردن آنها عاجزند، بلکه به خاطر 
اراده قوی رهبری و قدرت تصمیم گیری 
و واکنش های انتقام آمیز در مقابل هرگونه 

تجاوزگری است.
دوره سبقت کشورها برای پیوستن 

به ائتالف با آمریکا گذشت
وی در ادامه نوشــت: مجری برنامه 
 Dateline London معروف  هفتگی 
که از شبکه تلویزیونی بی بی سی انگلیسی 
پخش می شود، از من پرسید: اگر مشاور 
ترزا می  نخســت وزیر انگلیــس بودید، 
درخصوص اقدام ایــران در توقیف یکی 
از نفتکشــهایش چه توصیــه ای به ترزا 
می می کردید؟ من پاسخ دادم: من مشاور 
نیستم و هیچ گاه مشاور نخواهم بود؛ اما به 
او نصیحت می کنم که نفتکش ایرانی را فورا 
وبدون لحظه ای درنگ آزاد کند و به طور 
کامل از ترامپ و سیاســت های بی پروای 
او دوری کنــد؛ زیــرا در غیر این صورت 
با مشکالت انبوهی در منطقه خاورمیانه 

و به ویژه خلیج  فارس رو به رو خواهد شد.
این تحلیلگر برجسته جهان عرب 
همچنین تاکید کــرد: باید بگویم که 
داشتن اراده قوی فقط محدود به رهبری 
ایران نیســت بلکه این اراده را نزد تمام 
متحــدان ایران در محــور مقاومت در 
سوریه، عراق، لبنان، یمن و نوار غزه نیز 
شاهد هستیم. ترامپ باید بداند دوره ای 
که کشورها برای پیوستن به ائتالف او و 
یا مشارکت در جنگ های او در خاورمیانه 
بر یکدیگر پیشــی می گرفتند و با هیچ 
مقاومتی روبر نمی شدند، دیگر سپری 
شده و هرگز این دوره باز نخواهد گشت؛ 
ما اینک در عصر و دوره جدید و متفاوتی 
بسر می بریم، دوره فداکاری و مخالفت با 
دیکته ها و باج گیری های خصمانه غربی ها 

و مقابله با آنها است 
آنچه ایران انجام داد 

شجاعتی بی سابقه بود 
ندیم قطیش یــک مجری لبنانی 

است که بشــدت ضد ایران و حزب اهلل 
بــوده و در خط جریان المســتقبل و 
همســو با عربســتان و آمریکا اســت.

واکنش او بــه توقیف نفتکش انگلیس 
نیز قابل تامل اســت. وی نوشته است: 
آنچه ایران انجام داد شجاعتی بی سابقه 
و روحیه مبارزه طلبی قابل تامل اســت 
هرچند نظرات پیشین من در برنامه های 
قبل متفاوت بود. ایران براســاس این 
قاعده رفتار کرد که غرب ترسو است و 
دموکراسی ها در مقابل جنگ، پوشالین 
هســتند. رهبر ایران امتیازهای بسیار 
بسیار ارزشمندی در بازی مقابل ترامپ 

کسب کرد.
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی 
هــم با تیتر »ایران غــرب را به چالش 
می کشــد« به اســتقبال خبر توقیف 
نفتکش انگلیســی رفته است. القدس 
العربی در این رابطه با  اشــاره به اینکه 
ســپاه پاســداران ایران دلیل توقیف 
این نفتکش را عــدم تبعیت از قوانین 
بین المللی دریانوردی برشمرده است، 
می نویســد: »این درحالی اســت که 
نیروهای دریایی بریتانیایی پیشتر در 
جبل الطارق یک نفتکش ایرانی را توقیف 

کرده بودند.«
ایرانی ها حق دارند از »روباه استعمارگر« 

خشمگین باشند
همچنیــن »جک اســتراو« وزیر 
خارجه اسبق انگلیس نیزدر یادداشتی 
در نشریه »دیلی میل« به سوابق اقدامات 
ضد ایرانی انگلیس در تاریخ  اشاره کرده 
و نوشته است که مردم ایران حق دارند 

از لندن خشمگین باشند.
وی این یادداشت را با ذکر خاطره ای 
از ســفر تفریحی اش به ایران در سال 
2015 آغاز کرده و نوشــته است که در 
این ســفر با یک طومار ضد انگلیسی و 
پــس از آن هم با افرادی روبه رو شــده 
است که به سوابق استعماری و ضد ایرانی 

انگلیس اعتراض می کرده اند.
 بقیه در صفحه11 


