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تکذیب یک ادعا 
ش��بکه یک تلویزیون فرانس��ه می گوید ویدئوهایی که از 
وقایع اخیر ایران در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده اند، در 

واقع مربوط به تظاهرات کش��ورهای دیگری همچون آرژانتین 
یا بحرین هستند.

به گزارش تس��نیم، این ش��بکه در اخبار شامگاهی شنبه  
شب )16 دی ماه 1396( در بخش اخبار »انفورماتیک« خود، 

درباره پخش ویدئوهای دروغی��ن مربوط به وقایع اخیر ایران 
در شبکه های اجتماعی هشدار داد. 

مجری این ش��بکه در حالی که تصاویری روی صفحه در 
ح��ال پخش بود گفت: در حالی که در ش��بکه های اجتماعی، 

گفته می شود که این دو راهپیمایی مربوط به ایران است، تازه 
در آخر آن اس��ت که بیننده متوجه می ش��ود که ویدئوی اول 
مرب��وط به راهپیمایی های ماه گذش��ته در آرژانتین و ویدئوی 

دوم مربوط به تظاهراتی در سال 2011 در بحرین است.

همزمان با ناآرامی های ایران، رسانه های 
اس��رائیلی از امض��ای یادداش��ت تفاهم ب�ازي رس�انه

دوجانبه واش��نگتن و تل آویو برای مقابله 
با ایران خبر دادند.

روزنام��ه الوفد مصر در مقاله ای با عن��وان »ایران و چنگال 
طاغوت« با اش��اره به اش��تیاق فراوان ترامپ به تظاهرات ایران 
و به کارگیری هم��ه توان خود برای ترس��اندن مخالفان خود و 
سوار ش��دن بر روی موج تهدیدات خصمانه و اتخاذ تصمیمات 
گس��تاخانه می نویس��د: ترامپ از زمان ورودش به کاخ س��فید  
در کمی��ن ایران نشس��ته و بارها به توافق اتم��ی تاخته و از آن 
انتقاد کرده و اظهارات آتش افروزانه و آشوب گرانه ای را از طریق 
ابزارهای تحریک آمیزی ابراز داش��ته که آن را به عنوان »س��اح 
مرگبار« توصیف می کند، ساحی که کارآمدی آن در کشورهای 
عربی در خال رخدادی موسوم به بهار عربی اثبات شده است. 
شادی ترامپ در مورد حوادث ایران شگفت آور هم نیست، 
زیرا ایران در راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا اعامی از سوی 
ترامپ جای��گاه ویژه و خصمان��ه ای دارد. تظاهرات ایران برای 
بس��یاری شگفت آور بود و هیچ کس شبیه بهار عربی در مصر و 

سوریه و عراق و یمن و لیبی آن را پیش بینی نمی کرد. 
در ادامه این مقاله آمده اس��ت: آمریکا در ورای این جهنم 
اس��ت که به بهانه حمایت از دموکراس��ی و حقوق بش��ر ایران 
ایران را به کشورهای عربی ملحق سازد، انقاب های بهار عربی 

که بر عکس موجب کاهش س��طح حقوق بش��ر و دموکراسی 
ش��د که برقراری آن نیازمند فضای آرام در داخل کشور بدون 
تحمیل از خارج و در پوش��ش توطئه ه��ای خارجی و بهانه ای 

برای دخالت در امور داخلی کشورها می باشد. 
الگوی تظاهرات در برخی کشورهای عربی  با نفوذ مزدوران 
مواجب بگیر و گروه های مسلح با هدف ایجاد ناامنی و بی ثباتی 
و تبدی��ل صحنه کش��ورها به عرصه جنگ داخل��ی بود. ایران 
صیدی اس��ت که آمریکا با تحریک داخ��ل علیه نظام به دنبال 
شکار آن است، آنهم وقتی که ترامپ دید که انقاب های عربی 
به نتیجه مورد نظرش رس��یده و کش��ورها به عرصه درگیری 

دلخواه آمریکا و اسرائیل تبدیل شدند. 
گزارش شبکه دهم تلویزیون اسرائیل همزمان با تظاهرات 
ای��ران در م��ورد امضای یادداش��ت تفاهم دوجانب��ه آمریکا و 
اسرائیل برای مقابله با ایران مؤید قطعی این مساله است، طرح 
همکاری مش��ترک راهبردی مورد توافق دو طرف که دو هفته 
قبل از آن با حضور رئیس ش��ورای امنیت اس��رائیل و همتای 
آمریکایی اش و مسئوالن دستگاه های اطاعاتی دو کشور امضاء 
شد تا تفاهم مشترک بین دو کشور برای تحرک دیپلماتیک و 

سری برای مقابله با اهداف ایران شکل بگیرد. 
در نتیج��ه وق��وع تظاهرات ایران در خ��أ صورت نگرفت. 
نیروه��ای دش��من و در رأس آن اس��رائیل و آمریکا و انگلیس 

آرامش و خیر برای جهان عرب و اسام نمی خواهند.

الوفد مصر:

 ناآرامی های ایران در خأل صورت نگرفت
به اعتقاد کارش��ناس مس��ائل بین الملل، 

صهیونیس��ت ها در مناطقی از سوریه که دی����دگاه
نزدیک مرزهای فلس��طین اشغالی است، 
احساس خطرناک می کنند. آمریکا تاش دارد پایگاه های خود 
را در س��وریه تقویت کند تا حمایت ها از رژیم صهیونیستی را 

افزایش دهد.
فرشید باقریان، در گفت وگو با تسنیم، در خصوص اهداف 
آمریکا از تقویت پایگاه  های خود در س��وریه و تداوم حمایت  ها 
از نیروهای دموکراتیک س��وریه، با اشاره به اینکه واشنگتن با 
این اقدام خود در سوریه به دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی 
اس��ت، بیان داش��ت: صهیونیس��ت ها نگرانی هایی در مرزهای 

فلسطین اشغالی و سوریه دارند.
وی ب��ا توجه به نگرانی امنیتی آن��کارا از تداوم حمایتهای 
واش��نگتن از نیروهای دموکراتیک س��وریه گفت: گرچه دولت 
ترکی��ه در تم��ام کنفرانس هایی که تحت عنوان صلح س��وریه 
برگزار ش��ده، موضعی غیر از اینکه بشار اسد باید کناره  گیری 
کند، اتخاذ نکرده است؛ با این حال اردوغان اخیرا از رفتارهای 

آمریکا احساس خطر می کند.
کارشناس مس��ائل بین الملل با تأکید بر ادعای آمریکا در 
مورد متوقف ش��دن حمایت های این کشور از کردهای سوری 
اش��اره داش��ت: اردوغان اخیراً اعام کرد که ترامپ طی تماس 
تلفن��ی به او اطمینان داده که کمک ه��ای مالی به این نیروها 

قطع خواهد شد و تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا صورت 
خواهد گرفت.

وی با اش��اره به تبعات تش��کیل ارتش کرد در س��وریه بر 
امنیت ملی ترکیه تأکید داشت: تشکیل ارتش کرد مستقل در 
س��وریه از یگانهای مدافع خلق به عنوان دنباله حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( می تواند برای ترکیه خطری جدی باشد. 
باقریان با توجه به سیاست اعمالی که واشنگتن در قبال حزب 
اتحاد دموکراتیک سوریه در پی گرفته است، گفت: آنچه ترکیه 
در م��ورد متوقف ش��دن حمایت های واش��نگتن از این نیروها 
اع��ام کرده بود، صورت نگرفت و س��اح های فوق پیش��رفته 
تهاجمی به آنها ارس��ال می ش��ود. جنگ نهایی اکنون به شرق 

حلب رسیده است.
وی با تأکید بر نگرانی های رژیم صهیونیس��تی در مرزهای 
فلسطین اشغالی اش��اره داشت: واشنگتن هجده پایگاه نظامی 
در س��وریه دارد. صهیونیس��تها در حال حاض��ر در مناطقی از 
س��وریه که نزدیک مرزهای فلسطین اش��غالی است، احساس 

خطرناک می کنند.
کارش��ناس مسائل بین الملل با اشاره به هدف آمریکایی ها 
از تداوم و گسترش حمایت های خود از کردهای سوری تأکید 
داش��ت: آمریکا تاش دارد پایگاه های خود را در سوریه تقویت 
کند تا حمایت ها از رژیم صهیونیستی را افزایش دهد. واشنگتن 

به این منظور به تجهیز و آموزش کردها اقدام می کند.

یک کارشناس مسائل بین الملل: 

تداوم تالش واشنگتن برای حمایت از اسرائیل 

 درخواست ضد ایرانی تعدادی از
 نمایندگان انگلیس 
جمع��ی از نماین��دگان پارلم��ان انگلی��س با طرح 
ادعاهایی علیه کش��ورمان خواس��تار تروریس��تی اعام 

کردن سپاه پاسداران شدند.
به گ��زارش مهر، به نوش��ته روزنام��ه تلگراف، 69 
نماینده از این درخواس��ت حمایت کرده اند که 30 نفر 
از آنه��ا عضو ح��زب کارگر، یعنی اپوزیس��یون انگلیس 
به ش��مار می آیند. این نماین��دگان انگلیس پس از آن 
این درخواس��ت را مطرح کردند که مدعی شدند سپاه 
پاسداران در جریان اعتراض های هفته گذشته در تهران 

معترضان را سرکوب کرده است.
از سویی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست  وزیر رژیم 
صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی با »ترزا می« نخست 
 وزیر انگلیس از وی خواس��ت حمای��ت علنی خود را از 
کس��انی که به گفت��ه وی »معترضان ایران« هس��تند، 
اعام کن��د.  در این بیانیه آمده اس��ت: نتانیاهو درباره 
اوضاع منطقه و تحوالت ایران با نخست وزیران بریتانیا 
و لهس��تان، رئیس جمه��ور رومانی و رئی��س پارلمان 

رومانی به طور جداگانه گفت وگو کرده است.

یر خارجه آلمان  هشدار وز
 نسبت به استفاده ابزاری از اعتراض ها 
وزیر امورخارجه آلمان هش��دار داد: از ناآرامی های 
داخلی ایران نباید در عرصه سیاست بین الملل استفاده 

ابزاری شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران، زیگم��ار گابریل 
خواه��ان گفت وگوه��ای صری��ح و جدی ب��ا جمهوری 
اس��امی شد و نسبت به استفاده ابزاری از اعتراض های 
خیابان��ی چند روز گذش��ته ایران در عرصه سیاس��ت 

خارجی هشدار داد.
گابریل در گفت وگویی با نش��ریه  بیل��د آم زونتاگ 
درب��اره رویدادهای اخی��ر ای��ران و اعتراض های هفته 
گذش��ته در این کش��ور موضع گیری کرد و هشدار داد 
که از این اعتراض ها نباید در عرصه سیاس��ت بین الملل 
استفاده  ابزاری شود. وی در ادامه گفت که با ایران باید 
درباره نفوذ مسئله س��از جمهوری اسامی در منطقه و 

همچنین برنامه موشکی این کشور صحبت شود.

یف   پذیرش اولین سفیر شیلی از سوی ظر
س��فرای جدید سه کش��ور لهس��تان، غنا و ش��یلی 
پس از دیدار با وزیر امور خارجه کش��ورمان، رونوش��ت 

استوارنامه خود را به وی تقدیم کردند.
ب��ه گزارش ایرنا، یاروس��واف مارچین دومانس��کی 
سفیر جدید لهستان در ایران ضمن دیدار و گفت وگو با 
محمد جواد ظریف، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم 

وزیر امور خارجه کرد.
همچنی��ن »محمد س��ایوتی یحیی ایدی« س��فیر 
جدید جمهوری غنا در ایران، با وزیر امور خارجه دیدار 

و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم دکتر ظریف کرد.
اولین س��فیر شیلی در ایران پس از انقاب اسامی 
نی��ز با حضور در مح��ل وزارت امور خارجه، رونوش��ت 

استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کرد.
ظریف در این دیدار به تقویت مناسبات و روابط فی 
مابین و نیز همکاری های گسترده دو کشور تاکید کرد.

یکا در شورای امنیت وای آمر  انز
 موفقیتی برای دیپلماسی ایران بود

سفیر پیشین ایران در باکو، عدم همراهی کشورهای 
جهان با پیش��نهاد آمریکا در شورای امنیت را نشانه ای 
دیگ��ر از جهت گیری صحیح سیاس��ت خارجی ایران و 

موفقیتی برای دیپلماسی ایران عنوان کرد.
محس��ن پاک آیین در گفت وگو با ایسنا، به بررسی 
رای گی��ری در جلس��ه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
درخصوص ناآرامی های اخیر در برخی ش��هرهای ایران 
پرداخت. وی در پاس��خ به این س��وال که آیا به عقیده 
ش��ما رس��یدگی به موضع ناآرامی های اخی��ر در ایران 
در حیطه وظایف ش��ورای امنیت بود؟ گفت: پیش��نهاد 
آمریکا مبنی بر تش��کیل جلس��ه فوری شورای امنیت 
با هدف بررس��ی ش��رایط داخلی ای��ران، خاف موازین 
بین المللی و مغایر با وظایف س��ازمان ملل و رکن مهم 
آن یعنی شورای امنیت بود و به همین دلیل با مخالفت 

نمایندگان جامعه جهانی روبرو شد.
وی ادام��ه داد: بدون ش��ک پذیرش ط��رح آمریکا 
توس��ط س��ازمان ملل می توانس��ت این نهاد بین المللی 
را در برابر قاطبه کش��ورهای جه��ان قرار دهد و موجب 
بی اعتباری آن گردد. کش��ورهای فرانسه، سوئد، روسیه، 
چین، بولیوی، س��احل عاج، گینه، اتیوپی، قزاقس��تان و 
لهستان حاضر به حمایت از طرح آمریکا و شخص ترامپ 

نشده و مخالفت خود را با ادبیات مختلف بیان کردند.
این کارش��ناس ارش��د مس��ائل بین الملل  سخنان 
نیکی هیلی سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل را نماد 
رویک��رد مداخله جویانه آمری��کا در امور داخلی ایران و 
نشانگر حمایت آشکار کاخ سفید از خشونت و اغتشاش 
در ایران دانس��ت و افزود: فکر می کنم این اقدام آمریکا 
در جهت س��رپوش گذاش��تن بر سیاست های شکست 
خورده آمریکا در منطقه است. به خصوص انزوای اخیر 
آمری��کا بعد از تصمیم انتق��ال پایتخت به بیت المقدس 
یک��ی از دالیل اصلی تاش کاخ س��فید برای خروج از 

انزوا می باشد.
پاک آیین همچنین در پاس��خ به این سوال که به 
عقاید بسیاری از تحلیلگران نتیجه رای گیری در شورای 
امنیت پیروزی دیپلماتیک برای ایران و شکس��تی برای 
ترامپ بود تحلیل ش��ما در این زمینه چیست؟ تصریح 
کرد: طبعا عدم همراهی کش��ورهای جهان با پیشنهاد 
آمریکا در ش��ورای امنیت، نشانه ای دیگر از جهت گیری 
صحی��ح سیاس��ت خارج��ی ای��ران و موفقیت��ی برای 

دیپلماسی کشور است.
وی ادام��ه داد: این حادثه اوال نش��ان داد که ایران 
دارای دوس��تان و همراهان فراوانی در دنیا است و ثانیا 
ثابت کرد که دوران تک قطب��ی بودن جهان و هژمونی 
ی��ک ق��درت پایان یافته و کش��ورها بر اس��اس مصالح 

جمعی و منافع ملی خود تصمیم می گیرند.

در چن��د روز اخی��ر به مانند 
تمام س��نوات گذشته شاهد پرون�����ده

رفتارهای خصمانه و تکراری 
مقامات آمریکا در قبال نظام اسامی و ملت ایران 
بودی��م، همانط��ور ک��ه پی��ش  از این ه��م به آن 
پرداخته ش��ده حضور امریکا در برجام فقط حضور 
ی��ک روح خبی��ث در ای��ن س��ند ب��ود و بارها با 
لفاظی ه��ای سیاس��ی و مهره چینی های خاص در 
بیان نارضایت��ی خود از برج��ام و بهانه جویی های 
مک��رر و تک��راری و بی اس��اس س��عی در کمرنگ 
کردن این س��ند ب��ا ارزش برای ش��رکای اروپایی 

خود داشته و دارد.
افتضاح دیگر آمریکا در نشس��ت جمعه ش��ب 
ش��ورای امنیت در ارتباط با بررسی تحوالت اخیر 
ای��ران بود که ن��ه تنها هدف مورد نظ��ر این رژیم 
اس��تکباری  از برگزاری آن محقق نش��د، بلکه بار 
دیگر شکست و ناکامی آن را در مقابل اقتدار ایران 

و سیاست های اصولی آن به تصویر کشید.
پایان نشس��ت فوق العاده شورای امنیت بدون 
نتیجه رضایت بخش برای آمریکا به معنی شکست 
جدی آن در برابر ایران و مواضع اصولی و مستحکم 
آن اس��ت آن ه��م در ش��رایطی که واش��نگتن به 
منظور اعمال فش��ار بر ایران بر برگزاری نشس��ت 

مزبور پافشاری داشت.
این شکس��ت در حالی است که از ناکامی های 
سیاس��ت خارجه آمریکا در منطقه و نیز در مقابل 
مح��ور مقاومت در خص��وص مبارزه با تروریس��م 
داعشی و تکفیری در سوریه و عراق تحت حمایت 

آمریکا و عربستان زمان زیادی نمی گذرد.
بهترین شاهد این ناکامی ها، شکست سنگین 

مرب��وط ب��ه نمایش اس��تعفای » س��عد حریری« 
نخس��ت وزیر لبنان بود که از ریاض اعام ش��د و 
نتایج��ی که پس از آن به دنبال داش��ت و موجب 
آش��کار ش��دن بیش از پیش مقاصد بن س��لمان 
ولیعهد س��عودی و ارباب آمریکایی آن در منطقه 

یا همان ترامپ شد.
ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند، کس��انی که 
تح��والت آمریکا را پیگیری می کنند، تأکید دارند، 
این دس��تپخت ترامپ با حمایت مالی عربس��تان، 
ب��ار دیگر موجب رس��وایی واش��نگتن در س��طح 
بین المللی ش��د چرا که  نشست فوق العاده شورای 
امنیت با درخواست آمریکا برای بررسی »تحوالت 
ای��ران« بدون ص��دور قطعنامه و ی��ا بیانیه ای که 
موجب خرسندی کاخ س��فید شود، پایان یافت و 
از ای��ن فراتر اینکه بیش��تر اعض��ای آن در جریان 
این نشست بر لزوم اجرای کامل توافق هسته ای و 
خودداری از دخالت در مسائل سایر کشورها تاکید 

کردند.

 بومرنگ افول و انزوا
 به سوی آمریکا بازگشت  

عباس ضیایی نیری کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی  در گفت وگو با سیاس��ت روز در این باره 
گفت: شاید فراموش��ی دولتمردان آمریکایی فقط 

در ن��ام خلیج فارس بوده اما، طرح موفقش��ان در 
کودتای دهه ۵0 میادی در گواتماال آنها را به فکر 

واداشت کودتایی با منشا اقتصادی راه بیندازند.
 وی اف��زود: هم��ان طور که ب��رادران داالس 
در حمایت از »آمریک��ن  فوود« و یا »چیکیتای« 
امروزی کودتایی موفق را در گواتماال انجام  داده و 
باعث شدند ۴ دهه دیگر تمام منابع انسانی و غیره 
در آن کشور در اختیار سرمایه داران آمریکایی  قرار 
گیرد و »آیزنهاور« رئیس جمهور وقت امریکا نقش 
دایه مهربان را بازی کند و علیرغم بمباران پایتخت 
آن کش��ور در حمایت از فتنه گ��ران و کودتاچیان 
چن��د روز قبل از برکن��اری رئیس  جمهور مردمی 
گواتماال،  تغییر را به نفع مردم  آن کش��ور بداند و 

واشنگتن  را دوست آنها  خطاب کند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح 
ک��رد: با توجه به اینکه  مق��ام معظم  رهبری بارها 
فرمودند آمریکا قابل اعتماد نیست، اما دوران بزن 
و در رو ه��م تمام ش��ده و دیگ��ر دولت های غرب 
ی��ا تحت حمایت آمریکا و برخ��ی مرتجعان عربی 
منطق��ه نمی توانند در امور ایران دخالت کنند و با 
مهره های مات ش��ده خود به اهداف خود در ایران 

و منطقه برسند.
به باور این کارشناس مسائل سیاست خارجی، 
بی ش��ک کارشناسان و اتاق فکر آمریکا آگاه از این 

امر هس��تند، اما  باز در قمار سیاس��ت، توان خود 
را مح��ک می زنند و اهداف مه��م دیگری را دنبال 

می کنند.
وی گفت: وزیر خارجه روباه پیر در سفر خود 
ب��ه تهران نقش مأم��ور 00۷ را ایفا کرد و به گفته 
مسئوالن کشور او در این سفر کد فتنه را در اختیار 
اف��رادی قرار داد ک��ه چند روز گذش��ته در صدد 
بودند که به بهانه گله  مندی برخی آحاد از شرایط 
اقتص��ادی فتنه ای جدید را طراحی و اجرا کنند تا 
بتوانند افکار عمومی جهان را از برخی مسائل دور 
کنند و تا حدودی هم موفق شدند، اما با هوشیاری 
مردم انقابی و وفادار به امام، رهبری و انقاب این 
طرح مش��مئز کننده آمریکایی- انگلیس��ی دوباره 
با شکس��ت مواجه ش��د،  طرحی ک��ه در دهه های 
گذش��ته نیز به اشکال مختلف صورت گرفت اما با 

شکست مفتضحانه آنها  پایان پذیرفت.
وی بر ضرورت هوش��یاری مسئوالن ما نسبت 
به فتنه های آمریکا در قبال ملت ایران اظهارداشت: 
این مسائل درس��ت زمانی کلید خورد که دنیا در 
حمای��ت از قدس در برابر طرح مضحک آمریکا در 
قالب معرفی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل  قرار 

گرفته بود.
آنطور که این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت 
خارج��ی مط��رح می کند؛ ب��ه طور حت��م آمریکا 

می داند دیگر به تنهایی نخواهد توانست برای خود 
تصمی��م بگیرد و برای رس��یدن به اهداف خود در 

امور کشورها دخالت مستقیم کند.
وی گفت: شکس��ت های اخیر آمریکا و سران 
س��عودی درمنطقه و از س��وی دیگر نزدیک شدن 
مح��ور مقاومت به مرزهای فلس��طین  اش��غالی و 
بازگش��ت روسیه به خاورمیانه و پیروزی های اخیر 
سوریه و عراق در برابر تروریست ها با حمایت های 
معنوی و مستشاری جمهوری اسامی سبب شده 
تا جمله آمریکایی ه��ا مبنی بر تمام گزینه ها روی 
میز اس��ت، در برابر توان دفاع��ی و اخال آنها در 

سند برجام  احمقانه جلوه کند. 
ضیایی معتقد اس��ت؛ از این رو آمریکا دوباره 
ب��ا حماق��ت برخی فری��ب خورده ه��ای داخلی و 
تحت حمایت آل س��عود به دنبال ممانعت از اقتدار 
روز اف��زون جمهوری اس��امی در منطقه و عرصه 
بین الملل ش��ود، به همین دلیل این اغتشاش��ات 
بهان��ه ای برای تحریم های مجدد علیه ملت ش��ده 

است.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: ناتوانی آمریکا 
در مقابل اقتدار ملت ایران  کاما مش��هود اس��ت، 
این رژیم مس��تکبر اکنون در جاده انزوا قرار دارد، 
با هوش��یاری مس��ئوالن، مردم و به ویژه توجه به 
نصای��ح رهبر عالی قدر انق��اب می توانیم در همه 
معرکه های آمریکا و س��ناریوهای آنها دست برنده 
را داشته باش��یم و همانطور که بارها ثابت کردیم 
از تمام توطئه ها برای کشور فرصت ها و بسترهای 
پیش��رفت را ایجاد کنیم و در این بین دوس��تان و 
دش��منان واقعی در داخل و خارج از کش��ور را نیز 

بشناسیم.

افول واشنگتن در برابر صعود ایران مقتدر در عرصه بین الملل 

گزینه های روی میز آمریکا پوچ درآمد

پس از برخی آشوب هایی که 
ح�اش�یه ریش��ه خارجی ب��ا همراهی در 

عوامل داخلی دارد، رژیم های 
عربی منطقه عاوه بر خوش��حالی به اظهار نظراتی 

مضحک دست زدند.
س��ران کش��ورهای عربی در حالی جمهوری 
اس��امی ای��ران را س��رکوبگر و نظام اس��امی را 
غیردموکراتیک معرفی می کنند که این کشورهای 
عربی س��ال های طوالنی اس��ت بر اساس حکومت 

پادشاهی و سلطنتی اداره می شوند.
مردم کش��ورهای عربی منطق��ه خلیج فارس 
تاکن��ون اجازه انتخاب ش��خص اول کش��ور را به 

عنوان رئیس جمهور نداشته اند.
در  هم��گان  عرب��ی  کش��ورهای  مس��لمانان 
حکومت های دیکتاتوری به س��ر می برند، ش��رایط 
دیکتاتوری در رژیم آل س��عود بس��یار سخت تر و 
س��نگین تر اس��ت. آنطور که اتاق خبر 2۴نوشته؛ 
همه کش��ورهای عرب��ی خلیج ف��ارس مزدورانی 
هستند که تن به ذلت آمریکا داده اند. این کشورها 

از ایاالت متحده تبعیت می کنند.
چندی اس��ت به خاطر سیاس��ت های آمریکا، 
کش��ورهای عربی روابط خود را با رژیم اس��رائیل 
بهبود بخش��یده اند و س��عی دارند ت��ا آن را ارتقاء 
دهند. رژیم های س��رکوبگری همچون عربس��تان 

س��عودی، بحرین، امارات و کوی��ت که جمهوری 
اس��امی ای��ران را بارها متهم ب��ه دخالت در امور 
داخلی خود و انتقاد از ورود ایران به بحران سوریه 
و ع��راق کرده اند، اکن��ون با بروز اغتشاش��اتی در 

ایران، داعیه حقوق بشر و دموکراسی سر داده و از 
آشوبگران حمایت می کنند.

ای��ران،  آش��وب های  ب��ه  واکنش��ی  چنی��ن 
دخالت های سران کشورهای عربی از آشوب طلبان 

و جنایت��کاران را ثابت می کن��د. تاکنون ده ها نفر 
از مردم کش��ورمان به دس��ت این فتنه گران جان 
خود را از دس��ت داده اند. س��ران کشورهای عربی 
در حال��ی وانمود می کنند که نگ��ران مردم ایران 
هس��تند که خود بارها به طور مستقیم علیه مردم 

ایران اقدام کرده اند.
دو سال پیش بود که پلیس سعودی به دو زائر 
نوجوان ایرانی در فرودگاه عربستان تعرض کرد، دو 
سال از آن ماجرا گذشت و همگان تصور می کردند 
ک��ه پلیس های مجرم، مجازات ش��ده اند، اما اخبار 
تازه ای منتشر شده از این که آن دو پلیس سعودی 
نه تنها زندانی و تنبیه نش��ده اند بلکه در چند روز 
گذشته با تشویق بن س��لمان ولیعهد سعودی نیز 

روبرو شده اند.
کشتار زائران خانه خدا در منا و مکه که تعداد 
ش��هدای ایرانی از همه بیش��تر بود، یکی دیگر از 
جنایاتی است که این رژیم علیه مردم ایران انجام 
داده اس��ت. مردم ایران نیز پی به دش��منی سران 
کش��ورهای عربی منطقه برده ان��د به همین خاطر 

نفرت عمیقی از آنها دارند.
اکنون به نظر می رسد علیرغم همه تاش های 
مس��ئولین برای باز ماندن سفر حج عمره و تمتع، 
باید یک تصمیم قاطع و منطقی در باره آن گرفته 
ش��ود. با وجود هم��ه این دش��منی ها، دلیل ادامه 

تاش برای انجام سفر به عربستان سعودی در ایام 
حج تمتع و عمره برای چیست؟

رژیم سعودی وحش��ی ترین رژیم حال حاضر 
دنیا اس��ت، از این رژی��م آمری��کا و دولت ترامپ 
حمایت می کند، رژیم اس��رائیل نیز با س��عودی ها 
روابط خود را عادی کرده و در حال گسترش است. 
درد آمریکا و عربس��تان، حقوق بشر، دموکراسی و 
حقوق ش��هروندی نیس��ت، درد آنه��ا وجود نظام 
جمهوری اس��امی ایران بر اس��اس ساختار مردم 
س��االری دینی است که باعث شده تا منافع ناحق 

غربی - عربی به خطر بیفتد.
آمری��کا، کش��ورهای عرب��ی منطق��ه و رژیم 
اسرائیل از قدرت و اقتدار جمهوری اسامی ایران 
در هراس��ند چرا که توانسته است بحران منطقه را 

علیرغم میل آنها مهار کند.
شکست های سنگین آمریکا و اعراب در سوریه 
و ع��راق، مهمترین دلیل دش��منی ب��ا جمهوری 
اس��امی ایران اس��ت. م��ردم ایران اس��امی هم 
به خوب��ی درک می کنند ادعای دوس��تی رژیمی 

همچون آل سعود، دروغ و مضحک است.
اعراب بدوی ترین حکومت ها را در کشورهای 
خود پیاده کرده اند، نظام جمهوری اسامی ایران 
مترقی ترین نظام مردم س��االر دینی اس��ت که در 

منطقه و دنیا وجود دارد

دلسوزی سعودی ها برای مردم ایران!

روزنام��ه رأی الیوم با اش��اره ب��ه اتفاقات 
اخیر در ایران و به آش��وب کشیده شدن معادل�����ه

اعتراضات اولیه، نوشت: طبیعی است که 
آمریکا و اسرائیل که در سوریه و نقاط منطقه از ایران شکست 

خورده اند، از آشوب در ایران حمایت کنند.
به گزارش فارس، زهیر اندرواس، نویسنده مطرح فلسطینی 
در یادداش��تی با عنوان »انقاب اسرائیلی-آمریکایی در ایران« 
در روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« تاکید کرد که حمایت های 
آمریکا و اس��رائیل از اعتراضات در ایران در راس��تای توطئه ها 

برای براندازی نظام و نه حمایت از مطالبات مردمی است.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: این حقیق��ت را نمی توان 
نادیده گرفت که بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم اشغالگر 
اس��رائیل که س��ر تا پا در فس��اد و رشوه غرق اس��ت، قطعا به 
»س��ندرم ایران« مبتاس��ت و حس کینه توزی و نژادپرستی 
قوی علیه جمهوری اسامی ایران دارد چون این کشور توانسته 
به رغم توطئه های امپریالیس��م، صهیونیستم و ارتجاع عرب به 
قدرتی بزرگ, تاثیرگ��ذار و کارآمد در منطقه خاورمیانه مبدل 
ش��ود البته به این معنا نیس��ت که ایران تقریبا به ساح اتمی 
دس��ت پیدا کرده است اما همچنان و به طور خستگی ناپذیر به 
توس��عه موشک هایی بالس��تیک و دیگر امور ادامه می دهد تا از 
خود دفاع کرده و قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدهای 

واشنگتن و تل آویو و همچنین ریاض تقویت کند.
نویس��نده افزود: بر اس��اس ارزیابی راهبردی رژیم اشغالگر 
اسرائیل که در سال 19۴8 با بزرگ ترین جنایت معروف تاریخ 

مدرن بر خرابه های ملت عربی فلس��طینی ساخته شد حزب اهلل 
در جایگاه دوس��ت ایران مقام نخست در بین دشمنان تل آویو 
داراس��ت و جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( هم در 
جایگاه سوم است از همین رو از بین بردن ایران یکی از اهداف 

راهبردی آمریکا، اسرائیل و مزدوران آنها در منطقه است.
ان��درواس تاکید کرد:  برای دش��منان جمهوری اس��امی 
ایران این موضوع فاجعه اس��ت ک��ه اوضاع وفق مراد آنها پیش 
نمی رود، ایران به پیروزی های نظامی و سیاس��ی در خاورمیانه 
دس��ت یافته اس��ت و کمک های ایران به متحدش در س��وریه 

بزرگ ترین گواه این قضیه است.
وی افزود: بنابراین به دنبال شکس��ت محاس��بات تل آویو 
برای س��رنگونی بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه که اگر اتفاق 
افتاده بود ضربه ش��دید نظامی به ایران وارد می کرد اس��رائیل 
ب��ه تهدیدهای خود درباره حمله به ای��ران ادامه می دهد اما بر 
خاف گذشته این کشور سرکش حرف زیاد می زند و کم عمل 
می کند، تهدیدها درباره بازگرداندن ایران به هزاران س��ال قبل 

عملی نشده و نخواهد شد.
نویسنده تصریح کرد: بنابراین طبیعی است که اسرائیل از 
حمایت کامل خود از اعتراضات ملت ایران بگوید و نتانیاهو هم 
تاکید کند که م��ردم خواهان آزادی از نظام دیکتاتوری تهران 

هس��تند و پس از س��رنگونی رژیم مردم اسرائیل و ایران به دو 
دوست تبدیل می شوند و تعجب آور هم نبود که دونالد ترامپ، 
رئی��س جمهور آمریکا هم از اعتراضات در ایران حمایت کرد و 
عربس��تان هم با اتکا بر این جنبش به دنبال خاص ش��دن از 

دشمن شماره یک خود بود که اسرائیل نیست.
رای الیوم آورده است: حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان 
از اعتراض��ات در ای��ران قطعا ثاب��ت کرد که  م��ردم ایران که 
ترام��پ چند ماه پیش آنها را تروریس��ت خوانده بود برای این 
کش��ورها اهمیتی ندارن��د بلکه آنها حامی اعتراضاتی هس��تند 
که به براندازی نظامی منجر ش��ود که جرأت مقابله با هژمونی 
آمریکای��ی را دارد و بای��د آن را ادب و وادار به اطاعت کنند تا 

مشابه رژیم پهلوی شود.
نویسنده گفت: محور آمریکایی فراموش کرده که حکومت 
در ایران دموکراتیک اس��ت و رئیس جمهور به طور مستقیم از 
طرف مردم انتخاب می شود نه اینکه فرمان سلطنتی یا هر چیز 
دیگری در کار باش��د و ناظران بین المللی شفافیت انتخابات در 
جمهوری اس��امی ایران را تایید می کنند؛ بنابراین تاش های 
مک��رر برای تحریک افکار عمومی علیه رژیم حاکم به مثابه تیر 
خ��اص به این اعتراضات بود که بس��یاری از افراد آن دس��ت 
 ب��ه تخریب ام��وال عمومی زدند ت��ا ثابت کنند که هدفش��ان 

بی ثبات کردن نظام و ایجاد مدل سوریه در ایران هستند یعنی 
در ابتدا از انقابی مس��المت آمیز خبر داده و س��پس هزاران یا 
چه بس��ا ده ها ه��زار جهادی برای آزادی مل��ت ایران از چنگ 
رژیم دیکتاتوری حاکم بر این کش��ور وارد شوند تا ضمن خارج 
کردن کش��ور اصلی از جبهه مقاومت با فراغ خاطر به مقابله با 
حزب اهلل ب��رود  چون تل آویو نمی تواند در دراز مدت با تهدید 
راهبردی حزب اهلل س��ر کند بخصوص که موشک های مقاومت 
به اعتراف اس��رائیل قادر به برخورد به هر هدفی در اسرائیل از 
جمله تاسیس��ات نظامی و غیرنظامی بس��یار حساس این رژیم 

هستند.
از آنجای��ی که نتانیاهو مداف��ع خودخوانده حقوق و آزادی 
ملت هاس��ت باید این ضرب المثل را یادآور ش��د که کس��ی که 
خانه اش شیش��ه ای اس��ت س��نگ به دیگران پرتاب نمی کند؛ 
رژیم سرکشی که تا این لحظه بیش از شصت قطعنامه شورای 
امنیت و مجمع عمومی س��ازمان ملل را اجرا نکرده و قریب به 
هفتاد س��ال بر ملت عربی-فلسطینی س��لطه گری کرده و هر 
س��اعت جنایات وحشیانه ای را مرتکب می شود و مردمی را که 
زیر یوغ اش��غالگری هستند بی توجه به معاهدات و منشورهای 

بین المللی به طور نظام مندی سرکوب می کند.
نویس��نده ادامه داد: در اینجا باید به کشورهای عربی قبل 
از غربی ها یادآور ش��ویم که نوار غزه که از 10 س��ال پیش در 
محاصره رژیم صهیونیس��تی اس��ت به بزرگ ترین زندان تاریخ 
مب��دل ش��ده و اوضاع اقتص��ادی و اجتماع��ی آن درباره وقوع 

فاجعه ای انسانی هشدار می دهد.
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