
مذاکره کره جنوبی و ایران درباره 
گسترش تجارت بشردوستانه 

خبرگزاری کره جنوبی به نقل از وزارت خارجه این 
کش��ور از برگزاری نشستی مجازی میان این کشور 
با ایران در خصوص مبادالت بشردوستانه خبر داد.

کره جنوبی قرار است مذاکراتی را به صورت مجازی 
با ایران درباره گسترش مبادالت بشردوستانه مثل 
دارو برگزار کند. ب��ه گزارش خبرگزاری »یونهاپ« 
کره جنوبی، این مذاکرات در ادامه ارسال نخستین 
محموله این کش��ور ب��ه تهران در م��اه مه صورت 

می گیرد.
وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد این مذاکرات 
بر مس��ئله مطابقت دادن تقاضای ایران برای دارو و 
تجهیزات پزشکی و آنچه کره جنوبی می تواند ارائه 

دهد، تمرکز خواهد داشت.
معاون وزیر خارجه ک��ره جنوبی در امور اقتصادی 
ریاست طرف کره ای را در این جلسه که قرار است 
با ش��رکت مقامات س��ایر وزارتخانه ها و آژانس های 
تجاری این کش��ور برگزار ش��ود، برعه��ده خواهد 
داش��ت. طبق این گ��زارش، محمدرضا شانه س��از 
رئیس س��ازمان غذا و داروی ایران و مقامات بانک 
مرکزی از طرف ایران در این جلسه حضور خواهند 

داشت. صداوسیما 

خط مشی سیاست خارجی ایران 
دیپلماسی همه سویی است

کارشناس مس��ائل بین الملل معتقد است که خط 
مشی سیاست خارجی ایران، دیپلماسی همه سویی 

بوده و در صدد تعامل با همه کشور هاست.
نوذر ش��فیعی درباره توجه ایران به بلوک ش��رق و 
نگران��ی آمریکا از این موضوع، گفت: هر کش��وری 
در جهان به دنبال منافع خود اس��ت و برای تامین 
این منفعت به اس��تراتژی های مختلف هم متوسل 

می شود.
او ب��ا بیان اینکه ایران هنگامی ک��ه از ناحیه غرب 
ناامید ش��د، به طور طبیعی به سمت شرق حرکت 
کرد، گفت: در مقاطع مختلف ممکن اس��ت جهت 
گیری سیاست خارجی ایران به سمت شرق یا غرب 
سنگینی کرده باشد، اما این به معنی نادیده گرفتن 

تمامی فرصت ها برای تامین منافع ها نبوده است.
شفیعی ادامه داد: در شرایط فعلی راه برای همکاری 
غرب برای ایران باز اس��ت و همکاری تهران با پکن 
و مس��کو به هیچ عنوان ب��ه معنی قطع همکاری یا 
عدم رابطه با سایر کشور ها نیست، البته در شرایط 
کنونی روابط ایران با روس��یه و چین برجس��تگی 

بیشتری پیدا کرده است.
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل تصریح ک��رد: به 
نظر می رس��د خط مشی سیاس��ت خارجی ایران، 
دیپلماس��ی همه سویی است و کشورمان  درصدد 
تعامل و ارتباط با همه دنیاس��ت، البته بخش��ی از 
این موضوع  مربوط به تهران اس��ت که این عالقه 
مندی را نش��ان می دهد و بخشی از آن مربوط به 
دیگران اس��ت که ب��ه این عالقه مندی کش��ور ما 

پاس��خ دهند.
او اف��زود: در دنی��ای ام��روز راه ه��ای تامین منافع 
کشور ها و منابع تامین آن متنوع است، در حقیقت 
اکنون ب��ا یک دنی��ای رقابتی ب��رای تامین منافع 
کشور ها مواجه هستیم. هرکشوری که از این رقابت 

عقب بماند، به منافع خود لطمه زده است.
ش��فیعی با اش��اره به س��فر ظریف به بغداد، گفت: 
برخی از تحوالت معطوف به حال و برخی معطوف 
به آینده هس��تند، در س��فر ظریف به عراق به نظر 
می رسد موضوع عربس��تان و مسئله حضور آمریکا 
در این کش��ور مهم ترین موضوعاتی بود که در آنجا 
بحث ش��د. بح��ث میانجی گری عراق ب��رای بهبود 
روابط ایران و عربس��تان یک دیپلماسی هم گرایانه 
بود و عدم همکاری بغداد در راستای منافع ایاالت 
متحده آمریکا و استمرار مسئله خروج واشنگتن از 

بغداد جنبه واگرایانه داشت.
کارشناس مسائل بین الملل درباره سفر وزیر خارجه 
کش��ورمان به روسیه، تصریح کرد: این تصور وجود 
دارد که ایران همان پیمان مشارکت استراتژیک که 
با چین دارد را به شکل دیگری با روسیه انجام دهد 
ک��ه این اتفاق برای تهران و مس��کو اهمیت زیادی 
دارد، بنابراین به رغم  اینکه تصور می ش��د دس��ت 
دیپلماس��ی ایران بسته اس��ت، این تحرکات نشان 
می ده��د که تهران ابتکار عمل های زیادی می تواند 

داشته باشد. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

از نگاه دیگران 

ی��ک وب��گاه خبری-تحلیل��ی از تالش »خ��وان گوای��دو« رئیس جمهور 
خودخوانده ونزوئال برای ائتالف و همپیمانی با رژیم صهیونیس��تی علیه 

دولت کاراکاس و تهران خبر داد.
وبگاه پان ام پس��ت در گزارش��ی تحت عنوان تالش اپوزیس��یون ونزوئال 
برای ائتالف با اس��رائیل که دشمن بزرگ ایران است، نوشت، ائتالف بین 
گوایدو و رژیم صهیونیس��تی تأکیدی بر این ضرب المثل اس��ت: دشمن 

دشمن شما )مادورو( در حقیقت دوست شما است.
ای��ن وبگاه س��پس با اش��اره به گ��زارش اخی��ر روزنامه صهیونیس��تی 
جروزالم پس��ت گزارش کرد ک��ه معاونان مجمع ملی و افراد وابس��ته به 

گوایدو یک انجمن اسرائیلی ایجاد کرده اند.
ائتالف موس��وم به انجمن متحدان اسرائیل در پارلمان ونزوئال نخستین 
جلس��ه افتتاحی��ه خود را روز دوش��نبه هفته جاری )۲۷ ژوئیه، شش��م 
مردادماه( برگزار کرد و ۲۰ عضو این انجمن از احزاب مختلف سیاس��ی 
بیانیه ای را به امضا درآوردند که در آن خواس��تار افتتاح س��فارت ونزوئال 

در بیت  المقدس شدند.
هوگ��و چ��اوز رئیس جمهور س��ابق ونزوئ��ال در جریان جن��گ غزه طی 
س��ال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میالدی به نش��انه همبستگی با فلسطینیان، 
رواب��ط دیپلماتیک را با رژیم صهیونیس��تی قطع کرد اما با اینحال، رژیم 
صهیونیس��تی پیرو ایاالت متحده آمریکا، گوایدو را بعنوان رئیس جمهور 
قانونی ونزوئال به رسمیت شناخت و در همین راستا در آگوست ۲۰۱۹، 
خوان گوایدو، خاخام »پانچز برنر« را بعنوان س��فیر ونزوئال در فلسطین 

اشغالی منصوب کرد.
طبق این گزارش، اواخر سال ۲۰۱۹، جولیو بورگس وزیر خارجه گوایدو 
نیز برای حضور در کنفرانس بنیاد متحدان رژیم صهیونیستی به سرزمین 

اشغالی سفر کرد.
این وبگاه ادامه می دهد، عمر گونزالس مورنو« معاون حزب مخالفان »۱۶ 
جوالی« ونزوئال یکی از رهبران ائتالف اس��رائیلی است که گفته است که 

حزب وی در پارلمان روابط راهبردی با اسرائیل را یک اولویت می داند.

جوز هامایر کارشناس امنیت بین المللی و مدیر اجرایی مرکز جامعه آزاد 
و امن ضمن اس��تقبال از ائتالف جدید اس��رائیل و افراد گوایدو گفت: با 
اینکه این اقدام دیر صورت گرفت، به هرحال اقدام خوبی بود. خبر خوبی 
است که گوایدو در حال نزدیک شدن به اسرائیل است که دشمن اصلی 

ایران در خاورمیانه )غرب آسیا( محسوب می شود.
وی با تأکید بر دش��منی رژیم صهیونیس��تی و ایران ادامه داد: اس��رائیل 
تنها کش��ور دموکراتیک در خاورمیانه اس��ت و کشوری است که دائماً با 
نف��وذ ایران مقابله می کند. گوایدو به منظور از بین بردن حضور ایران در 

ونزوئال به یک ائتالف بین المللی قدرتمند نیاز دارد.
هامایر تأکید کرد که روابط بین گوایدو و رژیم صهیونیس��تی به ویژه در 

زمینه اطالعات و امنیت باید بصورت »محسوس« درآید.
وی ضم��ن تأکی��د بر لزوم هم��کاری گوایدو و رژیم صهیونیس��تی علیه 
ح��زب اهلل توضیح داد: »آنها بای��د اطالعاتی درباره حض��ور حزب اهلل در 
ونزوئال به اش��تراک بگذارند و به نوعی به درک خوبی از حضور ایران در 
آنجا برس��ند. همپیمانان اصلی مادورو در خارج از منطقه، ایران، روسیه 
و چی��ن هس��تند و فکر می کنم ک��ه گوایدو باید با دش��منان اصلی این 

کشورها ائتالف کند.
این تحلیلگر س��پس ضمن تأکید بر همکاری رژیم صهیونیستی و دولت 
خودخوانده گوایدو اضافه کرد که اسرائیل می تواند اطالعات بیشتری در 
خصوص حضور ایران در غرب آسیا ارائه کند و درک بهتری از چگونگی 

نفوذ ایران در دیگر نقاط جهان به  دست آید.
هامایر ضمن ابراز نگرانی از ائتالف ایران و چین گفت: این مس��ئله مهم 
برای بحث کردن در شرایط فعلی است. گوایدو باید همچنین با دشمنان 
اصل��ی چین همچون ژاپن، تایوان و کره جنوبی ائتالف کند وی س��پس 
با اش��اره به این موارد تصریح کرد: این عبارت را به یاد داشته باشید که 
دش��من، دشمن شما، دوست شما اس��ت و این چیزی است که روسیه، 
چی��ن، ایران و ونزوئال را متحد کرده اس��ت. گوای��دو هم باید همین کار 

مشابه را انجام دهد. فارس 

جروزالم پست: 

ایران بدون حمله نیز نظامیان آمریکایی را
در حالت هشدار قرار می دهد

رس��انه های خبری در واکنش به رزمایش جدید س��پاه ایران در خلیج فارس نوشتند 
که ایران نش��ان داده می تواند بدون حمله هم نظامیان آمریکایی را در حالت هشدار 

قرار دهد.
خبرنگار شبکه خبری آمریکایی در گزارشی از برگزاری رزمایش جدید سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به پناه گرفتن برخی خلبانان جنگنده های »رافائل« مستقر در پایگاه 

هوایی »الظفره« در امارات متحده عربی اشاره کرد.
»لوکاس تاملینس��ون« خبرنگار شبکه خبری »فاکس نیوز« در این باره نوشت، بعد از 
شلیک موشک های بالستیک ایران  به عنوان بخشی از این رزمایش، به خلبانان هندی 
مستقر در پایگاه  هوایی »الظفره« در امارات متحده عربی دستور داده شد به پناهگاه 
بروند. این خلبانان قرار است با جنگنده های رافائل ساخت فرانسه به هند پرواز کنند. 
روزنامه »جروزالم پست« نیز در این زمینه نوشت ایران نشان داده که می تواند بدون 

حتی حمله به پایگاه های آمریکا، نظامیان آن ها را در حالت هشدار قرار دهد.
مناب��ع خبری روز سه ش��نبه گفتند دو پایگاه آمریکا در منطق��ه در حالت آماده باش 
قرار گرفته و نیروهای آمریکایی و ائتالف به پناهگاه منتقل ش��ده اند. ش��بکه خبری 
»سی ان ان« به نقل از مقام های دفاعی گزارش داد پس از آنکه شاخص های اطالعاتی 
نشان دادند ایران اقدام به شلیک یک فروند موشک بالیستیک کرده دو پایگاه نیروی 

هوایی »برای مدت کوتاهی« در وضعیت آماده باش قرار گرفتند.
طبق این گزارش، به نیروهای پایگاه هوایی »العدید« در قطر و پایگاه هوایی »الظفره« 
در امارات متحده عربی دستور داده شده تا زمان شنیده شدن صدای وضعیت سفید 
پن��اه بگیرند. س��ی ان ان گزارش داده از نیروهای این دو پایگاه خواس��ته ش��ده وارد 
پناهگاه و یا س��اختمان های با استحکام باال ش��وند. مقام های دفاعی آمریکا گفته اند 
اعالم وضعیت آماده  باش اقدام احتیاطی بوده اس��ت. در نهایت هیچ موش��کی به این 
منطقه نزدیک نش��ده اس��ت. این مقام ها می گویند در حال تجزیه و تحلیل اطالعات 
مربوط در این خصوص هستند. مرحله نهایی رزمایش بزرگ دریایی و موشکی پیامبر 
اعظم )ص( ۱۴ با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه از روز )سه شنبه( 

در منطقه خلیج فارس و غرب تنگه هرمز آغاز شده است.  فارس 

گزارش

وفق قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل، تحریم 
تس��لیحاتی ایران که به موجب توافق برجام وضع شده بود 
در تاری��خ ۲۷ مهر ۹۹ منقضی می ش��ود. آمریکایی ها چند 
ماهی است که به رغم خروج خود از برجام، بر طبل تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران می کوبند و سعی دارند قلدرمآبانه 
س��ایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز در 

این خواسته غیرقانونی با خود همراه سازند.
سردمداران رژیم آمریکا دوره تازه ای از تالش های مذبوحانه 

خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز کرده اند.
وفق قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل، تحریم 
تس��لیحاتی ایران که به موجب توافق برجام وضع شده بود 
در تاری��خ ۲۷ مهر ۹۹ منقضی می ش��ود. آمریکایی ها چند 
ماهی است که به رغم خروج خود از برجام، بر طبل تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران می کوبند و سعی دارند قلدرمآبانه 
س��ایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز در 

این خواسته غیرقانونی با خود همراه سازند.

الف زنی های پمپئو
مایک پمپئو وزیر خارجه رژیم آمریکا روز یکشنبه ۵ مرداد 
طی نطقی گفت که تضمین می کنیم که تحریم تسلیحاتی 
ای��ران در اکتبر )مهر( تمدید ش��ود. پمپئو پیش تر در روز 
سه ش��نبه ۳۱ تیر نیز گفته بود که واش��نگتن هرگز اجازه 

برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران را نخواهد داد.
وزیر خارجه رژیم آمریکا همچنین در جریان نشست شورای 
امنیت س��ازمان ملل برای بررسی گزارش دوره ای دبیرکل 

این س��ازمان پیرام��ون اجرای قطعنام��ه ۲۲۳۱ مربوط به 
توافق هسته ای ایران که با حضور ۱۵ عضو به صورت ویدئو 
کنفرانسی در روز سه شنبه ۱۰ تیر، برگزار شد، مدعی شد: 
انقضای ممنوعیت تس��لیحاتی ایران تهدیدی برای صلح و 
امنیت بین المللی است! پمپئو علناً اعضای شورای امنیت را 

ترغیب به نقض ضطعنامه ۲۲۳۱ این شورا کرد.

سفرهای »هوک« با هدف ترویج ایران هراسی
»برایان هوک« مس��ئول گروه اقدام علی��ه ایران در وزارت 
خارجه آمریکا نیز از روز جمعه تا دوش��نبه هفته جاری به 
سه کش��ور تونس، کویت و قطر سفر کرد تا ضمن پیشبرد 
پروژه ایران هراسی، نظر مساعد این سه کشور برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران را جلب کند. هوک در کویت گفت 
که آمریکا به اعمال فشار تا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 

ادامه خواهد داد.
هوک همچنین به اس��تونی و انگلیس نیز سفر کرده تا نظر 
مس��اعد این دو کشور را نیز برای تمدید غیرقانونی تحریم 

تسلیحاتی ایران جلب کند.

پیش نویس قطعنامه ضدایرانی آمریکایی ها
آمریکا در میانه اردیبهش��ت ماه س��ال جاری، پیش نویس 
قطعنامه پیش��نهادی خود را برای تمدید تسلیحاتی ایران 
میان ۵ عضو دائم ش��ورای امنیت توزیع کرد و س��پس در 
اوایل تیرماه، این پیش نویس را میان همه ۱۵ عضو شورای 

امنیت توزیع کرد.

در مت��ن این قطعنام��ه، آمریکا از اعضای ش��ورای امنیت 
خواس��ته از عرضه مستقیم و غیرمستقیم، فروش یا انتقال 
تسلیحات به داخل ایران و همچنین از این کشور به خارج 

جلوگیری کنند.

واکنش سرد اعضای شورای امنیت به 
زیاده خواهی آمریکا

اما پروپاگاندای راه انداخته ش��ده توسط آمریکایی ها برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با واکنش سرد سایر اعضای 
شورای امنیت س��ازمان ملل مواجه شده است؛ شاید علت 
س��فرهای اخیر برایان هوک به کش��ورهای عضو ش��ورای 
امنیت نیز ناش��ی از همین عدم توفیق واشنگتن در ایجاد 

اجماع برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران باشد.
روسیه و چین و اتحادیه اروپا از همان زمانی که آمریکایی ها 
زمزم��ه تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران را س��ر دادند، به 
درس��تی چنین اس��تدالل کردند که آمری��کا در تاریخ ۱۸ 
اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شده است، لذا دیگر عضوی 
از این توافق نیست که بخواهد برای قطعنامه ذیل آن یعنی 

قطعنامه ۲۲۳۱ تعیین تکلیف کند.

توسل واشنگتن به مکانیسم ماشه
فعال کردن سازوکار موس��وم به »مکانیسم ماشه« یکی از 
راه های مدنظر آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
است؛ امری که از رهگذر ارجاع پرونده هسته ای کشورمان 

به شورای امنیت ممکن خواهد بود.

در همین رابطه، »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه و 
»وانگ یی« وزی��ر خارجه چین اواخر خردادماه به »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل و اعضای ش��ورای امنیت 
نامه نوش��ته و اعالم کرده اند، آمریکا از برجام خارج شده و 

نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
مکانیسم ماش��ه یا »سازوکار مقابله با نقض برجام از سوی 
ای��ران« که آمریکا ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران 
می خواهد فعال س��ازی آن را پیگیری کند، مکانیزمی است 
که منجر به تجدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران خواهد شد. این ساز و کار در بند های ۳۶ و ۳۷ 

برجام پیش بینی شده است.

چرا آمریکا نمی تواند به مکانیسم ماشه استناد کند؟
اما اس��تفاده از »مکانیس��م ماش��ه« و »احیای تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران« ملزوماتی دارد از جمله آنکه این 
سازوکار موسوم به »ماش��ه« که در متن برجام پیش بینی 
ش��ده برای پیشگیری از نقض توافق جامع هسته ای توسط 
»ایران« طراحی ش��ده است. به عبارت دیگر، این سازوکار 
زمانی می تواند عملی شود که ایران »آغازگر« نقض برجام 
بوده باش��د؛ حال آنکه بن��ا به اذعان خ��وِد اروپایی ها، این 
آمری��کا بود که برجام را نقض کرد و پنج گام کاهش تعهد 
هس��ته ای ایران نیز وف��ق اصول ۲۶ و ۳۶ برج��ام و صرفا 
واکنش��ی به نقض آش��کار این توافق بین المللی از س��وی 
آمری��کا و در پی آن، »عدم تمایل« ی��ا »ناتوانی« اروپا در 

تضمین منافع ایران است. میزان
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دور تازه تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

از سفرهای »هوک« با هدف ترویج ایران هراسی تا الف زنی های پمپئو

سرنوشت منافقین تغییر نخواهد کرد
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد با اشاره به حمایت های برخی 
از قدرت های غربی از گروهک تروریس��تی منافقین عنوان کرد: سرنوشت 
این گروهک علی رغم این حمایت ها تغییر نخواهد کرد. س��ید محمدعلی 
حسینی با اشاره به عملیات مرصاد عنوان کرد: »این گروهک در ۲۷ ژوالی 

۱۹۸۸ شکست س��ختی خورد. سرنوشت آنها امروز تغییر نخواهد کرد. غم 
و اندوه ۱۷ هزار ش��هید ترور را نمی توان فراموش کرد. س��ید عباس موس��وی 

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز روز دوشنبه ششم مرداد 
ماه در نشس��ت خبری با خبرنگاران با اش��اره به سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد 
گفت: بعد از تجاوز نظامیان صدام آخرین حربه آنها امتحان کردن وطن فروش��انی 
چون منافقین بودند که در ماه های پایانی جنگ با تجهیزاتی که دشمن متجاوز در 

اختیار آنها قرار داده بودند، به خاک میهن حمله کردند.  تسنیم 

ایران از گفت وگوهای بین االفغانی حمایت می کند
یک دیپلمات پیش��ین کشورمان در افغانستان با تاکید بر این که ایران 
از گف��ت وگوهای بی��ن االفغانی حمای��ت می کن��د و معتقدیم ابتکار 
عمل دردس��ت افغان ها باید باش��د، گفت: آنهایی که خارج از مجموعه 
افغانس��تان وارد این مس��اله می ش��وند به منافع ش��ان بیشتر از مردم 

افغانس��تان توجه دارند.  محسن روحی صفت درباره شروط طالبان برای 
آغ��از مذاکرات صل��ح گفت: این که طالبان گفتند بع��د از عید قربان آماده 

مذاکره با دولت هس��تند، در واقع از مدت ها پیش مذاکرات بین االفغانی شروع 
شده و پیش شرط طالبان موضوع زندانی ها بوده که تقریبا تمام شده است .

وی اف��زود: بنابرای��ن دو ط��رف آمادگی دارند اما به نظر می رس��د این تازه آغاز 
جنج��ال اصلی مذاکرات بین االفغانی اس��ت، این که دو طرف بتوانند چارچوبی 

برای مذاکرات تعیین کنند مشکل است. ایسنا 

پیشنهاد برگزاری اجالس بین االفغان با هدف برقراری صلح 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به دخالت های آمریکا طی 
۱۸ س��ال اخیر در افغانستان، گفت: پیش��نهاد ایران برگزاری اجالس 
بین االفغ��ان اس��ت زیرا هیچ کش��وری خارج از منطقه و همس��ایگی 
افغانس��تان نمی تواند به ملت افغان کمک کند.  فدا حسین مالکی در 

واکنش به اظهارات اخیر زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور 
افغانستان مبنی بر اینکه آمریکا آماده گفت وگو با تهران در مورد وضعیت 

صلح در افغانس��تان است، گفت: زلمای خلیل زاد پیش از این ایران را به دخالت 
در امور افغانس��تان و ممانعت جمهوری اس��المی در صلح افغان متهم کرده بود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: از سوی دیگر وی پس 
از ورود به افغانس��تان و پاکستان بدبختی را برای مردم رقم زد و موجب تضعیف 

دولت شد و معادالت سیاسی را بهم ریخت. خانه ملت 

 روزنام��ه فرامنطقه ای رای الی��وم در تحلیلی به پیام های 
رزمایش س��پاه پاس��داران در آبهای خلیج ف��ارس که در 
جریان آن عملیات حمله به یک ناو هواپیمابر شبیه سازی 

شد، پرداخته است.
روزنامه رای الیوم در تحلیلی به قلم خالد الجیوسی نوشت: 
ساخت ناو آمریکایی فرضی شبیه به ناوهای کالس نیمیتز 
توس��ط ایران و حمله به آن به چه معناس��ت؟ آیا آمریکا از 
حالت هجومی حالت دفاعی به خود می گیرد؟ این مس��اله 

چه ارتباطی با تعرض به هواپیمای ماهان دارد؟
نویس��نده می گوید: پیام های ایران از این رزمایش فراوان 
هس��تند؛ به گفته کارشناسان اولین پیام این است که اگر 
درگی��ری میان ایران و آمریکا رخ داد، نیروی دریایی ایران 

توان انجام چنین حمالت��ی را دارد و تهدیدات ایرانی تنها 
نوشته ای بر روی کاغذ نیستند. مهم تر از این مساله زمان 

رزمایش است زیرا تنش ها با آمریکا تشدید شده است.
در این تحلیل آمده اس��ت: سخنگوی ناوگان پنجم نیروی 
دریایی آمریکا که در بحرین متمرکز است با توصیف کردن 
این رزمایش به "آموزش هجومی ایران" گفت که نمی داند 
هدف ایران از ساخت چنین صحنه ای چیست و نمی داند 
ارزش تاکتیک��ی آن چقدر اس��ت. او به ق��درت این حمله 
شبیه سازی شده در تحقق اهداف خود اعتراف کرده است 
و در عی��ن حال تاکید کرد ک��ه نیروی دریایی آمریکا توان 

دفاع از خود در برابر هرگونه تهدیدی را دارد.
نویسنده می گوید: مساله قابل توجه این است که ماموریت 

نیروی دریایی آمریکا معموال هجوم و اش��غالگری و ساقط 
کردن نظام های دش��من آمریکا اس��ت و بس��یار کم پیش 
می آید که در براب��ر تهدیدات دریایی موضع دفاع به خود 
بگیرد. سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا می گوید که 
ای��ران یکی از آن نظام هایی اس��ت که با آمریکا دش��منی 
دارد و دوس��ت داریم که به ط��ور صلح آمیز و یا جنگ آن 

را ساقط کنیم.
در این یادداش��ت آمده است: در رزمایش��ی که ایران انجام 
داد ی��ک قایق تندروایرانی به ناو هواپیمابر فرضی آمریکا که 
حامل ۱۶ جنگنده اس��ت نزدیک می شود و یک قایق دیگر 
ناو را به س��وی تنگه ای در بندر عباس می کش��د به گونه 
ای که عملیات همزمان ش��امل کنترل صحنه نبرد و هجوم 

است.
ناو فرضی تا حد زیادی ش��بیه ناو آمریکایی نیمیتز اس��ت 
ک��ه آمریکا معموال ب��رای تقوی��ت امنیت کش��تیرانی در 
خلیج)فارس(از آن اس��تفاده می کن��د بنابراین همزمان با 

ورود ناو اصلی نیمیتز ب��ه آب های خاورمیانه، ایران به ناو 
فرضی هجوم می برد و این خالی از پیام نیست.

در بخ��ش دیگری از این یادداش��ت آمده اس��ت: همه این 
صحنه ها را تصاویر ماهواره ای گرفته اس��ت و مس��ئولین 
ایران��ی بط��وور علنی در م��ورد آن صحب��ت نکردند. البته 
مس��ئوالن ایرانی این مساله را به خوبی می دانند و به طور 
عمد رزمایش های ش��بیه سازی شده از دشمن خود را در 

برابر چشم دشمن انجام می دهند.
در پایان این یادداش��ت آمده اس��ت: جزئیات پاس��خ ایران 
به تعرض جنگنده آمریکایی به یک هواپیمای مس��افربری 
ایرانی در آس��مان سوریه هنوز مشخص نشده است و هنوز 
مشخص نیس��ت که آیا این پاسخ در چارچوب دیپلماسی 
خواه��د بود زی��را فقط یک اهانت به ایران بود و خس��ارت 
های جانی به دنبال نداش��ت. اما یک روزنامه ایرانی نوشت 
که هدف از این رزمایش و ایجاد دش��من فرضی پاس��خ به 

اتفاق هواپیمای مسافربری است. ایسنا

   تحلیل رای الیوم از مانور اخیر سپاه

آیا آمریکا در برابر ایران حالت دفاعی به خود گرفته است؟

تالش خوان گوایدو برای تشکیل ائتالف با اسرائیل علیه ایران


