
در شرایطی که نتایج رسمی انتخابات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی اعالم نشده، رقابت نفسگیری 
بین بنیامی�ن نتانیاهو، نخس�ت وزیر این رژیم 
و بن�ی گانتس ، رهبر ح�زب آبی-  س�فید برای 
تصدی پست نخست وزیری شروع شده است. 
با وجود رضایت نتانیاهو با ریاس�ت چرخش�ی، 
گانتس گفته ک�ه خواهان کابینه ای به ریاس�ت 
خود و ب�دون حض�ور نتانیاهو اس�ت. با جنگ 
قدرتی که شروع ش�ده ممکن اس�ت تشکیل 
کابینه ائتالف�ی تل آویو ماه    ها ب�ه تأخیر بیفتد. 
کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیس��تی روز 
پنج  شنبه با اعالم اینکه نتیجه رسمی انتخابات، یک 
هفته دیگر در نشریه این کمیته اعالم خواهد شد، 
آخرین اخبار را از بیس��ت و دومین دور انتخابات 
پارلمانی این رژیم منتش��ر کرد. به گزارش شبکه 
المیادین، نتایج اعالم ش��ده از شمارش آرا، شامل 
نتایج ۱۴ صندوق نمی ش��ود، چراکه ابهاماتی در 
زمینه شفافیت آرا درباره این صندوق     ها وجود دارد و 
به همین دلیل این صندوق     ها در دست بررسی قرار 
دارند. همچنین صندوق رأی روستای »الفریدیس « 
هم به دلیل امکان تقلب، هنوز ش��مارش نشده و 
برای تحقیقات به مرکز پلیس منتقل ش��ده است. 
با ش��مارش 99/8 درصد از مجموع آرا، حزب آبی 
- س��فید در مجموع ۳۳ کرس��ی به دست آورده و 
حزب »لیکود« به ریاس��ت بنیامی��ن نتانیاهو ۳۱ 
کرسی را از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان از آن خود 
کرده است. به این ترتیب این انتخابات هیچ برنده  
مشخصی نداشته و از هم اکنون تالش احزاب برای 
تشکیل کابینه ائتالفی ش��روع شده است اما تضاد 
منافع نتانیاهو با دیگر رقبایش س��بب شده جنگ 
قدرت بین رهبران احزاب بر س��ر تصدی پس��ت 

نخست وزیری تشدید شود. 
در پی اعالم نتایج، نتانیاهو در س��خنانی گفت که 
احتمال دارد با بنی گانتس برای تقس��یم پس��ت 
نخست وزیری به توافق برس��د. وی روز پنج  شنبه 
از بنی گانتس درخواس��ت کرد که برای تش��کیل 

یک کابینه وحدت ملی همکاری کند اما در مقابل، 
گانتس گفته است:»تا زمانی که نتانیاهو رهبر حزب 
لیکود باشد به دولت وحدت ملی نمی پیوندم«. به 
گزارش بی بی سی، بنی گانتس گفت:»آبی و سفید 
بزرگ ترین حزب اس��ت. ما ۳۳ کرس��ی را کسب 
کرده ایم و نتانیاهو نتوانس��ت در کسب ۶۱ کرسی 
الزم برای تش��کیل ائتالف مورد نظ��ر خود موفق 
ش��ود. من یک دولت فراگیر و لیبرال را که مجری 
خواسته های مردم باشد، تش��کیل خواهم داد. به 
هیچ کس اجازه نمی دهم چیزی به ما دیکته کند. 
نتانیاهو نمی تواند به اسم فراکسیون مشخصی وارد 
مذاکرات شود. مذاکرات را خودم با حسن نیت اداره 
می کنم.« کارشناس��ان صهیونیست جنگ قدرت 
بین رهبران احزاب را نشانه ای برای بروز هرج و مرج 

و بی ثباتی سیاسی در اسرائیل می دانند. 
عامی��ت س��یگال، تحلیلگر ام��ور حزب��ی تأکید 
کرد:»هرگز نبای��د تصور کرد در س��ال ۲۰۱9 ریو 
ریولین )رئیس رژیم صهیونیس��تی( بتواند همان 
کاری را که س��لفش هرتس��وک در س��ال  ۱98۴ 

)کمک به تش��کیل دولت وحدت( انجام داد، تکرار 
کند، شرایط در جامعه سیاسی پیچیده تر از آن است 
که نتانیاهو و گانتس حاضر باشند به شکل دوره ای 
نخست وزیری را به دست بگیرند، در حالی که پرونده 
جنایی نتانیاهو هم اوضاع را پیچیده تر می کند«. این 
تحلیلگر صهیونیست در عین حال می گوید که در 
صورتی که تصمیم به تکرار مجدد انتخابات گرفته 
شود، سومین انتخابات به معنای تخریب سیاسی 
اسرائیل است، زیرا بعد از آن باید منتظر هرج و مرج 
باشیم، در حالی که ساختار سیاسی امروز عاجزتر از 

هر زمانی برای حل این معضل است. 
بنابر قوانین حاکم در رژیم صهیونیس��تی، رئیس 
این رژیم مسئول تعیین نخست وزیر برای تشکیل 
کابینه است. وی این اختیار را دارد که تمام کسانی 
را که در انتخابات توانس��ته اند به پارلمان راه پیدا 
کنند مأمور تشکیل کابینه کند. شخصی که مأمور 
تشکیل کابینه می ش��ود یا باید از حزبی باشد که 
مجموع نصف به عالوه ۱ کرس��ی های کنس��ت را 
کسب کرده یا اینکه بتواند بین احزاب برای تشکیل 

کابینه ائتالف ایجاد کند. ب��ه همین دلیل معموالً 
رئی��س این رژیم، رئی��س حزبی را که بیش��ترین 
کرسی    ها را در انتخابات کسب کرده باشند مأمور 

تشکیل کابینه می کند. 
 تالش نتانیاهو برای بقا 

نتانیاهو که نتوانسته در انتخابات اکثریت کرسی    ها را 
به دست آورد، به هر حربه ای متوسل می شود تا پست 
نخست وزیری خود را حفظ کند. کانال تلویزیونی ۱۳ 
رژیم صهیونیستی شامگاه پنج  شنبه گزارش داد که 
نتانیاهو به »امیر پرتز«، رهبر حزب کار پیشنهاد داده 
در صورت پیوستن به حزب لیکود، وزارت دارایی و 
دو وزارتخانه دیگر در کابین��ه را به حزب کار واگذار 
خواهد ک��رد. نتانیاهو همچنین به پرتز پیش��نهاد 
داده، کارمزد را از حداقل به ۶ هزار ش��کل، افزایش 
خواهد داد اما پرتز حتی حاضر نش��ده است جواب 
تلفن نخس��ت وزیر این رژیم را بدهد و گفته اس��ت 
که حاضر ب��ه ورود به مذاکره با ح��زب لیکود برای 
تشکیل کابینه نیست. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما، هم 
درباره تحرکات نتانیاهو گفت:»نتانیاهو به فریب های 
سیاسی خود ادامه می دهد تا مسئله را به دور سوم 
انتخابات بکش��اند«. وی افزود:»نخست وزیر برای 
جلوگیری از رویارویی با عدالت و تالش برای کسب 
اکثریت ۶۱ کرسی کنست که برای تشکیل دولت 
جدید مطلوب است، قدرت را چسبیده است«. وی 
گفت:»نتانیاهو در صورت شکس��ت در تحقق این 
امر، بنی گانتس، رئیس حزب آبی - سفید و حزب 
اسرائیل خانه ما را مسئول شکست در تشکیل دولت 
وحدت خواهد دانست و سپس موضوع را به دور سوم 

انتخابات خواهد کشاند.«
ت��الش نتانیاه��و ب��رای باق��ی ماندن در س��مت 
نخست وزیری درحالی است که در سال های اخیر 
موج انتقاد    ها از سیاس��ت خارجی او افزایش یافته 
است و بس��یاری از احزاب از ائتالف با او خودداری 
می کنند و این مسئله می تواند به بیش از ۱۰ سال 

ریاست او بر مسند نخست وزیری پایان دهد. 
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جنگقدرتدراردوگاهصهیونیستها
  گزارش  2

کوه تهدید امریکا موش زائید
حمله پهپادی ارتش یمن و انصاراهلل به بزرگ ترین پاالیشگاه های سعودی 
در بقیق و خریص، محاسبات زیادی را در سطح منطقه و فراتر از جنگ 
سعودی علیه مردم مظلوم یمن تحت تأثیر قرار داده است. آنالیز نظامی این 
عملیات راهبردی ، نیازمند فرصت و مجالی دیگر است ولی کارکردهای 
آن به طرف های مختلف، پیام های گوناگون دربر دارد. سعودی   ها باید این 
ضربه را بلعیده و به فکر پایان تجاوز و محاصره یمن باشند. در همین رابطه، 
طرح مشکوک مارتین گریفیتث انگلیسی در رؤیای خلع سالح انصاراهلل و 
ارتش یمن و ر  ها کردن یمن در یک جنگ تروریستی است. منصور هادی 
هم که از اماراتی   ها خنجر خورده است، تهدید کرده که با انصاراهلل آشتی 
خواهد کرد ولی سعودی  متجاوز را فراموش کرده است. امارات باید هیئتی 
جدید به تهران بفرستد یا با انصاراهلل وارد مذاکرات جدیدی شده و پایش را 
از یمن خارج کند واال کاخ های شیشه ای و بورس نفت دبی و ابوظبی باید 

از هم اکنون، خود را ویران حساب کنند. 
امریکایی   ها ک��ه مخاطب اصلی عملیات پهپادی هس��تند، ب��ا اینکه از 
هم اکنون در ش��عاع ۱5۰۰ کیلومتری همه ادوات خ��ود را هدف انتقام 
و تالفی هر ت��الش جدید علیه یمن می دانند، باید برای حل مش��کالت 
تس��لیحاتی و تکنولوژی س��الح های خود، یک تجدیدنظ��ر راهبردی 
کنند، چرا که میلیارد  ها سالح فروخته ش��ده به عربستان و امارات فقط 
برای انبارهای تسلیحاتی و حداکثر برای کشتن مردم بی دفاع و ویرانی 
کش��ورهای منطقه خواهند بود و در مقابل تس��لیحات نوین و ابتکاری 

انصاراهلل و دیگر جریان های مقاومت دکور سالح هستند. 
با اینکه امریکا و ترامپ تالش کردند با متهم کردن ایران، فضای بحرانی 
جدیدی را دامن بزنند و خط و نش��ان بکش��ند، از اینکه این موضع فاقد 
پشتوانه مستند و قابل قبول است در رنج هستند و مضافاً اینکه اگر اصرار 
داشته باش��ند و مخالفت های جهانی با ارزیابی و موضع امریکا را نادیده 
بگیرند، باید تحت تأثیر تحریکات البی س��عودی و صهیونیس��تی، وارد 
اقدام نظامی علیه ایران ش��وند. موضع اولیه ترامپ بالفاصله در کمتر از 
۲۴ ساعت تغییر کرد ولی برای تبدیل شرایط بحرانی به امتیازخواهی و 
باج گیری، یک بار دیگر شورای امنیت و نظامیان پنتاگون را برای بررسی 
گزینه های واکنشی دعوت کرد. ترامپ امیدوار بود که شاید بتواند با ارعاب 
اتهامی علیه ایران، با دکتر روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل دیدار 
کند که موضع صریح و شفاف رهبری معظم انقالب، این خواب آشفته را 
برهم زد و از آن سو نیز امیدوار است دوباره به فروش تسلیحات به سعودی 
و باج جدیدی برسد که احتماالً س��عودی  ها تمایلی به تکرار خریدهای 

احمقانه ندارند. 
بررسی گزینه های پیشنهادی در قبال ایران، به استقرار اسکادران جدید 
در منطقه و سیستم های پاتریوت و تاد منتهی شده که از قبل نیز در منطقه 
حضور داشتند. ترامپ می داند که با کوه تهدیدات، چیزی بیشتر از موش 
نمی تواند بزاید، چرا که ترامپ در حالی وارد رقابت های انتخاباتی خواهد 
شد که کابوس شکست نتانیاهو را پیش روی دارد و قدرت پذیرش ریسک، 
ماجراجویی و هزینه های محاسبه شده آن را ندارد. خروج از این بن بست 
راهبردی، هم برای سعودی و امارات و هم برای امریکا، پذیرش قدرت و 
حقانیت و مظلومیت مردم یمن و پایان دادن به جنایت جنگی است و فرار 

آن به هزینه های بزرگ تر را برای آنها دربر خواهد داشت. 

15

  واشنگتن: برتری ناتو مقابل روسیه در حال افول است
رئیس ستاد مش��ترک ارتش امریکا گفت، ناتو در حال از دست دادن 
برتری نظامی خود به روسیه است و باز تبیین استراتژی جدید آن در 
ماه مه به منظور رفع این نگرانی در ناتو اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، ژنرال جوزف دانفورد در بیانیه ای که پنتاگون منتش��ر 
کرد، گفت روسیه یک رقیب نظامی مهم شده است که علت آن ارتقای 
قابلیت های دفاعی است و برتری ناتو به روس��یه دچار فرسایش شده 
اس��ت. او افزود: وزرای دفاع ائتالف متوجه این گرایش شدند و بر لزوم 
بازتعریف استراتژی بازدارندگی خودشان تأکید کردند. به گفته دانفورد، 
اس��تراتژی نظامی جدید که ماه مه به امضا رس��ید، به دنبال برقراری 
انسجام در طراحی استراتژیک ائتالف و تالش های جمعی اعضا برای 
توسعه قابلیت    ها بوده است. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا تأکید 
کرد: ما انسجام را در برنامه های درونی ناتو برقرار می کنیم و تالش های 

جمعی برای توسعه قابلیت    ها صورت می گیرد. 
-----------------------------------------------------

  استیضاح ترامپ در نظرسنجي ها
نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد، بیش از یک سوم امریکایی    ها از 
آغاز تحقیقات استیضاح علیه رئیس جمهور کشورشان حمایت می کنند. 
نظرسنجی مرکز پولیتیکو- مورنینگ کانسالت نشان می دهد، درصد 
کسانی که از آغاز اس��تیضاح علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
حمایت می کنند، به ۳۷ درصد رسیده است و نیمی از شرکت کنندگان 
در این نظرس��نجی با چنین اقدام��ی مخالفت کردند. ب��ه مرور زمان 
هم به تعداد قانونگ��ذاران دموکراتی که برای ب��ه جریان انداختن این 
فرایند نیاز اس��ت، افزوده می ش��ود. تنها ۱۲ درصد از پاسخ دهندگان 
گفتند که در این خص��وص نظری ندارند. طبق نتایج نظرس��نجی، از 
میان ش��رکت کنندگان دموکرات از هر ۱۰ تن هفت نفر از آغاز فرایند 
استیضاح حمایت می کنند و ۱8 درصد هم مخالف هستند. در همین 
حال، تع��داد رأی دهندگان جمهوریخواه تغییری نکرده اس��ت و تنها 
۶ درصد آغاز روند اس��تیضاح علیه ترامپ را خواستارند. ۳۱ درصد از 
رأی دهندگان مستقل هم خواستار به جریان افتادن فرایند استیضاح 

در کنگره شدند. 
-----------------------------------------------------

 تدارک کره شمالی برای به کارگیری زیردریایی هسته ای
محققان انس��تیتوی مطالعات بین الملل میدلبری و همین طور یک 
شرکت اپراتور ماهواره ای به نام شرکت » پلنت لبز اینکورپوریشن « با 
استناد به یک س��ری تصاویر ماهواره ای از بندری در شرق کره شمالی 
ادعا کردند این کش��ور در آس��تانه عملیاتی کردن ی��ک زیردریایی با 
قابلیت حمل موشک های هسته ای است. شبکه خبری NHK ژاپن به 
نقل از محققان این شرکت های امریکایی نوشت: کره شمالی به احتمال 
زیاد قصد اس��تقرار یک زیردریایی جدید با قابلیت حمل موشک های 
بالستیک را برای استفاده ارتش خود دارد. در این گزارش تصریح شد: 
یک سری تصاویر مربوط به عملیات احداث یک سازه بزرگ که از اسکله 
مربوط به بندر سینپو در شرق کره شمالی به باالی آب آمده است دیده 
می شود. این تصاویر مربوط به روز پنج  شنبه بوده و مقایسه آنها با تصاویر 
قدیمی تر مربوط به اوایل سپتامبر نش��ان می دهد که این سازه حدود 

۱۰۰ متر توسعه یافته است. 
-----------------------------------------------------

 درگیری شدید پلیس عراق با داعش در کرکوک
یک منبع امنیتی عراقی از درگیری های شدید میان نیروهای پلیس این 
کشور و تروریست های داعش در جنوب کرکوک خبر داد. به گزارش 
شبکه الس��ومریه، این منبع عراقی بیان کرد: داعش��ی   ها به روستای 
عفیصه در ناحیه العباسی در جنوب استان کرکوک حمله ور شدند که 
درگیری های شدیدی میان نیروهای پلیس و تکفیری   ها رخ داد. از سوی 
دیگر منابع عراقی از کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن یک افسر بر 
اثر بمب کنار جاده ای در نزدیکی روستای غریب در ناحیه العباسی در 
الحویجه در استان کرکوک خبر دادند. یک منبع عراقی هم روز جمعه از 
شنیده شدن صدای انفجاری در شرقاط در استان صالح الدین خبر داد 
و اعالم کرد که تاکنون از میزان خسارات و تلفات این انفجار گزارشی 

مخابره نشده است.

قطعنامه حامی تروریست   ها 
به سد محکم مسکو – پکن خورد 

روس�یه و چی�ن قطعنام�ه ش�ورای امنیت س�ازمان مل�ل را که 
خواه�ان متوقف ش�دن عملیا ت ه�ای نظام�ی علی�ه گروه های 
تروریستی در شمال سوریه بود وتو کردند. امریکا هم در واکنش 
به این مس�ئله، ب�ه ش�رکت های حاضر در نمایش�گاه بازس�ازی 
س�وریه نس�بت ب�ه کمک ه�ای مالی ب�ه دمش�ق هش�دار داد. 
کش��ورهای غربی با هدف دادن تنفس مصنوعی به تروریس��ت   ها در 
اس��تان ادلب تالش کردند با تصویب قطعنامه ای در ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل، عملیات نیروهای مقاومت س��وری را متوقف کنند اما 
نتوانستند از سد محکم روس��یه و چین عبور کنند. روسیه و چین دو 
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنج  شنبه قطعنامه ضد 
سوری این شورا را که خواهان حمایت از گروه های تروریستی و مسلح 
در اس��تان ادلب س��وریه بود، رد کردند. به گزارش شبکه راشاتودی، 
پیش نویس این قطعنامه را آلمان، کویت و بلژیک به ش��ورای امنیت 
ارائه کرده بودند و خواس��تار بررسی اوضاع این اس��تان سوری شده 
بودند. سه کشور مذکور در این پیش نویس از شورای امنیت خواسته 
بودند عملیات های نظامی در اس��تان ادلب با هدف ادعایی حمایت از 
شهروندان غیرنظامی سریعاً متوقف شود. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم 
روسیه در این شورا درباره این پیش نویس گفت:»هدف این پیش نویس 
این بود که روسیه را به عنوان مسئول کشته شدن افراد غیرنظامی در 
ادلب معرفی کند و تروریس��ت    ها را از شکس��ت نهایی نجات دهد«. 
۱۲کشور عضو شورای امنیت به این پیش نویس قطعنامه رأی مثبت 
داده بودند که با وتوی مسکو و پکن رد شد. نماینده روسیه در شورای 
امنیت در جلس��ه این شورا گفت که تروریس��ت    ها در استان ادلب به 
نقض توافق کاهش تنش ادامه می دهند و به مناطق اطراف این استان 
و پایگاه هوایی »ُحمیمیم « که محل اس��تقرار نیروهای روسی است، 
حمالت انجام می دهند. نبنزیا با بیان اینکه پیش نویس طرح ارائه شده 
به شورای امنیت مس��ئله مقابله با تروریسم را نادیده می گیرد، تأکید 
کرد که کشورش هرگز از چنین قطعنامه    هایی حمایت نخواهد کرد. 
بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
نیز با انتقاد از این پیش نویس گفت:»تروریست    ها در استان ادلب این 
کشور از شهروندان غیرنظامی سوری به عنوان سپرهای انسانی استفاده 
می کنند و با تیراندازی به سمت آنها، مانع از خروج شان به مناطق امن 
می شوند«. روسیه حامی اصلی دولت س��وریه است و در هشت سال 
گذش��ته همه قطعنامه های غربی   ها علیه دمش��ق را وتو کرده است. 
روسیه بار   ها نس��بت به هرگونه ماجراجویی امریکا در سوریه هشدار 
داده است و از واشنگتن خواس��ته نیروهایش را از خاک سوریه خارج 
کند. امریکا و متحدانش تالش می کنند با توقف عملیات ارتش سوریه 
در ادلب، بتوانند زمان خریده و بار دیگر تکفیری   ها را تجهیز کنند اما 
نیروهای مقاومت سوری عزم خود را برای آزادسازی ادلب که آخرین 
پایگاه گروه های تروریستی در سوریه به شمار می رود، جزم کرده اند. 
با آزادسازی این استان، پرونده تروریست   ها در سوریه بسته می شود 
و رویای مثلث عبری- عربی- غربی برای س��رنگونی دولت بشار اسد، 

رئیس جمهور سوریه بر باد خواهد رفت. 
 هشدار واشنگتن 

درحالی که روسیه و دولت سوریه با نزدیک شدن به پیروزی نهایی 
در برابر تروریس��ت   ها به دنبال فراهم کردن زمینه ها برای بازسازی 
سوریه هستند اما امریکا نس��بت به هر گونه کمک  مالی به دمشق 
هشدار داده است. امریکا به طوررس��می مخالفت خود با مشارکت 
شرکت    ها و بازرگانان در نمایشگاه بازسازی سوریه را اعالم کرد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، س��فارت امریکا در دمشق در بیانیه ای 
اعالم کرد که واشنگتن هرگونه حضور شرکت های تجاری و افراد در 
نمایشگاه بازسازی سوریه را تشویق نمی کند و هر نوع تأمین مالی یا 
معامله، چه به صورت سرمایه گذاری خارجی باشد یا بازسازی سوریه 
از سوی وابستگان به نظام سوریه صورت خواهد گرفت که در نهایت 
به نفع نظام س��وریه و بقای آن منجر خواهد شد. سفارت امریکا در 
ادامه بیانیه خود با هشداری ضمنی اعالم کرد:»واشنگتن همانطور 
که درباره نمایشگاه بین المللی دمشق انجام داد، مشارکت شرکت   ها 
و افراد خارجی در نمایشگاه بازسازی سوریه را تحت نظر قرار خواهد 
داد«. امریکا بزرگ ترین حامی تروریست   ها در سوریه است و از زمان 
شروع بحران س��وریه، بار   ها مقامات س��وریه را تحریم کرده است و 
اکنون س��عی دارد در روند بازسازی این کش��ور اخالل ایجاد کند. 
هشدارهای امریکا به مشارکت ش��رکت   ها در روند بازسازی سوریه 
درحالی اس��ت که حتی رژیم های عربستان س��عودی و امارات که 
اصلی    ترین حامی مالی تکفیری   ها هس��تند، برای بازسازی سوریه 

اعالم آمادگی کرده اند. 

استکبار مقابل سرو بلند قامت مقاومت کوتاه آمد
ظریف: سعودی و صهیونیسم می خواهند تا آخرین قطره خون سربازان امریکایی بجنگند! 

هادیمحمدی

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
مقامات س�عودی 
در خصوص حمله به تأسیس�ات نفتی آرامکو، 
خواه�ان موضع گیری جدی واش�نگتن مقابل 
ایران بودند، پس از گذش�ت یک هفت�ه از این 
حمالت، همه گزینه     ها علی�ه تهران از روی میز 
دونالد ترامپ خارج شده و تنها گزینه ای که برای 
واش�نگتن باق�ی مان�ده، موافق�ت با ارس�ال 
سامانه های موش�کی پاتریوت به ریاض است؛ 
اقدامی که ظاهراً برای حفاظت از منافع عربستان 
اس�ت ول�ی در اص�ل برای دوش�یدن بیش�تر 
سعودی     ها انجام می ش�ود. ظریف در واکنش به 
اتهامات امریکایی  ها با بیان اینکه ایران خواهان 
جنگ نیس�ت،گفته که »این تیم ب  اس�ت که 
می خواهد تا آخرین امریکایی با ایران بجنگد«!

 مقامات واشنگتن که با موج  سواری روی حمالت 
یمنی    ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و به 
بهانه حمایت از متحدان شان بر طبل اقدام نظامی 
علیه ایران می کوبیدند، در پی هشدارهای ایران، 
از لفاظی های خود علیه تهران عقب نشینی کردند 
و در نهایت ب��رای حمایت از مقامات س��عودی، 
گزینه فروش تس��لیحات جدید را در دستور کار 
قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال پنج  شنبه 
ش��ب به نقل از مقامات پنتاگون گزارش داد که 
استقرار سامانه های پاتریوت، تاد و یک اسکادران 
دیگر از جنگنده ه��ای امریکایی، گزینه  محتمل 
واشنگتن برای پاسخ به حمالت اخیر به تأسیسات 
سعودی است. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته 
است:»افزایش استقرار نیرو    ها و تجهیزات نظامی 
بیش��تر در خاورمیانه احتماالً یکی از گزینه های 
کاخ سفید برای پاس��خ به حمالت اخیر پهپادی 
به تأسیسات نفتی عربستان س��عودی به عنوان 

متحد درج��ه یک واش��نگتن در خلی��ج فارس 
اس��ت و ترجیح ترامپ پیگیری از طریق سازمان 
ملل به جای اس��تفاده از گزینه نظامی اس��ت«. 
وال استریت ژورنال در تش��ریح جزئیات استقرار 
تجهیزات نظامی امریکا نوش��ت:»پنتاگون قصد 
دارد س��امانه های ضدموشکی پاتریوت بیشتری 
برای افزایش توان دفاعی امری��کا از یک منطقه 
خاص و همچنین سامانه های تاد را برای رهگیری 
موشک های بالستیک در منطقه مستقر کند«. با 
این حال این روزنامه امریکایی نوشت: هیچ کدام 
از سیس��تم    ها قادر به مقابله با حمالت موشکی 
کروز و حمالت پهپادهای مهاجم که در حمله به 
عربستان سعودی استفاده شد نیستند اما با این 
حال باعث تقویت دفاعی به ویژه علیه موشک های 
بالس��تیک خواهد ش��د«. مقام��ات پنتاگون در 
ادامه گفتند که یک اس��کادران از جنگنده های 
F-22 نی��ز در این طرح به منطق��ه اعزام خواهد 
شد و در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان 
سعودی مستقر خواهد شد. یک منبع در وزارت 
دفاع امریکا روز پنج  ش��نبه اعالم کرد در صورتی 
که دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا با طرح 
وزارت دف��اع برای تأمین س��امانه  های پدافندی 
امریکایی برای عربس��تان سعودی موافقت کند، 
نظامیان امریکایی بیش��تری به عربس��تان اعزام 
خواهند ش��د. وال اس��تریت ژورن��ال همچنین 
نوش��ت:»ترامپ به همراه مش��اور ارشد امنیت 
ملی و دیگر دستیاران امنیتی خود احتماالً یک 
بار دیگر درباره چگونگی پاسخ امریکا به حمالت 
اخیر به آرامکو نشس��ت برگ��زار خواهند کرد.«
این طرح درحالی مطرح می ش��ود که یک هفته 
از حمله یمنی    ها به تأسیس��ات نفت��ی آرامکو و 
ناتوانی پدافند پیشرفته  عربس��تان در رهگیری 

پهپادهای یمنی می گذرد. در حال حاضر، امریکا 
سامانه های پدافندی پاتریوت را در پایگاه هوایی 
امیر سلطان در عربستان مستقر کرده تا در آنجا 
از نیروهای امریکایی محافظت کند. در پنج سال 
گذشته سامانه موشکی پاتریوت در عربستان در 
مقابله با موش��ک    ها و پهپادهای یمنی ناکارآمد 
بوده است و ارسال س��امانه های جدید هم کاری 
از پیش نخواهد ب��رد. امریکا ماه گذش��ته 5۰۰ 
نیروی جدید را به همراه س��امانه های موش��کی 
به ریاض اع��زام کرد اما حم��الت اخیر یمنی ها، 
در زمان حض��ور امریکایی    ها انجام ش��د. به نظر 
می رسد، فروش س��امانه های جدید موشکی به 
عربستان با هدف خالی کردن جیب سعودی    ها و 
به اصطالح دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با 
هدف دوشیدن بیشتر ریاض انجام می شود. ترامپ 
هفته گذشته در سخنان خود با بیان اینکه امریکا 
وارد جنگ با دیگران نمی شود، گفت که وظیفه 
خود عربستانی    ها است که از منافع شان حفاظت 
کنند؛ اظهاراتی که در واقع با هدف بازاریابی برای 
فروش تسلیحات امریکایی به اعراب انجام شد. از 
همان ابتدا هم معلوم بود که ترامپ دنبال تشدید 
تنش    ها با ایران نیست و تنها به دنبال کسب منافع 

اقتصادی برای امریکا است. 
از سوی دیگر، جاناتان هافمن، سخنگوی وزارت 
دفاع امریکا روز پنج  ش��نبه از پاس��خ به پرسشی 
درباره ادعا    ها در خصوص نق��ش ایران در حمله 
به تأسیسات نفتی عربس��تان خودداری کرد و از 
رایزنی با عربستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، سخنگوی پنتاگون همچنین گفت:»دولت 
امریکا نمی خواهد قبل از تحقیقات سعودی     ها در 
این ب��اره اظهارنظر کند«. س��خنگوی پنتاگون 
همچنین افزود:»امریکا در حال رایزنی با عربستان 

س��عودی برای یافتن راه     هایی با هدف کاستن از 
تهدید    ها علیه این کشور از مرزهای شمالی است«. 
امریکایی     ها که مدعی روی میز بودن گزینه نظامی 
علیه ایران بودند، پس از نامه هشدارآمیز تهران به 
واکنش فوری به هر گونه اقدام امریکا علیه خود، 
مواضع خود را نرم تر کردن��د و گفتند که درباره 
جزئیات حمله به عربس��تان، باید بررس��ی های 

بیشتری انجام شود. 
 طعنه ظریف

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز جمعه 
در طعن��ه ای توئیتری به مای��ک پمپئو، همتای 
امریکایی خود نوش��ت که گویا طرف خواس��تار 
جنگ را اش��تباه گرفته اس��ت. ظریف در صفحه 
شخصی توئیتر خود نوشت:»پمپئو اشتباه متوجه 
شده است. بلکه این »تیم ب « است که می خواهد 
تا آخری��ن امریکایی ب��ا ایران بجنگ��د«. وی در 
ادامه تأکی��د کرد:»ایران هی��چ تمایلی به جنگ 
ندارد، البته ما از مردم و کشور خود دفاع کرده و 
خواهیم کرد«. ظریف در توئیت دیگری با انتقاد 
از تالش های امریکا، عربستان و دیگر شرکای آنها 
برای ایجاد ائتالف ضد ایرانی به بهانه حفاظت از 
امنیت منطقه، تالش های ایران در این زمینه را به 
آنها یادآوری کرد. واکنش ظریف در حالي است که 
در سال هاي اخیر مقامات سعودي و صهیونیستي 
با دمیدن بر طبل جنگ با ایران س��عي داشته اند 
ترامپ را به حمله نظامي به ایران تحریک کنند، 
اما ترامپ حاض��ر به رویارویي مس��تقیم با ایران 
نشده اس��ت. حتي در ماجراي س��رنگوني پهپاد 
پیشرفته امریکایي در حریم هوایي ایران، ترامپ 
از ترس واکنش هاي ای��ران از گزینه نظامي علیه 
تهران عقب نش��یني کرد. از س��وي دیگر در پی 
تش��دید تنش   ها بین ایران و امری��کا در منطقه، 
کنگره امریکا می کوش��د با ارائه الیحه ای مانع از 
اعالن جنگ یک طرفه دولت ترامپ با ایران شوند. 
اظهارات ظریف درباره تحرکات صهیونیس��ت ها 
براي فریب مقامات امریکایي همواره وجود داشته 
است، چیزي که مقامات سابق امریکایي هم به آن 

اعتراف کرده اند.
رکس تیلرس��ون، وزی��ر خارجه س��ابق امریکا 
در س��خنانی فاش کرده که نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی با ارائه اطالعات غلط، رئیس جمهور 
امری��کا را فریب داده اس��ت. به نوش��ته روزنامه 
جروزالم پست، تیلرسون گفت:»نتانیاهو، ترامپ 
را ب��ازی داد.«  او گفت: »آنها )اس��رائیلی ها( این 
کار را انج��ام می دادند تا ترام��پ را مجاب کنند 
که ما )اسرائیلی ها( خوبیم و آنها )فلسطینی ها( 
بد هستند.« وزیر خارجه س��ابق امریکا گفته او و 
بقیه مقام های دولت مجبور بوده اند برای ترامپ 
توضیح بدهند چرا حرف    هایی ک��ه نتانیاهو زده 

صحت ندارند. 
تیلرسون گفت: »مسئله ای که من را اذیت می کند 
این است که متحدی که به ما نزدیک و برای مان 
مهم است این کار را با ما انجام می دهد.«  اظهارات 
تیلرسون درحالی اس��ت که ترامپ در سال های 
اخیر بار   ها ترام��پ را به تش��دید تحریم ها علیه 
ایران تحریک کرده اس��ت و حت��ی در ماجرای 
خ��روج واش��نگتن از برجام ه��م، نتانیاهو نقش 

مهمی داشت. 

امریکا تحریم های قدیمی ایران را 
دوباره به سعودی فروخت! 

پ�س از دس�تور دونال�د ترام�پ ب�ه اعم�ال تحریم ه�ای جدید 
علیه ای�ران، دیش�ب وزارت خزان�ه داری امریکا، بان�ک مرکزی 
ای�ران و صن�دوق توس�عه را در فهرس�ت تحریم های خ�ود قرار 
داد. روس�یه این اقدام واش�نگتن را نامش�روع خوان�ده و تأکید 
کرده که به هم�کاری با بان�ک مرکزی ای�ران ادام�ه خواهد داد. 
به گزارش »جوان«، دولت امریکا پس از متهم کردن ایران برای حمله 
به تأسیسات نفتی عربس��تان س��عودی، بار دیگر تحریم     هایی را علیه 
برخی نهادهای ایرانی اعمال کرد. خبرگزاری بلومبرگ جمعه ش��ب 
گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در دیدار با اس��کات 
موریسون، نخست وزیر استرالیا از قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران و 
صندوق توسعه ملی ایران و ش��رکت اعتماد تجارت پارس در فهرست 
تحریم ه��ای وزارت خزانه داری امریکا خبر داده اس��ت. ترامپ با بیان 
اینکه این تحریم ها، گسترده      ترین تحریم     هایی است که تاکنون علیه 
ایران اعمال شده است، تأکید کرد:»ما هرگز در چنین سطحی تحریم 
نداشته ایم«. استیو منوش��ین، وزیر خزانه داری امریکا هم در بیانیه ای 
درباره تحریم های جدید واشنگتن علیه ایران اعالم کرد:»بانک مرکزی 
و صندوق توسعه ملی ایران در لیس��ت تحریم های جدید قرار دارند«. 
منوشین تأکید کرد:»بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، منبع 
اصلی ارز و بودجه خارجی برای سپاه هس��تند و این تحریم     ها بودجه 
س��پاه پاس��داران ایران را قطع می کند«. بلومبرگ تأکید کرد که این 
اقدام امریکا بحث برانگیز اس��ت، زیرا تحری��م بانک مرکزی همچنین 
ممکن است توانایی واردات کاالهای بشردوس��تانه به ایران را محدود 
کند. ترامپ هم گفت که جمعه شب به وقت محلی با مشاوران امنیت 
ملی خود دی��دار خواهد کرد تا در مورد پاس��خ های بیش��تر در مورد 
حمله به تأسیسات نفتی عربستان س��عودی که ایاالت متحده، ایران 
را مقصر می شناسد، بحث و گفت وگو کند. ترامپ گفت:»حمله امریکا 
ساده      ترین چیز خواهد بود و شاید این حتی یک غریزه طبیعی باشد«. 
ترامپ گفت که وی می تواند در صورت تمایل ۱5 هدف مختلف را در 
ایران از بین ببرد. ادعاي امریکا به اعم��ال تحریم هاي جدید در حالي 
است که کارشناسان معتقدند این تحریم ها همان تحریم هاي قدیمي 
است که دوباره اعمال و بازتعریف شده است. ازجمله ریچارد نفلو معمار 
تحریم هاي امریکا علیه ایران، تحریم هاي جدید را مسخره کرد و گفت: 
به لحاظ عملي تالش مي کنم ببینم این تحریم ها چه فشار جدیدي به 

ایران اضافه مي کند!


