
حمل�ه رژی�م صهیونیس�تی ب�ه چندی�ن 
موض�ع در س�وریه که هم�راه ب�ا رجزخوانی 
گرف�ت،  مقام�ات صهیونیس�ت ص�ورت 
اگرچ�ه ب�ا واکن�ش س�وریه مواجه ش�د، اما 
اظهارات مقام�ات تل آویو، حاکی از تش�دید 
نگرانی ه�ای امنیت�ی ای�ن رژی�م اس�ت. 
صبح روز سه     شنبه رسانه های رژیم صهیونیستی 
از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک های 
صهیونیست نشین جوالن خبر دادند. ساعتی بعد 
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که چهار راکت 
از سوریه به جوالن ش��لیک شده است. همزمان، 
خبرگزاری سوریه وقوع حمله هوایی به منطقه ای 
در نزدیکی فرودگاه دمش��ق و واکن��ش پدافند 
سوریه به این حمله را تأیید کرد. یک منبع آگاه 
در وزارت دفاع سوریه گفت که جنگنده های رژیم 
صهیونیستی با چند راکت حومه دمشق را هدف 
قرار داده اند که اکثر این راکت     ها قبل از رسیدن به 
اهداف مورد نظر، منهدم شده اند و تالش     ها برای 
پاکس��ازی کامل منطقه و تعیین خسارات ادامه 
دارد. در جریان حمله صهیونیست ها، دو شهروند 
غیرنظامی سوری جان خود را از دست داده اند و 

یک نفر زخمی شده است. 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در مورد تجاوز به خاک سوریه موضع گیری کرد و 
گفت: »من این را روشن کرده بودم که هر کسی 
به ما آسیب برساند، ما به او آسیب خواهیم رساند. 
این دقیقاً همان کاری است که شب گذشته علیه 
اهداف نظامی ایران و اهداف نظامی سوریه پس از 
شلیک موشک به سمت اس��رائیل انجام دادیم.« 
 وی افزود: »ما همچنان به ط��ور جدی به تالش 
برای حفظ امنیت اسرائیل ادامه خواهیم داد.«  بعد 
از نتانیاهو، »نفتالی بنت « وزیر جنگ این رژیم به 
تهدید مستقیم ایران روی آورد و مدعی شد حتی 

»سران تهران نیز در امان نیستند.«
ارتش این رژیم نیز با ص��دور بیانیه ای در صفحه 
توئیتر رس��می خود نوش��ت ک��ه جنگنده های 
اسرائیلی نیروهای ایرانی و سوری را هدف گرفته 
و این حمله در واکنش به ش��لیک راکت از سوی 
نیروهای ایرانی به س��مت جوالن اشغالی انجام 
شده است. در این بیانیه آمده است: »ما حمالت 
گسترده ای به نیروهای ایرانی و نیروهای مسلح 
سوری در س��وریه، در پاسخ به ش��لیک راکت از 

س��وی نیروهای ایرانی در شب گذشته به سمت 
اسرائیل انجام دادیم.«  ارتش رژیم صهیونیستی با 
هشدار به دولت سوریه مبنی بر اینکه آنها مسئول 
اتفاقاتی هس��تند که از خاک این کش��ور نشئت 
می گیرد، مدعی شد: »در زمان حمله ما به اهداف 
ایرانی و سوریه، یک سامانه پدافند موشکی سوری 
شلیک شد که در نتیجه آن تعدادی از آتش بارهای 
ضد هوایی سوریه نابود ش��د. ما به عملیات علیه 
نیروهای ایرانی در سوریه، تا زمانی که الزم باشد 

ادامه می دهیم.«
خبرنگار ش��بکه تلویزیونی »کان « نی��ز به نقل 
از یک مقام صهیونیست نوش��ت: »به 20 هدف 
ایرانی حمله و شش س��امانه ضد هوایی نیز نابود 
شد. این اهداف شامل موشک های زمین به هوا، 
پایگاه ها، انبارهای تسلیحاتی و سنگرهای نظامی 

هستند.«
 مسکو: کاماًل اشتباه است

»میخائیل بوگدانف« معاون وزی��ر امور خارجه 
روسیه روز چهار    شنبه در واکنش به حمالت اخیر 
رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: »این مسئله 
کاماًل اش��تباه اس��ت.«  وی افزود: »م��ا با تمامی 

ش��رکای خود در تماس هس��تیم و درباره آنچه 
که اتفاق افتاده، تحقیق می کنیم. بمباران خاک 
کشوری که دارای حاکمیت اس��ت کاًل با اصول 
قانون بین المللی تع��ارض دارد و موجب افزایش 
تنش    هایی می شود که کسی نیازی به آن ندارد.« 
 جنبش جهاد اس��المی ضمن محکومیت حمله 
اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه، حمایت کامل 

خود را از سوریه اعالم کرد. 
»فیصل مقداد « معاون وزیر خارجه سوریه ضمن 
انتقاد از توطئه های صهیونیست     ها علیه کشورش، 
تأکید کرد که این رژیم حامی تمامی کسانی است 
که در پی از بین بردن تمامیت ارضی س��وریه و 
اتحاد ملت این کش��ور هس��تند. وی گفت که با 
اشغالگری امریکا، اسرائیل و ترکیه مقابله خواهیم 
کرد و بار دیگر تأکید کرد که رژیم صهیونیستی 
عامل تمامی توطئه     هایی است که علیه سوریه و 
سایر کشورهای منطقه صورت می گیرد. »جواد 
ترک آبادی« سفیر جمهوری اس��المی ایران در 
سوریه نیز با تأکید بر ادامه مقابله تهران با مواضع 
واش��نگتن، تأکید کرد که ایران به ائتالف خود با 

سوریه ادامه خواهد داد. 
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ماجراجویی تل آویو از وحشت امنیتی

درخواست امریکا از اروپا برای تروریستی خواندن حزب اهلل 

جنگنده هاي رژیم صهیونیستي بازهم به سوریه حمله کردند
  گزارش  2

  خبر

لزوم بازنگری و ارتقای 
روش و سیاست های منطقه ای 

این تصور که اس��تکبار جهان��ی و قدرت های وحش��ی غربی، ملت و 
نظام جمهوری اس��المی را به حال خود بگذارند، یک توهم اس��ت و 
آنچه قطعی اس��ت، این رژیم های غربی که هوس س��لطه بر دیگران 
را کنار نمی گذارند، همواره برای حفظ ش��رایط برتر و امکان تسلط 
بر دیگران، همه ابزار های ممکن نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی 
و حتی آکادمیک را به خدمت می گیرند تا اندیش��ه و تکنولوژی های 
الزم برای حفظ هژمونی، دوام بیش��تری داشته باشد. لذا همان گونه 
که هر روز بر س��الحی جدید و ابزار تسلیحاتی نوینی تکیه می کنند، 
در عرصه های جدید جنگ نرم نیز همین روزآمدی را اعمال می کنند. 
انقالب های رنگی که مرحله نوینی از ابزارهای جنگ نرم به آزمایش 
کشیده شد و امروز همچون سالح در اختیار قدرت های بزرگ جهانی 
اس��ت، در هر تجربه براندازی، بر روش و سیاس��ت های جدید تکیه 
می کند و این تاکتیک  ها و حتی ابزارهای رس��انه ای و مجازی، ارتقا 
می یابند تا با کمترین هزینه در مقایسه با جنگ سخت و بدون شلیک 
موشک و توپ و گلوله، ش��رایط دس��ت برتر و براندازی را امکانپذیر 
نمایند. نه تنها ملت و نظام جمهوری اس��المی، بلکه تمامی ملت ها و 
کشور  هایی که این فضای سلطه و برتری را تحمل نمی کنند، ناچارند 
به موازات آمادگی های گوناگون ابزاری و در عرصه های گوناگون، به 
فکر روزآمدی و ارتقا نیز باش��ند. همانگونه که سالح و تاکتیک های 
نظامی، مدرن تر می شوند تا نشان دهند که قدرت برتر در کجاست، 
در عرصه های دیگر نیز، همین گزینه پیش روس��ت و باید به روش و 
سیاست های جدید و کارآمد تکیه کرد. چنان که طی سالیان زیادی 
از س��وی رهبری معظم انقالب بر راهبرد و رویکرد اقتصاد مقاومتی 
در قبال س��الح جنگی تحریم اقتصادی امریکا و غرب تأکید شده و 
اخیراً نیز با رهنمود مشفقانه خویش نش��ان دادند که به جای وعده 
پایان تحریم، به فکر اقتصاد ملی و مقاومتی و تولید ملی باشیم، یک 
مسیر اقتصادی جدید را درخواست کردند، جالب این است که بیش 
از دو دهه اس��ت که معظم له در مورد هجمه فرهنگی و سپس جنگ 
نرم دشمن و نفوذ، تهدیدات دشمن را بیان و تشریح می کنند. شاید 
بتوان با قطعیت تأکید کرد که یکی از دالیل نفوذ فرهنگی، امنیتی و 
فکری دشمن، در کنار نادیده گرفتن اصل تهدید دشمن، بی توجهی 
به ضرورت ارتقا و بازنگری در روش  ها و سیاس��ت های تقابلی است. 
در همین چارچ��وب به علم و فن رس��انه و عملی��ات روانی، روش و 
تاکتیک های اطالعاتی، ویژگی های جامعه ش��ناختی و روانشناختی 
در جنگ نرم دشمن و لزوم ارتقای آن بی توجهی شده است. اگرچه 
تاکنون نیز ملت و نظام جمهوری اسالمی در تمامی تالش  ها و فتنه  ها 
و برنامه ریزی های استکبار جهانی پیروز خارج شده است ولی راهبرد 
تبدیل تهدید به فرصت می توانس��ت با تکیه ب��ر روش های جدید و 
توانمندی های جدید جنگ نرم، با هزین��ه و زمان کمتری، به نتیجه 
برس��د. تجربه فتنه در لبنان و عراق و چند روز در ایران، پیش روی 
ماست و این پایان تالش های شکست خورده دشمن نیست. باید دید 
تا چه اندازه، از درس های گذشته و تالش های دشمن، برای روزآمدی 
و توانمندسازی پشتوانه های فکری، روشی، ابزاری و تاکتیکی خودی 
بهره جسته ایم؟ روش بحران سازی دشمن به نحوی پیچیده شده که 
حتی ممکن اس��ت در تحلیل ماهیت بحران و چگونگی مدیریت آن 
دچار چنددستگی شویم، نمونه آن در چگونگی نگاه به افزایش قیمت 
بنزین و موج سواری دشمن و مواضع متنوعی بود که از سوی بسیاری 

عنوان شد و اغلب فاقد جامعیت بود. 
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 نخستین مناظره انتخاباتی جانسون و جرمی کوربین
نخس��ت وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار در این کشور شامگاه 
سه     شنبه با رهبر حزب کارگر نخستین مناظره انتخاباتی خودشان را 
برگزار کردند. »بوریس جانسون« و »جرمی کوربین« در این مناظره 
که ش��بکه تلویزیونی »ITV« میزبان آن بود بر س��ر مسائل مختلف از 
جمله برگزیت، مس��ائل اقتصادی، نظام بهداش��ت و سالمت انگلیس 
مجادله کردند. کوربین، جانسون را که مورد حمایت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور امریکا قرار دارد متهم کرد که قصد دارد نظام بهداش��ت 
انگلیس را به شرکت های بزرگ امریکایی بفروشد  و گفت که بین دولت 
جانسون و مقام های تجاری امریکایی مذاکراتی در این خصوص انجام 
شده اس��ت. او گفت: »چیزی که از طرح دولت می دانیم- از آنچه که 
جانسون انجام داده- جلسات مخفیانه ای است که با امریکا برگزار کرده. 
در این جلسات پیشنهاد شده بازار نظام سالمت ما به روی شرکت های 
امریکایی باز شود.« جانسون این اتهام را رد کرد و آن را »کاماًل نادرست« 
توصیف کرد. او گفت نظام بهداشت انگلیس هیچ گاه به معرض فروش 
گذاشته نخواهد شد. روزنامه گاردین نوشته بر اساس نظرسنجی ای که 
بعد از مناظره انجام شده حدود ۵۱ درصد جانسون و ۴۹ درصد کوربین 

را پیروز تشخیص داده اند. 
-----------------------------------------------------

 هشدار حماس به عربستان سعودی
نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت که بازداشت فلسطینیان 
در عربستان به وجهه این کشور آسیب وارد می کند.  »صالح العاروری« 
سه     شنبه شب در واکنش به بازداشت اعضای خود و دیگر فلسطینیان 
در عربس��تان گفت که این اقدام اعتبار عربستان را زیر سؤال می برد و 
به وجهه آن آس��یب می زند.   العاروری در بخش دیگری از اظهاراتش 
به »معامله قرن « اش��اره کرد و گفت که معامله قرن اکنون در بد    ترین 
شرایط خود به سر می برد و سرانجام آن شکست خواهد بود. به گزارش 
پایگاه خبری عربی2۱، وی تصریح کرد، جنبش حماس در زمینه نظامی 

و فنی کمک زیادی به گروه های مقاومت فلسطین کرده است. 
-----------------------------------------------------
 ترکیه: برنامه ای برای قرارداد جدید خرید »اس400 « نداریم

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد که آنکارا هیچ برنامه 
جدیدی برای خرید »اس۴00 « از روسیه ندارد.  به گزارش خبرگزاری 
تاس، »ابراهیم کالین « روز چهار    ش��نبه گفت: »همانطور که می دانید 
معامله ما با روسیه در آوریل سال 20۱7 منعقد شده است. روند تأمین 
سیستم دفاعی اس ۴00 تحت این توافق در حال انجام است. در حال 
حاضر هیچ صحبتی درباره امضای قرارداد جدید صورت نگرفته. اکنون 
در حال تالش برای ادامه تحویل باتری ها، کارکنان آموزشی، استقرار 
سیس��تم     ها و انتخاب مکان و تنظیم نرم افزار آن هستیم. از لحاظ فنی 

این یک فرآیند طوالنی است.«
-----------------------------------------------------
 روسیه آماده تشکیل خاورمیانه عاری از سالح های کشتار جمعی

نماینده دائم روسیه در س��ازمان های بین المللی مس��تقر در وین در 
کنفرانسی در مقر سازمان ملل عنوان کرد، روسیه آماده تسهیل فرآیند 
ایجاد یک منطقه عاری از سالح های کشتار جمعی در خاورمیانه است.  
به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف، تصریح کرد: ما تأکید 
می کنیم ک��ه ش��رکت کنندگان در کنفرانس ایجاد منطق��ه عاری از 
سالح های هسته ای و کشتارجمعی در خاورمیانه، می توانند قاطعانه به 
روی حمایت روسیه به عنوان یکی از سه تدوین کننده قطعنامه ۱۹۹۵ 
تشکیل این منطقه عاری از سالح های کشتار جمعی حساب باز کنند. 
روسیه کاماًل به نقش خود در تسهیل این پروسه واقف است. وی از عدم 

مشارکت امریکا و اسرائیل در این رویداد ابراز تأسف کرد. 

بن بست در مذاکرات نتانیاهو با گانتس
انتخابات سوم در سرزمین های اشغالی

 تقریباً قطعی است
نشس�ت بنیامی�ن نتانیاهو ب�ا بنی گانت�س، رئیس ح�زب آبی- 
س�فید بدون هی�چ نتیج�ه ای درب�اره رون�د تش�کیل دولت به 
پایان رس�ید و لیبرم�ن، مه�ره تعیین کننده در تش�کیل کابینه 
رژیم صهیونیس�تی هم گفت ب�ا هیچ ک�دام از احزاب راس�تگرا 
یا چپگ�را ائت�الف نمی کن�د تا ضم�ن ادام�ه بن بس�ت، احتمال 
برگ�زاری س�ومین انتخابات رژی�م در یک س�ال، ق�وت بگیرد. 
در آستانه مهلت اعطا شده به بنی گانتس برای تشکیل دولت، او به عنوان 
رهبر ائتالف آبی - سفید روز سه     شنبه با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد اما 
این نشست بدون نتیجه به پایان رسید. به گزارش اسپوتنیک، شبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که این نشست در دفتر نتانیاهو 
با هدف رفع موانعی که بر سر راه تش��کیل دولت وجود دارد، برگزار شد. 
نتانیاهو از گانتس خواست که با او در تشکیل کابینه فراگیر همراه شود تا 
این رژیم بتواند دره اردن را به اراضی اشغالی فلسطین ضمیمه کند ولی 
گانتس درخواست او را نپذیرفت . شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گفته که سه عضو از ائتالف آبی- سفید با پیوس��تن به دولتی با ریاست 
نتانیاهو مخالفند. این سه شخصیت عبارتند از یائیر الپید، موشه یعالون 

و گابی اشکنازی. 
نتانیاهو در پایان نشست گفت: »این آخرین زمان برای اتخاذ یک تصمیم 
تاریخی بود که بر امنیت و آینده اس��رائیل تأثیر می گذاش��ت. متأسفانه 
امروز فهمیدم که گانتس با پیشنهاد روون ریولین، رئیس  اسرائیل  مخالف 
است و تمایل ش��هروندان برای تش��کیل دولت وحدت فراگیر را نادیده 
می گیرد.«وی افزود: »گانتس می خواهد دولت اقلیتی تشکیل دهد که 
به حمایت لیست مشترک عربی وابسته باشد.«گانتس نیز بعد از دیدار با 
نتانیاهو گفت: »در نشست امروز همان سخنانم را تکرار کردم که از زمان 
وارد شدن به عرصه سیاست گفته بودم و آن اینکه اسرائیل به دولت وحدت 
لیبرال فراگیر نیاز دارد که متشکل از دو حزب اصلی سیاسی باشد که در 
انتخابات پیروز شده اند.«  وی گفت:» دولت وحدت هم نگرانی های امنیتی 
و اقتصادی را از بین می برد و هم به دودس��تگی     ها در جامعه اسرائیل که 
طی سال های اخیر افزایش یافته پایان می دهد. این دولتی است که نقشه 
راه اصلی خود را با تکیه بر احزاب سیاسی مشخص خواهد کرد. انتخابات 
برای بار سوم درست نیس��ت اما ما اصول و ارزش های اصلی مان را زیر پا 
نمی گذاریم و نهایت تالش مان را می کنیم تا به توافق درباره تشکیل دولت 
در زمان باقی مانده دس��ت یابیم تا جلوی برگزاری انتخابات پر هزینه و 

غیرضروری را بگیریم. «
 لیبرمن هم به نتانیاهو و گانتس »نه « گفت

در نبود توافق بین گانتس و نتانیاهو، دیروز همه نگاه    ها به سمت »آویگدور 
لیبرمن« وزیر جنگ اس��بق رژیم صهیونیس��تی جلب ش��د ولی او روز 
چهار    شنبه مخالفت خود را با پیوستن به هر دولتی که بنیامین نتانیاهو، 
 نخست وزیر و رهبر حزب »لیکود« یا بنی گانتس ، رئیس ائتالف »آبی-

 سفید« تش��کیل دهند، اعالم کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، لیبرمن رئیس حزب »اس��رائیل خانه ما« در نشست مطبوعاتی 
پارلمان این رژیم اعالم کرد که با هیچ کدام از احزاب راستگرا )نتانیاهو( یا 
چپگرا )گانتس( ائتالف نمی کند. با اعالم مخالفت لیبرمن احتمال برگزاری 
سومین انتخابات پارلمانی این رژیم در یک سال قوت گرفته است. لیبرمن 

این دو حزب را مسئول شکست در تشکیل دولت فراگیر دانست. 

تکذیب خروج پمپئو  از کابینه ترامپ
همزمان با ادامه جلس�ه علنی ش�هادت ش�هود مربوط به پرونده 
اس�تیضاح رئیس جمهور امریکا، گزارش�ی درباره استعفای وزیر 
امور خارج�ه امریکا که در این پروس�ه تحت فش�ار ق�رار گرفته 
است، مطرح شد که البته سخنگوی وزارت خارجه این کشور این 
خبر را تکذیب کرد. ام�ا خود خبر صرف نظر از صحت و س�قم آن 
نشان دهنده افزایش تنش در حلقه اطرافیان دونالد ترامپ است.

مجله تایم بامداد چهار    شنبه گزارش داد، پمپئو در هفته های اخیر به سه 
نماینده برجسته جمهوریخواه گفته است که قصد دارد از پست خود 
در دولت ترامپ اس��تعفا کند تا بتواند در انتخابات سال آینده از ایالت 
کانزاس نامزد مجلس سنای امریکا شود.   اما جانان اسوان، در صفحه 
کاربری اش در توئیتر نوش��ت: »از مقام های وزارت امور خارجه امریکا 
خواس��تم درباره گزارش تایم درباره اس��تعفای پمپئو اظهارنظر کند. 
مورگان ارتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه این موضوع را تکذیب 
کرد و گفت این موضوع کامالً نادرست است.«  تارنمای امریکایی بیزنس 
اینسایدر نیز نوش��ت: وزارت امور خارجه امریکا سه     شنبه شب صحت 
گزارش تایم را رد کرد.  این رسانه با اشاره به توئیت اسوان به نقل از این 
خبرنگار نوشت: وزارت امور خارجه امریکا اساساً این موضوع را تکذیب 
کرده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در هفته های گذشته به سه 
نفر از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه گفته قصد دارد از سمتش استعفا 

کرده و در انتخابات مجلس سنا در سال آینده نامزد شود. 
مجله تایم ضمن خبر استعفا نوشته بود مشکلی که پمپئو در حال حاضر 
با آن روبه رو است این است که انجام دادن این کار بدون وارد آوردن لطمه 
سیاسی به خودش است.  سه عضو حزب جمهوریخواه به تایم گفته اند 
برنامه پمپئو قباًل این بود که تا اوایل بهار سال آینده میالدی در سمتش 
باقی بماند، اما اتفاقات اخیر، به خصوص آغاز تحقیقات استیضاح از دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا به او ضربات سیاسی وارد کرده و روابطش را با 
ترامپ مخدوش کرده، بنابراین او در حال بازنگری در برنامه قبلی خودش 
است.  از میان سه سیاس��تمدار جمهوریخواه که منبع تایم در این خبر 
بوده اند یکی قباًل در دولت ترامپ سمت داشته، دیگری در حال حاضر 
عضو این دولت است و نفر سوم از افراد فعال در تصمیم های سیاسی حزب 
است. آنها گفته اند زمان بندی خروج پمپئو از دولت به این بستگی خواهد 

داشت که کی بتواند به راحت     ترین شکل ممکن این کار را انجام بدهد. 
هنوز نشانه ای مبنی بر اینکه پمپئو درباره برنامه هایش با ترامپ صحبت 
کرده باشد در دست نیست. او قباًل گزارش های منتشرشده در ماه های 

گذشته مبنی بر نامزد شدن جهت انتخابات سنا را رد کرده است. 
 خطر جانی شهادت علیه ترامپ

ارتش امریکا اعالم کرده در پی حمله کاخ س��فید به مقام ارشد حوزه 
اوکراین در شورای امنیت ملی این کشور به دلیل شهادت های علنی او 
در روند تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ، آماده منتقل کردن او به مکان 

امنی در یک پایگاه نظامی در صورت تهدید شدن جانش است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، س��رهنگ آلکساندر ویندمن، 
متخصص امور اوکراین در ش��ورای امنی��ت ملی امری��کا، در جریان 
ش��هادت های روز سه     ش��نبه خود در کنگره خطاب به کمیته مسئول 
تحقیقات برای اس��تیضاح دونالد ترام��پ، اظهارنظر    هایی جنجالی را 
درباره گفت وگوی تلفنی مناقش��ه برانگیز این رئیس جمهور امریکا با 
همتای اوکراین��ی اش در ماه ژوئیه مطرح کرد که ب��ا واکنش تند کاخ 
سفید مواجه شد.  روزنامه وال استریت ژورنال امریکا به نقل از مقام های 
امریکایی گزارش کرد، آلکس��اندر ویندمن ظاهراً خواس��تار ارزیابی و 
تحلیل وضعیت امنیت فیزیکی و اینترنتی خود و خانواده اش شده و این 
ارزیابی در هفته های اخیر به اتمام رسیده است.  این نشریه امریکایی 
در ادامه گزارش خود نوشت: مقام های حراست ارتش امریکا، ویندمن 
و خانواده اش را 2۴ س��اعته به منظور دفع هرگونه تهدیدی علیه جان 
آنها زیر نظر داشته اند.  یک مقام امریکایی به وال استریت ژورنال گفت: 
ارتش امریکا امنیت وی را تأمین خواهد کرد و فعاالنه تمامی نیازهای 

امنیتی الزم را برای او فراهم خواهد کرد. 

مدیر بنیاد امریکایی ران پال : 
آشوب در ایران کار امریکا بود

هادیمحمدی

شدت خشونت و    گزارش  یک
ب�ک��اري  خ�را
س�ازمان یافته در اغتشاشات ناش�ي از افزایش 
قیمت بنزین و  وس�عت تخریب اموال عمومی و 
دولتی از س�وی آش�وبگران در برخی شهرهای 
ایران نش�ان می دهد که این آشوب ها سناریوی 
برنامه ریزی ش�ده ای ب�ود که از س�وی امریکا و 
متحدانش برای ایجاد ناامن�ی در ایران طراحی 
شده بود؛ سناریویی که پیش از همه کارشناسان 
امریکایی آن را تأیید کرده و رد پای واشنگتن را 
در ای�ن ماج�را قطع�ی می دانن�د. مدیرعام�ل 
اندیشکده امریکایی ران پال گفت، »ناآرامی     ها و 
آشوب های اخیر در ایران صرفاً اعتراضاتی ناشی 
از افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه آشوب     هایی 
است که از الگوهای آشنای سازمان سیا پیروی 
می کند«. نوع واکنش مقامات کاخ سفید و گزارش 
سازمان های اطالعاتی امریکا از برآیند تحوالت 
داخلی ایران، نشان می دهد برخالف ادعای کاخ 
سفید، گزینه شکست خورده براندازی نظام در 
اس�ت.  می�ز  روی  همچن�ان  ای�ران 
در پی اعتراضات در برخی مناطق ایران که از سوی 
برخی آشوبگران رنگ و بوی خشونت به خود گرفت، 
مقام��ات امریکایی وارد صحنه ش��ده اند ت��ا از آب 
گل آلود برای رسیدن به مطامع خود ماهی بگیرند. 
اظهارات مداخله جویانه مقامات واشنگتن در حمایت 
از آشوبگران و تحریک آنها برای ادامه آشوب، نشان 
داد که اتاق عملیات ای��ن اعتراضات از کجا کنترل 
می شود. کارشناسان امریکایی، کاخ سفید را متهم 
ردیف اول در ش��عله ور کردن اعتراض��ات در ایران 
می دانند. دنیل مک آدامز، مدیرعامل اندیش��کده 
امریکایی ران پال، یکی از کارشناس��ان سرشناس 
این کش��ور اس��ت که به صراحت به دست داشتن 
واش��نگتن در ناآرامی های اخیر اذعان کرده است. 

دنیل مک آدامز گفت که ناآرامی     ها و آش��وب های 
اخیر در ایران صرف��اً اعتراضاتی ناش��ی از افزایش 
قیمت سوخت نیس��ت، بلکه آشوب     هایی است که 
از الگوهای آشنای سازمان مرکزی اطالعات امریکا 
)سیا( پیروی می کند. دنیل مک آدامز سه     شنبه شب 
در گفت وگو با شبکه »آر تی« در این مورد گفت:»فکر 
می کنم این نوع از ناآرامی بیش��تر حاصل عملکرد 
مرکز مأموریت ایران در سیا است که دولت دونالد 
ترامپ آن را راه اندازی کرده است. اگر به یاد داشته 
باشید، پارسال مایکل دی آندریا مسئول این کار شد. 
او یک افسر سیا است که به »آیت اهلل مایک« معروف 
است«. مک آدامز با بیان اینکه دی آندریا شخصاً هم 
با ایران خصومت دارد و در گذش��ته هم برای ایجاد 
ناآرامی در ایران تالش کرده، در مورد اختیارات وی 
برای تحقق این مأموریت، گفت:»عماًل کلیدهای 
پادش��اهی را به او داده اند و گفته ان��د هرکاری که 
الزم است به هر قیمتی که ش��ده انجام بده و ایران 
را بی ثبات کن. ما باید نظام ایران را سرنگون کنیم«. 
مک آدامز در ادامه این مصاحبه با اش��اره به سوابق 
دی آندریا در نقض حقوق بشر و راه انداختن ناآرامی 
در کشورهای مختلف، گفت:»اینها الگو    هایی از روند 
بی ثبات سازی است که شاهد هستیم، از هنگ کنگ 
گرفته تا اوکراین و ایران. هم��ه اینها از یک الگوی 
مش��ابه پیروی می کنند. این ت��الش دیگری برای 
سرنگون کردن یک دولت اس��ت«. وی در ادامه در 
پاسخ به این سؤال که سیا چطور می تواند در ایران 
ناآرامی و اغتش��اش به راه بیندازد، سیا را در چنین 
اقداماتی مجرب توصیف کرد و گفت:»آنها با افرادی 
که در ایران زندگی می کنند، همکاری می کنند«. 
مک آدامز به عنوان نمونه به گروهک های تجزیه طلب 
و گروهک تروریستی منافقین به عنوان همدستان 
امریکا اشاره کرد و افزود:»مأموران امریکا هستند 
که می روند و در ایران همه چیز را منفجر می کنند 

و آدم می کشند«. او در پایان گفت:»ما یک بار دیگر 
داریم خودمان را با بد    ترین آدم     ها همراه می کنیم، 
فقط چون می خواهیم رژیمی را که دوست نداریم 
سرنگون کنیم و این کار همیشه به آشوب منتهی 
می شود«. دو سال پیش روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی که واکنش های زیادی به همراه داشت، از 
طرحی پرده برداشت که به ریاس��ت دی آندریا در 
سازمان سیا آغاز شده است. بر اساس آن طرح، این 
سازمان مأموریت یافته است که برای ایجاد ناآرامی 
در ایران، وارد عمل شود. بر اساس آن گزارش، این 
طرح مورد حمایت عربستان سعودی و امارات هم 
بوده است. پیش از این وزارت خارجه روسیه هم در 
واکنش به ش��کل گیری اغتشاشات در ایران، گفته 
بود که احتمال می دهد طرف های خارجی در این 
تحوالت نقش داش��ته باش��ند. مقامات امریکایی 
در روزهای اخی��ر، در اظهارات��ی مداخله جویانه از 
آشوبگران در ایران حمایت کرده اند و با موج سواری 
روی اعتراضات، افراد سودجو و خرابکار را به ادامه 
اغتش��اش تحریک می کنند. مای��ک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امری��کا چند روز پی��ش در اظهاراتی 
مداخله جویانه گفته بود:»واش��نگتن صدای مردم 

ایران را شنیده و از آنها حمایت می کند.«
 برنامه ریزی هماهنگ شده 

نوع و ماهیت آشوب های اخیر در ایران و گزارش    ها و 
سخنان مقامات امریکایی در هفته های اخیر نشان 
می دهد که امریکایی    ها قبل از شروع اعتراضات در 
ایران برنامه ریزی های گس��ترده ای کرده اند. ِگری 
گونولی، نماینده دموکرات امریکا چند روز پیش از 
اغتشاشات اخیر ایران، مدعی شده بود:»اعتراضات در 
سراسر ایران نشان می دهد که حاکمیت روحانیون 
در ایران به شماره افتاده است و ایران نیازمند آزادی 
بیش��تر اس��ت«. روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص 
پیش تر به نقل از منابع رسمی دولتی امریکا نوشته 

بود:»سیاستگذاران امریکا معتقدند اکنون فرصت 
نادری برای س��اقط کردن رژیم ایران وجود دارد«. 
مرکز مطالعات و امنیت بین الملل )سی ای اس(، که 
زیر نظر دولت امریکا ق��رار دارد، گزارش مفصلی از 
زمینه های آشوب و اعتراض در ایران منتشر کرده 
است و نشان می دهد که امریکایی    ها همواره روی 
تحوالت داخلی ایران برنامه ری��زی می کنند. این 
مرکز اطالعاتی گزارشی تحت عنوان اعتراضات در 
ایران و تهدید برای ثبات داخلی را دو هفته قبل از 
شروع اغتشاشات در ایران منتشر کرده است. در این 
گزارش که در سایت سی ای اس، منتشر شده، درباره 
زمینه های اعتراضات در ایران آمده اس��ت:»اولین 
زمینه اعتراضات در ایران مس��ئله اقتصادی است. 
دوم، اعتراضات سیاسی مانند تصویب سیاست های 
نامطلوب و همچنین دس��تگیری رهبران سیاسی 
است. س��وم، اعتراضات زیس��ت محیطی است که 
در مناطق��ی مانند اصفه��ان و آذربایجان به وجود 
آمده است«. بر اساس این گزارش، »از ژانویه 20۱8 
)شروع آشوب های دی ماه ۱۳۹6( تا اکتبر 20۱۹، 
بیش از ۴هزار و 200اعتراض در سراس��ر ایران به 
وقوع پیوسته است«. امریکایی    ها از دی ماه ۱۳۹6 
که آش��وب    هایی در برخی مناطق رخ داد به دنبال 
برنامه ریزی    های��ی برای براندازی نظ��ام برآمدند و 
دونالد ترامپ و دیگر مقامات واشنگتن عزم خود را 
برای فشار به ایران جزم کردند. اعتراضات دو سال 
پیش یکی از عوامل تأثیرگ��ذار در خروج امریکا از 
برجام و اعمال تحریم های جدید در راستای فشار 

حداکثری به ایران بود. 
برنامه ریزی دقیق امریکایی    ها برای ایجاد ناامنی در 
داخل ایران را می توان از البه الی س��خنان مقامات 
امریکایی به وضوح مش��اهده کرد. ریچارد گرنل، 
سفیر امریکا در آلمان روز سه     شنبه در ادامه اظهارات 
مداخله جویانه مقامات کش��ورش در امور داخلی 
ایران در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:»ما 
صدای مردم ایران را می ش��نویم. ما مش��کالت را 
درک می کنیم اما در حال حاضر نمی توانیم جزئیات 
بیش��تری را از آنچه تاکنون انجام داده ایم، منتشر 
کنیم«. به گ��زارش س��ی ان ان، رادولف گوئیالنی، 
مش��اور دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا هم 
پیش بینی کرده اس��ت:»مردم ایران آشکارا اعالم 
کرده اند که نظام جمهوری اسالمی باید از بین برود. 
تحریم    ها تأثیرگذار بوده و پول ایران ارزش خود را از 
دست داده است و اینها شرایطی هستند که می تواند 
به یک انقالب موفق بینجامد«. هرچند اعتراضات 
ایران بر سر افزایش قیمت بنزین بود ولی از همان 
ابتدا با موج س��واری برخی افراد سودجو که عمدتاً 
از س��وی امریکا و برخی رژیم های منطقه هدایت     
می شدند، به آشوب کشیده ش��د. وسعت تخریب 
اموال عمومی و دولتی نشان می دهد که این اقدامات 
کار افراد عادی نیست و نتیجه یک سناریوی از قبل 
سازماندهی شده است. منابع امنیتی ایران هم در 
روزهای اخی��ر گفته اند که برخی اف��راد نفوذی در 
داخل معترضان وجود دارند که به صورت گروه های 
سازماندهی ش��ده عمل می کنند و از منطقه ای به 
منطقه دیگر منتقل می شوند تا به ناامنی     ها دامن 
بزنند. س��ازمان س��ی ای اس، در این مورد نوشته 
اس��ت:»هرچند اعتراضات علیه مسائل اقتصادی 
است اما این اعتراضات به گونه ای نیست که به تغییر 

نظام در ایران بینجامد.«

س�فیر امری�کا در آلم�ان از کش�ورهای 
اروپایی خواس�ته که حزب اهلل لبن�ان را یک 
س�ازمان تروریس�تی به رس�میت بشناسد. 
ریچ��ارد گرن��ل، س��فیر امری��کا در واکنش به 
توئیت همتای صهیونیس��ت خود، در یک پیام 
توئیتری مدعی شد:»اکنون زمان آن فرا رسیده 
که حزب اهلل ب��ه عنوان نیروی نیابت��ی ایران در 
سراسر اروپا به عنوان یک س��ازمان تروریستی 

شناخته ش��ود«. به گزارش ش��بکه المیادین، 
جرمی ایساچاروف، سفیر رژیم صهیونیستی در 
آلمان در توئیتر خود مدعی شده بود:»ما حمالت 
گسترده ای به نیروهای ایرانی و نیروهای مسلح 
سوری در س��وریه، در پاسخ به ش��لیک راکت 
توسط نیروهای ایرانی به سمت اسرائیل، انجام 
دادیم«. درخواست سفیر امریکا درحالی است 
که اتحادی��ه اروپا، حزب اهلل لبن��ان را به صورت 

دو بخش سیاسی و نظامی به رسمیت شناخته 
و بخش نظام��ی آن را در فهرس��ت تحریم قرار 
داده است. این اولین باری نیست که مقام های 
امریکایی علی��ه حزب اهلل لبن��ان موضع گیری 
کرده و خواستار تروریستی خواندن آن از سوی 
اروپایی     ها ش��ده اند. از س��وی دیگ��ر، در ادامه 
اعتراضات مردم��ی در لبنان، عصر سه     ش��نبه 
درگیری     هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای 

ضدش��ورش در میدان ریاض الصلح در بیروت 
رخ داد که در جریان آن شماری زخمی شدند. 
به گزارش شبکه اسکای نیوز، نیروهای امنیتی 
لبنان برای مقابله با معترضان به زور متوس��ل 
شدند و در پی آن تعدادی زخمی و بیش از ۱0 تن 
نیز بازداشت شدند. تظاهرکنندگان روز سه     شنبه 
نیز مسیرهای منتهی به پارلمان را بستند تا مانع 

از برگزاری جلسه این پارلمان شوند. 


