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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

قرار بود 40 کشــور در ائتالفی 
تحــت فرماندهــی واشــنگتن در 
خلیج فارس گرد هم بیایند تا به گفته 
آمریکا امنیت کشتیرانی در این آبراه 
را تامین کنند. فراخوان آمریکا برای 
تشــکیل چنین ائتالفی اما با پاسخ 
سرد و بعضا رد کشــورهای مدنظر 
واشنگتن مواجه شد؛ به طوری که 
تاکنون تنها سه کشور اعالم کرده اند 
که به ائتالف آمریکا در خلیج فارس 

خواهند پیوست. 
»جئونگ کیونگ دو«، وزیر دفاع 
کره جنوبی هفته گذشــته از امکان 
اعزام داوطلبانه نظامیان این کشور 
به ائتالف نظامی تنگه هرمز خبر داد 
و گفت که این اقدام را به دلیل وجود 
خطر و تامین امنیت کشتی های این 
کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز 

اعالم کرده است. 
انگلستان نیز چهاردهم ماه جاری 
رسما تایید کرد که به ائتالف نظامی 
آمریکا در خلیج فــارس می پیوندد 
و دو کشــتی جنگی نیروی دریایی 
بریتانیــا را بــه دو فروند کشــتی 
ناوشــکن آمریــکا در خلیج فارس 
خواهد افزود. انگلیس در حالی خبر 
پیوستن خود به این ائتالف را اعالم 
کرد که یک نفتکش ایران را توقیف 
کرده و یک نفتکــش نیز در توقیف 
ایران دارد. با توجه بــه این تنش و 
التهاب میــان ایــران و انگلیس در 
خلیج فارس، پیوســتن این کشور 

به ائتالف آمریکا دور از انتظار نبود و 
از سوی دیگر روی کار آمدن بوریس 
جانســون در انگلیس که رویکردی 
مبتنی بــر فاصله گرفتــن از اروپا و 
نزدیک شدن به آمریکا دارد نیز این 
تصمیم را بیش از پیش قابل انتظار 

می کرد.
 ماهی اسرائیل 

از آب گل آلود خلیج
اما عالوه بر این دو کشور، کشور 
سومی نیز اخیرا پیوستنش به ائتالف 
آمریکا در خلیج فارس را اعالم کرده 
که ایران از میان این ســه کشــور، 
تندتریــن واکنش را به آن داشــته 
است.  سه شنبه گذشته، »اسرائیل 
کاتز«، وزیــر خارجه اســرائیل در 
نشستی پشــت درهای بسته اعالم 
کرد که این رژیم می خواهد به ائتالف 
دریایی آمریــکا در خلیــج فارس 

ملحق شود.
او زمانی این خبر را اعالم کرد که 
به تازگی از امارات بازگشــته بود و 
هنگام اعالم خبر پیوستن اسرائیل 
به ائتالف دریایــی آمریکا نیز گفت 
که این تصمیم را پس از بازدیدش از 
ابوظبی اتخاذ کرده و ادامه داده که 
در این ســفر درباره »تهدید ایران« 
به یک مقام ارشــد اماراتی گفتگو 

داشته است. 
آنچه کاتز می گوید در حالی است 
که امارات و عربستان طی هفته های 
اخیــر پالس هــای مثبتــی برای 
بهبود روابط با ایران فرســتاده اند؛ 
پالس هایی که به نظر میرسد باعث 

احســاس خطر رژیم صهیونیستی 
شده اســت چراکه رویکرد رجعت 
به ایران از سوی کشــورهای عرب 
منطقــه، برای اســرائیل بســیار 

نگران کننده است. 
چنین رویکردی نه تنها دســت 
برتر را به ایــران می دهد، بلکه تمام 
تالش های اسرائیل برای نزدیکی به 
اعراب منطقه را نیز ناکام می گذارد. 
از همین روســت که کارشناســان 
و تحلیلگــران تاکیــد می کننــد 
کــه می خواهــد در آب گل آلــود 
خلیج فارس، ماهــی بهبود روابط با 
اعراب را بگیــرد و بخش عمده ای از 
تصمیمش برای پیوستن به ائتالف 
دریایی آمریکا، با نیــت نزدیکی به 

کشورهای عرب است. 
سناریوی »دشمن مشترک«

عبدالبــاری عطوان، نویســنده 
سرشناس جهان عرب، در یادداشت 
بخش ســخن سردبیر شــماره روز 
پنجشــنبه رأی الیــوم بــه همین 
موضوع پرداخت و نوشت: »پیوستن 
رژیم اشــغالگر اســرائیل به ائتالف 
آمریکایی، گامی خطرناک در مسیر 
عادی سازی امنیتی و نظامی میان 
تل آویو و بیشتر کشورهای شورای 

همکاری خلیج )فارس( است.«
او ادامه داد: »عضویت اسرائیل در 
ائتالف دریایی جدید مقدمه معرفی 
وی به عنوان نماینده واشــنگتن و 
مسئول حفاظت از امنیت کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس از مترسک 
تهدید ایران اســت. این به معنای 

جداســازی کامل این کشــورها از 
محیط عربی و اسالمی آنها و پیوند 
کامل آنها با امنیت اسرائیل در یک 
سیســتم امنیتــی و نظامی جدید 

است.«
البته این موضوعی نیســت که 
صرفا تحلیلگران به آن اشــاره کرده 
باشــند. خود کاتز، وزیــر خارجه 
اسرائیل در نشستی که خبر پیوستن 
این رژیم به ائتــالف آمریکا را اعالم 
کرد، صراحتا تاکید کــرد که یکی 
از اهــداف این تصمیــم نزدیکی به 

کشورهای دیگر منطقه است. 
او حتــی در شــرح جزئیــات 
دیدارش با مقــام اماراتی، توضیح 
داده کــه در آن دیدار از دشــمنی 
آشکار اسرائیل و ترکیه حرف زده و 
گفته است به مقامات اماراتی گفته 
که در این منطقه کســانی هستند 
که دوســت - دشــمن اند و ممکن 

اســت که دو طرف در مسائلی با هم 
اختالف نظر داشــته باشند اما برای 

چیز دیگری با هم همکاری کنند.
بدین ترتیب به نظر می رســد، 
اســرائیل قصــد دارد به امــارات و 
عربستان و بحرین و دیگر کشورهای 
عرب منطقه بگوید که بیایید در راه 
مقابله با دشمنان مشــترکمان، با 
یکدیگر دوست شویم، حتی اگر بر 
سر مسئله فلســطین با هم اختالف 

نظر داشته باشیم.
گفتگوی وزیر دفاع با 

همتایانش در حاشیه خلیج
در مقابل ایران نیز سعی می کند 
تا این توطئه اسرائیل را خنثی کند. 
روز پنجشــنبه جزئیات گفتگوی 
تلفنی امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران 
با وزرای دفاع کویــت، قطر و عمان 
منتشر شــد. وزیر دفاع کشورمان 
در این گفتگوها نســبت به حضور 
احتمالی اسرائیل در ائتالف دریایی 
آمریکا هشــدار داده و گفته است: 
»چنیــن اقــدام احتمالی بســیار 
تحریک کننده بوده و برای منطقه 
می توانــد عواقب فاجعــه باری به 

دنبال بیاورد.«
وی همچنین یادآوری کرده که 
توسعه روابط با همسایگان از اصول 
اساسی سیاســت خارجی و دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران است؛ در 
همین چارچوب همــواره بر حفظ 
روابط با برادران مان در خلیج  فارس 
تاکید نموده ایم؛ هــر چند در طول 
دهه های گذشــته برخــی عوامل 
خارجی تــالش داشــته اند میان 

همسایگان فاصله ایجاد شود.
شیخ ناصر صباح االحمد الصباح 
معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع 
دولت کویت در این مذاکرات گفته 
است که دولت ایران در دوران حمله 
صدام به کویت حســن همسایگی 

خود را به اثبات رساندند.
دکتر خالد بن محمد بن عبداهلل 
العطیه، معاون نخســت وزیر و وزیر 
مشــاور در امور دفاعی دولت قطر 
نیز تأکید کرده است: هیچ تردیدی 
نداریم که امنیت منطقه باید توسط 
کشورهای دو ســوی خلیج فارس 
تأمین شــود و جمهوری اســالمی 
ایران  یک کشــور بسیار مهم جهت 
حفظ و تأمیــن امنیت خلیج  فارس 

است.
بدر بن سعود البسیدی، وزیر دفاع 
سلطنت عمان نیز بر لزوم مشارکت 
کشورهای منطقه در حفظ امنیت 
آبهای منطقه و تــداوم هماهنگی و 
همکاری نزدیک جمهوری اسالمی 

ایران و عمــان به ویــژه نیروهای 
دریایی دو کشور برای حفظ امنیت 

تنگه هرمز تأکید کرده است.
 ایران حق مقابله 

با این تهدید را دارد
با این حال به نظر می رســد در 
میان کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و کشــورهای عرب منطقه وحدت 
رویه ای در این بــاره وجود ندارد. از 
سوی دیگر عربســتان نیز علی رغم 
ابراز تمایلش برای بهبــود روابط با 
ایران، همچنان به دنبال راهی است 
که بتواند از رابطه با ایران صرف نظر 
کند، حتــی اگر آن راه از اســرائیل 

بگذرد.
روز گذشــته یــک رســانه 
صهیونیستی فاش کرد که »اسرائیل 
کاتــز«، وزیر خارجه اســرائیل که 
اخیراً به امارات سفر کرده از طریق 
یک هواپیمای اختصاصی و با عبور 
از حریم هوایی عربستان و موافقت 
ریاض با عبور هواپیمای حامل وی 
به ابوظبی رفته اســت. رسانه ها از 
این خبر به عنوان یک رسوایی برای 

عربستان یاد کردند.
ایران اما هشــدار داده که در این 
مورد نیــز مانند مــوارد مربوط به 
پهپاد آمریکایی و نفتکش انگلیسی 
بــا قاطعیت عمــل خواهــد کرد. 
ســیدعباس موســوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان روز 
گذشته صراحتا تاکید کرد: »اعالم 
حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس 
در ائتالف خودخوانــده نظامی در 
خلیج فارس، تهدیدی آشکار علیه 
امنیت ملی ایران است و حق مقابله 
با این تهدید در چارچوب سیاســت 
دفاعی کشــور، حق ایران اســت و 
مســئولیت کلیه عواقب این اقدام 
خطرنــاک برعهده رژیــم آمریکا و 
 رژیــم نامشــروع صهیونیســتی 

خواهد بود.«

ایران »حق مقابله با این تهدید« را برای خود محفوظ دانست
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خبر

سرلشکر حسین ســالمی دلربایی و نفوذ در 
قلب مردم و جاری شدن در نگاه و حمایت آنان 
را باور و دستور کار سپاه دانســت و تاکید کرد: 
امنیت خواسته بالواسطه مردم و مرزها هویت 

استراتژیک ملی است.
به گزارش ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در پایان سفر به استان کرمانشاه 
درجمع فرماندهان نیروی زمینی سپاه و قرارگاه 
نجف ، با قدردانی از مجاهدت های وصف ناپذیر 
و همت های حیــرت آور یگان هــای مختلف 
مهندســی و عملیاتی این نیرو بــرای به اهتزاز 
درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در قله های رفیع و صعــب العبورترین مناطق 
مرزی در غرب کشــور گفت: نیــروی زمینی 
ســپاه پس از دفاع مقدس، به اقتضای شرایط 
و مقتضیات فراروی کشــور در حــوزه امنیت و 
تهدیدات، مشــق مقابله با دشــمن در صحنه 
جنگ های محتمل آینده را در چارچوب دکترین 
دفاعی کشور، آموخته اند و به ویژه طی دو دهه 
اخیر با راه اندازی و استقرار قرارگاه های عملیاتی 

و منطقه ای در جای جای کشــور، بــا اقدامات 
جهادی و انقالبی خود، امنیــت خوب و در تراز 
باالیی را همراه با سایر نیروهای مسلح برای کشور 

عزیزمان به ارمغان آورده است.
سرلشکر سالمی با تاکید بر این که کشور بدون 
مرز های مستحکم کشور نیست به ویژه، کشوری 
مانند ایران که با تهدیدات نزدیک، قوی،متنوع 
،متراکم و گســترده روبرو اســت تصریح کرد: 
اولین سپر دفاعی که باید نفوذ ناپذیر باشد مرزها 
است.در واقع  مرز هویت استراتژیک ملی است 
 و نقش راهبــردی در راهبردهــای کالن نظام 

و کشور دارد.
وی نقش نیــروی زمینی ســپاه در دفاع از 
مرزها را در کنار ســایر نیروهای مسلح حساس 
و راهبردی ارزیابی و نیازمند توســعه و پیوند با 
پدیده ها و دســتاوردهای پیرامونی دانســت و 
خاطرنشان کرد: تهدیدات و واقعیت های پیش 
روی منطقه اقتضا می کند این نقش پذیری ها و 
پیوند متناسب با امتداد جغرافیای جدید امنیتی 

در غرب آسیا مورد همت قرار گیرد.

سرلشکر سالمی پاسگاه ها و برج های مراقبت 
مرزی را از نمادهای حاکمیت مرزی نظام و ملت 
عظیم الشأن ایران اسالمی قلمداد کرد و گفت: 
اســتقرار یگان های دفاعی، رزمــی و مراقبتی 
در مرزها صرفاً برای نگهبانی و مرزبانی نیســت 
،بلکه این حضور از نشانه های مهم اعمال و بروز 
حاکمیت در این مناطــق دارد که در جای خود 

بسیار مهم و حائز اهمیت است.
فرمانده کل سپاه خاطر نشــان کرد: تا هر 
جا که اقتــدار ایجاد می شــود آن جا مرزهای 
حاکمیت اســت و همه دشــمنان آن را نشانه 
عزم، اراده و آمادگی ما برای برخورد با تهدیدات 

تلقی می کنند.
وی اشراف و تسلط مرزی و تحت کنترل قرار 
دادن کلیه تحرکات گروهک های تروریستی و 
معاندین نظام حتی در آن سوی مرزهای کشور 
را یک دستاورد بزرگ برای نیروی زمینی سپاه و 
موجب خرسندی، آرامش و اطمینان مردم عزیز 
ایران به ویژه در استان های مرزی توصیف و افزود: 
به فضل الهی راهبرد امنیت پایدار مردم محور و 

استفاده از ظرفیت های بومی در امنیت سازی در 
جنوب شرق، شمال غرب و غرب کشور، وضعیت 
معکوسی در استان های این مناطق ایجاد کرده 
است و با حاکمیت امنیت و آرامش در این مناطق، 
ضد انقالب و تروریست های مخل امنیت کشور 
امروز در حضیض ضعف و ذلت قرار دارند و مردم 
این مناطق مواجه هوشمندانه و قاطعانه با آنها 
دارند. فرمانده کل ســپاه درخشش اقدامات و 
دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه معیارها و استانداردسازی زندگی، 
رفاه و اشــتغال را ناکافی و نیاز تداوم و توســعه 
اقدامات همه دســتگاه ها در این حوزه قلمداد و 
تاکید کرد: امنیت اولین خواسته بالواسطه ملت 

اســت و مردم ما به رغم مشکالت و چالش های 
ناشــی از جنگ و فتنــه اقتصادی دشــمن در 
سال های اخیر هیچ گاه پژواک صدای بیگانگان 
نشده اند و این از آیات عظمت و بزرگی ملت ایران  

و در عین حال دشمن شناسی آنان است.
سرلشکر سالمی همراهی و حمایت مردم از 
سپاه به ویژه در شرایط خاص و حساس را نعمتی 
الهی برای این نهاد انقالبی محسوب و یادآور شد: 
دلربایی  باور و دستور  کار سپاه است و کارکردهای 
افتخارآمیز این نهاد طی چهار دهه اخیر نشان 
داده اســت اول باید بر قلب های مردم نفوذ و در 
دل های آنان جاری شد تا بستر شکوفایی و تعالی 

در کشور به ویژه برای ما فراهم تر شود.

فرمانده کل سپاه:

امنیت خواسته بالواسطه مردم است
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آیت اهلل یزدی:
در شورای نگهبان به کسی 

اجحاف نمی کنیم
آیت اهلل محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان، 
در دیدار با دادستان های کشور گفت: نظارت شورای 
نگهبان بر صالحیت اشــخاص در مجلس شورای 
اسالمی، خبرگان رهبری و یا ریاست جمهوری از 
لحظه نام نویسی تا تأیید اعتبارنامه یا تنفیذ ادامه دارد؛ 
در این رابطه ما در شورای نگهبان بر اساس مواد قانونی 
افراد را تأیید و یا رد صالحیت می کنیم و هیچگاه در 
حق کسی اجحاف نمی کنیم. وی همچنین تاکید 
کرد: برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می 
شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه خواری کنند؛ ما 

باید از ورود اینگونه افراد به مجلس جلوگیری کنیم.
    

وزیر اطالعات:
 ترامپ آرزوی مذاکره را 

به گور خواهد برد
محمود علوی، وزیر اطالعات در جلسه شورای 
اداری گیالن با بیان اینکه چه تعهدی وجود دارد رئیس 
جمهور بعدی آمریکا زیــر تعهدات خود نزند گفت: 
ترامپ با این نقض عهد، به آخرین شانس های خود 
برای مذاکره با ایران، تیر خالص زد و آرزوی مذاکره 
با ایران را با خود به گور خواهد برد چراکه پیروزی در 
نهایت با جمهوری اســالمی ایران است. فشارهای 
دشــمنان را به پای ناکارآمدی مسئوالن ننویسیم 
چراکه آمریکا آرزو می کند مردم احساس کنند که 
این فشارها از سوی مسئوالن نظام است چون در آن 

صورت، ملت در مقابل مسئوالن نظام می ایستند.
    

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
بحرین تدارکاتچی نقشه های 

دشمن نشود
سیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشــاره به میزبانی منامه از نشســتی در 
خصوص امنیت دریانــوردی، اقدامات ضد ایرانی 
دولت بحرین در برگزاری و میزبانی نشســت های 
مشکوک و تحریک آمیز و همچنین اتهامات وارده در 
بیانیه های اخیر وزارت خارجه آن کشور علیه ایران را 
محکوم کرد. وی مقامات بحرین را به توقف تحرکات 
و اقدامات نابخردانه و اتخاذ رویکردی سازنده به جای 
ایفای نقش تدارکاتی در برگزاری چنین نشست هایی 
فراخواند و افزود: امنیت کشورهای منطقه غیر قابل 
تفکیک است و امکان برخورداری برخی از امنیت 
به بهای ناامنی دیگران وجود ندارد و انتظار می رود 
کشــورهای منطقه با تدبیر و دوراندیشــی مانع 

مداخالت تنش آفرین بیگانگان در منطقه شوند.
    

رئیس اینستکس کناره گیری کرد
به گزارش ایســنا، به نقل از فایننشــال تایمز، 
تالش های اروپا برای ایجاد کانال مالی تســهیل 
تجارت بــا ایران ]اینســتکس[، روز پنج شــنبه 
دست خوش روندی رو به عقب شد؛ چراکه برند اربل، 
دیپلمات ســابق آلمانی که به عنوان رئیس جدید 
اینستکس تعیین شده بود در لحظه آخر مجبور به 
کناره گیری شد. بنا بر گزارش فایننشال تایمز اقدام 
اربل هفتاد و دو ساله که سفیر سابق آلمان در تهران 
نیز بوده، به دلیل یک گفت گوی اخیر او در شــبکه 
اجتماعی یوتوب بوده که در آن رئیس اینستکس، 
با ایران ابراز همدردی کرده و رژیم صهیونیســتی 
را با صراحت مورد انتقاد قرار داده است. وزرات امور 
خارجه آلمان اعالم کرد: آقــای اربل به وزارت امور 
خارجه اعالم کرد که به دالیل شخصی ]ماندن در 

این سمت[ برایش مقدور نخواهد بود.
    

نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد:
دعوت از روحانی برای شرکت 

در اجالس اوراسیا
نیکول پاشینایان، نخست وزیر ارمنستان 
در یک سخنرانی در قرقیزستان اعالم کرد که 
با موافقت رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درخواست 
کرده تا برای شرکت کردن در نشست شورای 
عالی اقتصادی اوراسیا به ایروان برود. روسیه، 
بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان 

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.
    

بازداشت دادستان سابق تهران 
صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دادستان 
سابق تهران را تکذیب کرد. غالمحسین اسماعیلی 
در گفت و گو با ایسنا در رابطه با صحت خبر منتتشر 
شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری 
دولت آبادی، دادستان سابق تهران اظهار کرد: »به 
هیچ عنوان خبر صحت نــدارد.« در روزهای اخیر 
خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت جعفری 
دولت آبادی، دادستان تهران و انتقال وی به بند دو 

الف زندان اوین منتشر شده بود.

اعالم حضور احتمالی 
رژیم اشغالگر قدس در 

ائتالف خودخوانده نظامی 
در خلیج فارس، تهدیدی 

آشکار علیه امنیت ملی 
ایران است. حق مقابله با 
این تهدید در چارچوب 
سیاست دفاعی کشور، 

حق ایران است و مسئولیت 
کلیه عواقب آن برعهده 
آمریکا و رژیم نامشروع 
صهیونیستی خواهد بود

عضویت اسرائیل در ائتالف 
دریایی جدید مقدمه 

معرفی وی به عنوان نماینده 
واشنگتن و مسئول حفاظت 

از امنیت کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس از 

مترسک تهدید ایران است 
و به معنای جداسازی کامل 
این کشورها از محیط عربی 
و اسالمی آنها و پیوند کامل 

آنها با امنیت اسرائیل 


