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  مجلۀ ھفته: فرستنده
 ٢٠١٩ جوالی ٢٣

 نايرا.ا.ج  موھبتی برای مريکا و انگليس،ادشمنی 

  
ا توقيف می شود تا آبی باشد به آتش خشم مردم .ا. ھرمز توسط نظاميان جۀروز گذشته کشتی نفت کش انگليسی در تنگ

  .از اشغال کشتی نفتکش ايرانی توسط انگلستان

 از عدم ًظاھرا ا می ايستد،.ا.ی با جئمريکا درخط مقدم رويارواجای ه اين که چرا ناگھان انگلستان به ميدان می آيد و ب

واکنش   اين کشور و سرنگونی پھباد. ی شودل وھدايت تحوالت اخير خليج فارس ناشی موی ھا در کنترئمريکاای ئتوانا

که ھواپيمای ديگر آن ھا را سرنگون نکردند دنبال و به ادعای  مپ به آن که با تھديد ايران آغاز و با تشکر ترۀناشيان

ی ھا را نشان ئمريکاااز جمله داليلی می توانند باشند که بی برنامگی  ثابت نشده سرنگون کردن پھباد ايرانی ختم شد،

 نفتکش ايرانی در ۀاين بازی با توقيف گستاخان . موجب جلوآمدن انگلستان در مقابله با ايران شده استًاده و احتماالد

  دجبل الطارق توسط انگلستان آغاز ش

نمی گذرد، شواھد و قراين از احتمال باالی باخت   ا.ا.با وجود آن که يک روز بيشترازتوقيف کشتی انگليسی توسط ج 

  :ی حکايت داردئن روياروانگليس در اي

خالف قوانين « بلکه درست وسط خال زده است و تالش ھای روباه پير برای» کاھدان «ا به قول معروف نه به.ا.ج–

به احتمال زياد مذبوحانه و بی حاصل خواھد   نشان دادن اقدام ايران و محکوم کردن آن در مجامع ذی ربط» بين المللی

اطالعات وامنيت انگليس دست داشتن احتمالی روسيه در ايجاد اختالل روی رھياب ھای طبق گزارش ھا، سازمان . بود
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ا منتظرش .يعنی آن اتفاقی که ج . و انحراف آن از مسير اصلی به سمت سواحل ايران را بررسی می کندنفتکش انگليس

  ).مراجعه کنيد به اين لينک.(بود، افتاده است

ی ئا در پی رويارو.ا.مريکا وانگليس عليه جا جنگ تبليغاتی ۀباخت بزرگتری که نه احتمالی بلکه حتمی است در عرص–

مپ و رسانه ھای  خالف انتظار ترمردم ايران با ھمه مشکالت معيشتی،. ھای برجامی به حساب آن ھا واريز شده است

اين تھديد . ولين مملکتی از خود نشان دادندؤھمدلی ھرچه بيشتری با مس  ی، در مقابله با زورگويان خارجی ،ئمريکاا

مپ آرزويش ند که تر اقشارکم درآمد، برای مطرح کردن مطالبات خود، آنگونه عمل می کردًخارجی اگر نبود، احتماال

  .را داشت

مريکا و انگليس، اينک پس از سال ھا، ا،از موھبت ھماورد طلبی ھای دو کشور بدنام در بين ايرانی ھا يعنی  ا.ا.درج

  .نه ازمناقشات جناح ھای حکومتی خبرچندانی ھست ونه از ناآرامی ھای اجتماعی

 مقابل ۀعکس در جبھ هی که بئآن ھا. گانه در ميان باشدی بيئاينچنين ھستند مردم ايران، آنگاه که صحبت زورگو 

     .ايستاده اند، اگر ھم شناسنامه ايرانی دارند ولی به ايرانی بودن خود شک کنند

  


