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 بخش اول: کلیات پایش      

 ؟موضوع چیست
  

 مرسر استریت"کشتی نفتکش در دریای عمان خبر دادند. این نفتکش با نام گزاری ها ازهدف قرار گرفتن یک فروندخبرمردادماه  هفتم" 

گفته  کرد.ریا تردد مییبتاجر اسرائیلی بود که با پرچم کشور آفریقایی ل "ایال اوفر "، متعلق به "زودیاک"در مدیریت شرکت اسرائیلی 

تند، ایی هسسی و رومانیشده است که این کشتی با پهباد هدف قرار گرفته و در نتیجه آن دو تن از خدمه آن که دارای تابعیت انگلی

 ند.کشته شد

  خن حمله از پاسخ قاطع سا متهم کردن ایران به دست داشتن در و مقامات این رژیم بدر پی این حمله وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

ایران را مسئول  ایوزرای خارجه هفت کشور صنعتی هم روز جمعه هفته گذشته در بیانیه گفته و ایران را به حمله متقابل تهدید کردند.

که  اعالم کردندهم  انگلستانآمریکا و  .انجام شده است« بدون توجیه»و « عمدی و هدفمند»که این حمله دانسته و اعالم کردندحمله 

 .مبنی بر ایرانی بودن پهباد حمله کننده در دست دارندشواهدی 

 هواپیمای  دهد این پهپاد یکها نشان میسی با انتشار تصاویری از قطعات یک پهپاد اعالم کرد که برر فرماندهی مرکزی ارتش امریکا

 .شودکه تنها در ایران تولید می بوده است 1۳۱-بدون سرنشین از نوع شاهد

 کش اسرائیلی که نفتای به شورای امنیت این سازمان اعالم کردندنمایندگان بریتانیا، رومانی و لیبریا در سازمان ملل متحد با ارسال نامه

نمونه »را  ذکورمحمله مورد حمله قرار گرفته است. همچنین گیلعاد اردان، سفیر اسرائیل در امریکا « حتمال بسیار زیاد از سوی ایرانبه ا»

یز حریم کند. انگلیس نتحمله این خاطر خواست که ایران را بهی امنیت شورااز سوی تهران خواند و از « دیگری از تروریسم دریایی

 .داشت یتالش ناموفقنشست غیرعلنی شورای امنیت برای محکومیت ایران در 

  با تکذیب ادعاهای مطرح شده علیه ایران مرداد  1۱سرتیپ ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، روزشنبه

انفجار بر روی  اد یکها ید طوالیی در تهیه اسناد جعلی دارند و حتی ایجصهیونیست ،تهیه سند جعلی کار چندان سختی نیست : »گفت

خوانده و سخنگوی دولت گفت « سراییداستان»جمهوری اسالمی ایران نیز  این ادعاها را مسئوالن  .یک کشتی هم کار سختی نیست

و نماینده عالی  ۷روه بیانیه کشورهای گسخنگوی وزارت امور خارجه ایران،  .اندزده« سناریوسازی»کشور صنعتی دست به  ۷که  سران 

ه شدت ها را بو آن جمهوری در ایران خواندلیف ریاستدر آستانه مراسم تح« سناریوسازی»و « اساسبی»سیاسی خارجی اتحادیه اروپا را 

یازی ایران امتحان پس داده است و ن»گفت: فرمانده نیروی هوافضای سپاه، نیز در پی تهدیدهای مسئوالن رژیم اسرائیل  .کرد محکوم 

 «به آزمایش مجدد ندارد، اگر دوست دارند ایران را آزمایش کنند.

 

 روند انتشار: 
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 منتشره: مطالب محورهای اهم       

  بازتاب ها 

 بازتاب در رسانه های داخلی 

 بازتاب در رسانه های بیگانه 

  در فضای مجازیبازتاب 

 کلیات موضوع 

  کشته داشت ۲حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان 

 است ادعای رویترز: کشتی اسرائیلی احتماال با حمله پهپادی هدف گرفته  

 دهیمرویترز: ایران مظنون اصلی است/ اسرائیل: پاسخ می 

 ئول حمله به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل هستندمس 'مقاومت'های گروه 

 اسرائیل به دنبال واکنش سازمان ملل علیه ایران است 

 واکنش دیپلماتیک ایران 

 زاده خطاب به اسرائیل: ما را نیازماییدخطیب 

 نامه ایران به رئیس شورای امنیت 

  حمله را رد کرد.معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای 

 ایران: فریب بخشی از ابزارهای اسرائیل است 

 شد لیبا اسرائ تیامن یخواستار برخورد قاطع شورا رانیا 

 ادعاهای رژیم اسرائیل 

 کرد دیرا تهد رانیرسما ا لیاسرائ 

  اسرائیل برای جنگ با ایران خبر داد« آمادگی»گانتز از 

 سرائیل بر اعضای شورای امنیت فشار ا  

 موضع  سازمان ملل و شورای امنیت 

 های رژیم صهیونیستی علیه ایرانواکنش سخنگوی سازمان ملل به لفاظی 

 به نفتکش رانیحمله ا" هیعل تیامن یبه شورا ایبریو ل یرومان ا،یتانیبر تیشکا" 

 یلیحمله به نفتکش اسرائ یبررس یبرا تیامن یوراش یرعلنیجلسه غ 

 رانیا هیاز اتهامات عل تیامن یشورا یاعضا تیعدم حما 

  تیامن یشوراسازی علیه ایران در اجماع ناکامی انگلیس در  

 غرب یانریبه اتهامات ضد ا تیامن یشورا یاعضا یدست رد برخ 

  واکنش آمریکا 

  اسرائیلکشتی  هدف قرار گرفتنواکنش آمریکا به 

 آنتونی بلینکن: آمریکا و متحدانش به حمله ایران به نفتکش اسرائیلی پاسخ جمعی خواهند داد 

 تیو نفتکش مرسر استر رانیدرباره ا لیاسرائ تیشرمن با مشاور امن دارید 

 بریتانیا و آمریکا: پهپاد ایرانی عامل حمله به نفتکش اسرائیلی است 

 سنتکام: پهپادهای ساخت ایران عامل حمله به نفتکش مرسر استریت بودند 

 غربستان و لواکنش انگ 
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  ریت بود عامل حمله به نفتکش مرسر است ۶۳۱سفیر بریتانیا: پهپاد ایرانی شاهد 

  دانستندو فرماندهی مرکزی ایاالت متحده ایران را مسئول حمله به کشتی  ۷گروه 

  آثار و عالئم در دست، بگفتۀ گروه هفت و ارتش آمریکا حکایت از مسئولیت ایران دارد؛ 

 «متهم کرد« مرسر استریت»ایران را به حمله به نفتکش « گروه هفت 

 مله به نفتکش اسرائیلیبیانیه ناتو درباره ح 

 وستیپ رانیا هیعل یبه اقدام جمع کانادا 

 واکنش روسیه 

 زنی به ایرانگویی انگلیس و آمریکا در اتهامواکنش روسیه به تناقض 

 مسکو: اطالعات متناقض است 

 واکنش ها در منطقه 

 رانیا هیعل لیاسرائ یبه ادعا هیسور واکنش 

 یلیئاسرا یواکنش قطر به هدف قرار گرفتن کشت 

 واکنش مقامات نظامی ایران 

 های نظامی ایران به اتهام دست داشتن تهران در حمله به کشتی مرسر استریتواکنش مقام 

  ،دو مقام ارشد نظامی ایران: اسناد مربوط به کشتی مرسر استریت جعلی است 

 ادعاهای مرتبط با  ربوده شدن کشتی آسفالت پرینسس 

 ر سواحل اماراتدو آسفالت  ریحامل ق یکشت کیدرباره ربوده شدن  ضیضد و نق یخبرها 

  اندربایی شدهانداختن موتورها مانع کشتی با از کار« آسفالت پرینسس»خدمه 

 کشتی آسفالت پرینسس  برداری یک هواپیمای آمریکایی از مهاجمان مسلح ایرانی بهعکس 

 چگونه سپاه در ربودن کشتی آسفالت پرنسس شکست خورد؟ 

 'های امارات؛ جزئیات تایمز لندن از نحوه آزاد شدن کشتیدر آب 'کشتی ربایی'حادثه  'پایان 

 کشتی ربایی'نش ایران به ادعای واک' 

 موارد مرتبط 

 جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل 

  از شکست جنجال تبلیغاتی اسرائیل علیه ایران "میدل ایست مانیتور"تحلیل 

 لفاظی لندن علیه تهران 

 .روزنامه روسی: حمله به نفتکش اسرائیل در دریای عمان، نتیجه منطقی رفتار اسرائیل است 

 نفتالی بنت ترجیح داد اسرائیل دست به اقدام یکجانبه علیه رژیم ایران نزند؟ چرا دولت 

 همراهی ناتو با ادعاها علیه ایران درباره نفتکش اسرائیلی 

 اساس نسبت به ایران که بدون دستاورد بودتالش غرب برای اتهامات بی 

 اهداف تل آویو، لندن و واشنگتن از سناریوی زدن نفتکش اسرائیلی 

  ماست یآتش موشکها ریز شیدست از پا خطا کند همه شهرها لیاسرائاگر 

 کند یرا محکوم نم یرانیا یها یحمله به کشت یچرا کس 

 سابقه حمالت رژیم اسرائیل به کشتی های ایرانی 
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 :شیپا بعمنا

 
 

 )براساس تحلیل هوش مصنوعی(  وببیشترین ناشران 

 
 

 )براساس تحلیل هوش مصنوعی(روزنامه ها  بیشترین ناشران 
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  بخش دوم: نمونه مطالب

 )براساس تحلیل هوش مصنوعی(پست های تلگرامی با بیشترین بازدید 
 

 

 
 _️که در  یاعالم کرد حادثه ا ایتانیبر ییایتجارت در تیامن سازمان��امارات  یهامشکوک در آب "ییربا یکشت" انیپا

 تیامن انسازم��سالم است.  یو کشت افتهی انیتا ربوده شود، پا رفتیمی در سواحل امارات متحده عرب یکشت کیآن 

 شتریکه پنج روز پس از حمله به ... ب یابا اشاره به حادثه یتییدر تو ایتانیبر ییایتجارت در

 1400/05/1۳                         144441 

 _️رات خبر داد اما یدر آبها ییادعا ییربا یکشت یماجرا انیاز پا سی/انگل یو انحراف در افکار عموم یباز انیپا

رات شده به اما کینزد یدر آبها نفتکشی کشت کی یربوده شدن احتمال یکه قبال مدع سیانگل یانوردیدر آژانس��

 _را ترک کرده اند.  یکشت ندگان،یکه رباقبل اعالم کرد  یبود، ساعت

 1400/05/1۳                         185۱۱۱ 

 _️کایمرمتحده گفته آ االتیخارجه ا ریوز معاون️��شود  قدمشیپ رانیاسخ به ادر پ میدهیاجازه م سی: به انگلکایآمر 

 ما️��قدم شود.  شیپ ،یستیونیصهمیبه نفتکش رژ رانیا ییبه حمله ادعا پاسخی دهدر شکل سیاست که انگل نیبه دنبال ا

 شتریچ... ب طیموضوع هم شامل شرا نیقدم شود که ا شیپ میدهیاجازه م سیانگل به

 1400/05/1۳                            1۷4540 

 _️ را  یکشت نینفتکش ربوده شده، در سواحل امارات ا ندگانیربا ️��: سیانگل ییایدر یرویکنترل ن اتیمرکز عمل

 ترک کردند.

 1400/05/1۳                                   188۱48 

 _یوراش یبه اعضا یادر نامه ایبریو ل یرومان س،یانگل کشور سه�� تیامن یسه کشور به شورا یرانیارسال نامه ضد ا 

 نیا در��عمان بوده است.  یایدر سواحل در یپشت حمله به کشت رانیادایشدند که به احتمال ز یسازمان ملل مدع تیامن

 شتریا... ب یالمللنیب یران یکشت یخطر برا جادیحمله باعث اختالل و ا نینامه ادعا شده است که ا

 1400/05/1۳                        158۷۳4 

 _️الت دخ رانی: سپاه پاسداران اترزیرو��فارس  جیدر خل یو عرب یعبر - یخط غرب یارسانه اتیخبرها از عمل نیآخر

: دزیلو ستیبه نقل از ل رهیالجز️��سواحل امارات را رد کرد.  دری متحدان آنها در مورد حادثه کشت ای یرانیا یروهاین

 شتریب... ان کشور سه️��شدند!!  رانیرا ربوده و خواستار سفر به ا Asphalt Princessفراد مسلح نفتکش ا

 1400/05/1۳                    184۱44 
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 _ ه متحدان آنها در مورد حادث ای یرانیا یروهایدخالت ن رانی: سپاه پاسداران اترزیرو��فارس باال گرفت  جیتنش در خل

را ربوده  Asphalt Princess: افراد مسلح نفتکش دزیلو ستیاز ل نقل به رهیالجز��امارات را رد کرد.  در سواحل یکشت

 شتری... ب یبه اعضا یادر نامه ایبریو ل یرومان س،یانگل کشور سه��شدند!!  رانیو خواستار سفر به ا

 1400/05/1۳                              15۱۷44 

 _️تیامن یبه شورا یادر سازمان ملل در نامه یستیونیصهمیرژ ندهینما�� رانیا هیعل هاستیونیصه هیپایادامه اظهارت ب 

 یدرکم چینامه بدون ه نیدر ا یو��عمان شد.  یایدردر میرژ نیدرباره حادثه حمله به نفتکش ا یفور یخواستار نشست

 _ کرده است. ینفتکش معرف نیرا به دست داشتن در حمله به ا رانیا

 1400/05/1۳                            18۳۱08 

 _️وابسته  یروهایشده است که ن یمدع «یتیمنابع امن»به نقل از  ترزیرو�� یسیانگل یدرباره کشت ترزیرو یرانیضدا یادعا

 سیانگل ییایدر ئتیه��اند. گرفته اریدر اخت رهیسواحل فج یکینزد در را Asphalt Princess یکنترل کشت رانیبه ا

 شتری... ب یاحتمال شیامارات رخ داده، حادثه ربا رهیساحل فج یکیکه در نزد یاگفته بود حادثه

 1400/05/14                    4554۷8 

 سواحل  یکیاند نفتکش اسفلت پرنسس در نزدگزارش داده یخبر منابع��شده است  فیتوق« اسفلت پرنسس» نفتکش

 ✅ یالملل_نیب#شده است.  فیتوق رهیالفج

 1400/05/14                       14۳08۷ 

 _نفتکش  نیا دهش گفته��دارد.  تیحکا رهیبندر الفج یکیدر نزد ییایدر نیبا م ینفتکش سنگاپور نیخبرها از برخورد ا

 بوده است. یستیونیصه میرژ اریدر اخت

 1400/05/14                                    444051 

 _ه به نفتکش در حمل رانیبر دست داشتن ا یادعاها مبن زین ناتو�� یلیدرباره نفتکش اسرائ رانیا هیناتو با ادعاها عل یهمراه

 را تکرار کرد و از تهران خواست تا به یستیونیصه میمتعلق رژ

 باشد.  بندیپا اشیالمللنیب تعهدات_ 

 1400/05/14                           40844۱ 

 _️عصر  لیجنگ اسرائ ری، وز«گانتس یبن»��انجام شود  یاقدام فور ،«رانیپاسخ به ا» یبرا دی: بالینگ اسرائج ریوز

 کیدر سواحل کشور عمان را  «تیاسترمرسر»به نفتکش  ری)کنست(، حمله اخ میرژ نیدر پارلمان ا یسخنان یامروز ط

 _انجام شود.  یقدام فورا ،«رانیپاسخ به ا» یتحول خطرناک برشمرد و درخواست کرد که برا

 1400/05/14                               18۳۳44 

 _️تل��: دیاخ سفک یسخنگو ،یساک فریندارد جن نیبر مذاکرات و یریتاث یلینفتکش اسرائ ی: حادثه برادیکاخ سف 

عمان  یایرکش خود در دارائه پاسخ مناسب درباره حمله به نفت بمنظوری ریگ میتصم یدولت مستقل است و برا کی ویوآ

 شتریندا... ب شود،یبرگزار م نیبر روند مذاکرات برجام که در و یریموضوع تاث نیا��کامال آزاد است. 

 1400/05/14                                181۳80 

 شورش ه است کعمان گفت یایمرسر در جنوب در یدر واکنش به حمله به کشت کایامور خارجه آمر ریوز نکنیبل یآنتون

م کردن با محکو نکنیبل یبوده است. آقا رانیحمله کار ا نیکه ا دارد نانیحمله انجام داده و اطم نیدرباره ا یقیدق یبررس

 شتریتجا... ب تیدر حال عبور و انجام مامور زیآممسالمت یکه به شکل یحمله گفت حمله به کشور نیا
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 1400/05/14                         1444۳4 

 _وزارت  یایدپارتمان دوم امور آس سیوجود ندارد رئ یلیاسرائ یبه تهران در حمله به کشت یزناتهام یبرا یلیمسکو: دل

سر مر»به نفتکش  ریممکن است در حمله اخ رانیا وجود ندارد که تصور شود یلیگونه دل چیه��: هیامور خارجه روس

 _ست داشته باشد. در سواحل کشور عمان، د یستیونیصه میرژ «تیاستر

 1400/05/11                            4۳4484 

 _ ا عصر دوشنبه به وقت تهران همگام ب سیانگل ریوز نخست جانسون�� رانیا هیعل سیانگل ریوزنخست یپراکناتهام

 یش تجارفروند نفتک کیرا مسئول حمله به  رانیا ،یمستندات چگونهیو بدون ارائه ه یستیونیصه میو رژ کایآمر یهامقام

 _کرد.  یعمان معرف یایدر در

 1400/05/11                              144۷۳0 

 یالسهدر ج سیمرتبط در دولت انگل یوزرا _ تیدر مورد حمله به نفتکش مرسراستر سیدولت انگل یوزرا ژهیجلسه و 

ه تبادل نظر ب تیدادن به حمله به نفتکش مرسراستر مورد نحوه پاسخ در اند تابا عنوان جلسه کبرا شرکت کرده یاضطرار

 شتری... بیعرب متهم کرده است. آمر یاینفتکش در در نیرا به حمله به ا رانیا لییبپردازند. اسرا

 1400/05/11                          45۳184 

 _من ض رانیوزارت خارجه ا یسخنگو�� میدهیرا با قوت پاسخ م یاحتمال یی: ماجراجوسیو انگل کایبه آمر زادهبیخط

خطاب به آنها گفت: هرگونه  یستیونیصه نفتکش  درباره کایو آمر سیخارجه انگل رانیکردن اتهامات وزمحکوم

 _. میدهیپاسخ م تیو با قوت و جد درنگیرا ب یاحتمال ییماجراجو

 1400/05/11                            44۱8۱۷ 

 _وزارت خارجه:  یسخنگو�� یلییبر دست داشتن در حمله به نفتکش اسرا یمبن یستیونیصه میا رژبه به ادع رانیواکنش ا

 _ها بردارد  یاتهام زن نیادست از دیاشغالگر قدس با مینامشروع رژ تیبا موجود لییاسرا

 1400/05/10      14۷۷54 

 _اعالم کرد  کایآمر ارتش��است  قرار گرفته یعمان هدف حمله پهپاد کینزد دهیدحادثه ی: کشتکایارتش آمر

 یایرسواحل عمان در د کینزد یستیونیصه میرژ نفتکش کشور معتقدند نیا ییایدر یرویکارشناسان مواد منفجره ن

 شتریگفته ... ب نیهمچن کایآمر ییایدر یروین پنجم ناوگان��قرار گرفته است.  یحمله پهپاد کیمکران، هدف 

 1400/05/04                        1۳۳۱04 

 _️ویو آو یستیونیصه میجنگ رژ ریگانتس، وز یبن�� یستیونیصه یحمله به کشت یاشغالگر درپ میمقامات رژ دارید 

 یضطرارا یاعمان، جلسه یایدر سواحل در یستیونیصه یکشت کی به حمله یدرپ میرژ نیستاد ارتش ا سیرئ ،یکوخاو

 رشتیب... آ خارجه امور وزارت️�� یستیونیه به نفتکش صهاز حمل کایآمر ینگران ابراز️��برگزار کردند. 

 1400/05/04              1۱۱55۱ 

 _ نفتکش بنام  کیعمان در واقع  یایهدف قرار گرفته در در یلیاسرائ یشود: کشت یگفته مMERCER STREET فوق(  ری)تصو

 _است.  یلیعوفر تاجر ثروتمند اسرائ الیمتعلق به ا یکشت نیبه امارات بوده است. ا ایاز تانزان متیباشد که در حال عز یم

 1400/05/08                              40184۱ 
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 )براساس تحلیل هوش مصنوعی( بازنشربا بیشترین  توییتریپست های 

 

 

 
 

 Dana دیبا پاسخ شد برسند و قرار است به بنادر لبنان کنندیکه اکنون کانال سوئز را رد م رانیگونه حمله به دو نفتکش ا هر 

ر عمل را است که ابتکا رانیا نیدر منطقه شکست خورده و ا شیبرآوردها یتمام دیریبپذ دیبا لیهمراه خواهد بود. اسرائ رانیا

 و پرماجراست!! دهیچیپ یباز کیآغاز  نیبدست دارد و ا

o 1400/05/04 04:1۳:54زمان                like: 1144تعداد پسند                             retweet: 44بازنشر 

 omid_dana رانیا هیتنب و لیخشن بابت نفتکش اسرائ اریدر برخورد بس کایوزارت خارجه آمر یسخنگو س،یند پرا شبید 

افزون  ما را از خشم روز ایحاضر شود. خدا نیدر و رانیبا ا میرمستقیدور هفتم مذاکرات غ یفرمودند، کشورشان آمادست تا برا

 ��در امان نگهدار  کایرآم

o 1400/05/1۳ 1۱:0۱:۳4زمان                                       like: 8۱5تعداد پسند                                   retweet: ۷1بازنشر 

 IsraelPersian ئول مس ،یآقاجان دیعضو سازمان ملل: سع یکشورها یبا سفرا داریدر د لیاسرائ تیخارجه و امن یوزرا

 https://t.co/4LMffzvA4qعمان است.  یایدر در «تیمرسر استر»سپاه پاسداران عامل حمله نفتکش  یپهپاد یهاگانی

o 1400/05/1۳ 14:0۱:44زمان                             like: 1014تعداد پسند                                 retweet: ۱۷بازنشر 

 suroor55 له به نفتکش بوده بدنبال حم میرژ تیتحت حما یروهایکارن ترزنوشتیکه رو یسیانگل یکشت کی شدن خبرربوده

 یریوباجگ سمیترور استیاست ادامه س رانیا میآمده کاررژ تیامن یبه شورا ایبریول یکه درگزارش انگلستان ورومان یلیاسرائ

 رانیا# یللالم نیوب یمرگبارداخل یازبن بستها یخالص یازغرب برا

o 1400/05/1۳ 15:4۳:0۳زمان                                   like: ۱8تعداد پسند                               retweet: ۱4بازنشر 

 PMOIRAN آسفالت حمله  به نفتکش یرانیربوده شده: افراد مسلح ا یضبط شده خدمه کشت ییویراد کی: ترافتدپرسیسوشآ

 https://t.co/mvl۳4I4H۳۳ رانیا#اند کرده

o 1400/05/14 01:44:1۱زمان                                like: 51تعداد پسند                             retweet: 51بازنشر 

 setiaa_11۳ نفتکش#هند. حکم د ستهایونیصهاسناد نه توهمات  هیبر پا تیامن یشورا دوارمیام یقانون ریغ میاز رژ یقانون ریغ یاتهام 

o 1400/05/1۳ 1۱:14:44زمان                                    like: 141تعداد پسند                            retweet: 4۳بازنشر 

 Patriot_Reports ه شدند. کشت ییاروپا یرنظامیدو غ یلیج.ا به نفتکش اسرائ یمورگان اورتگاس: در حمله پهپاد خانم

که ج.ا مسئول بوده. در عوض، مذاکره کننده ارشد آنها قرار  ردیپذ ینم یاروپا حت هیاما اتحاد است. یستیحمله ترور کی نیا

 https://t.co/tDTwonZ۱UDکند.  کتجمهور شر سیتهران به عنوان رئ ... "فیتحل"است در مراسم 

o 1400/05/1۳ 14:44:14زمان                                    like: 1۷5تعداد پسند                        retweet: ۳5بازنشر 
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 Simayazaditv  ردحمله به درمو سیراب،ند پرا کینیمواضع ناتو،دوم ت،یامن یبه شورا ایبریول یانگلستان،رومان تیشکا

 املادعیاحتمال ز به رانیا# میاعالم کردند رژ تیامن یبه شورا یدر نامه مشترک ایبریو ل یانگلستان،رومان تیمرسر استر یکشت

 https://t.co/gN5RlSb۳ILدر سواحل عمان بوده  تینفتکش مر سر استر#حمله به 

o 1400/05/14 01:15:40زمان                              like: 44تعداد پسند                               retweet: ۳4بازنشر 

 Simayazaditv وبه رو شود ر یلینفتکش اسرائ#خود به  انهیحمله وحش با عواقب دیبا رانیا# میانگلستان : رژ ریوزنخست

 Iran#« بود یتجار یرانیبه کشت انهیقبول و وحش رقابلیحمله غ کی نیا»جانسون به خبرنگاران گفت:  سیبور

https://t.co/TkGh5۱r۷yF via _simayazaditv 

o 1400/05/1۳ 15:40:10زمان                                        like۳0عداد پسند :ت                      retweet: ۳4بازنشر 

 Persianintel پشت حمله به  یاسالم یسازمان ملل اعالم کردند که جمهور تیامن یبه شورا ایبریو ل یرومان س،یانگل

 حمله با پهپاد انجام شده است. نیبوده و ا «تیمرسر ستر» یلیینفتکش اسرا

o 1400/05/1۳ 01:44:11زمان                                           like: 5۱۷تعداد پسند                      retweet: 4۷بازنشر 

 khajeh_tajdar #کیپاسداران نفتکش شاهزاده آسفالت را درست _سپاه# ییایدر یرویشده است. ن دییاکنون تأ یفور 

و  p8A مایهواپ یبانیشونده و پشت تیهدا یموشک ها ناو شامل نیرها کرده است ا USNavy#ناوشکن  دنیساعت قبل از رس

 https://t.co/eBBMAoqaJcاست.  f-1۱cs یجنگندها

o 1400/05/1۳ 10:4۱:01زمان                                           like: 41۳تعداد پسند                           retweet: 45بازنشر 

 Entekhab_News ♦️  لت اند نفتکش اسفگزارش داده یخبر منابع��شده است  فیتوق« نسساسفلت پر»نفتکش

 شده است./فارس فیتوق رهیسواحل الفج یکیپرنسس در نزد

o 1400/05/14 41:4۳:44زمان                                           like: ۱8تعداد پسند                                retweet: 15بازنشر 

 _change_isgood _euronewspe1  حمله  یمظنون اصل رانی: اتیامن یبه شورا ایبریو ل یرومان ا،یتانینامه بر -یورو نیوز

 المللنیب نیکار قوانرا به خطر انداخته و نقض آش یالمللنیب یرانیکشت تیحمله امن نیا" نکهیاست و بااشاره به ا یلیبه نفتکش اسرائ

 https://t.co/0jHvJ0eF۳Xشدند!  یجامعه جهان یم از سوو خواستار محکوم کردن این اقدا "است

o 1400/05/1۳ 11:14:۳0زمان                                            like: 44تعداد پسند                        retweet: 14بازنشر 

 QawluAlsawarem لیاسرائ یاماحتمال حمله نظ کا،یامر یریو موضع گ یلیمربوط ب حمله به نفتکش اسرائ ریتصاو انتشار 

 https://t.co/WvO5dv۱DIX. بردیمنطقه را باال م ای رانیسپاه در خاک ا یهدف نظام کیو شرکا به 

o 1400/05/10 44:48:58زمان                                           like: ۳۱8تعداد پسند                         retweet: 10بازنشر 

 AlArabiya_Fa قبول  رقابلیبه حمله غ ییپاسخگو یبرا یخود در حال هماهنگ یالمللنیب ی: ما با شرکاایتانیخارجه بر ریوز

 میهست «تیمرسر استر»به نفتکش 

o 1400/05/10 40:۳0:55زمان                                              like: 88تعداد پسند                        retweet4شر :بازن 

 Destroyer۳1۳e خورهیم یرانیاز ا یمرصاد بدجور_اتیدر حال تکرار شدنه و هنوز دشمن داره همچون عمل خیتار 

 https://t.co/SzbxINuBE۷مرصاد _تیروا#مرصاد _در_ستادهیا#داعش،پهباد و....  ،موشکیسیانگل ،نفتکشییکایمرصاد،ناو آمر

o 1400/05/04 15:4۱:1۳زمان                                              like: 10تعداد پسند                           retweet: 8بازنشر 

 TornadoArian مورد  لیاسرائ رد،یکرد؛ اگر هر نفتکش که مقصدش لبنان است مورد هدف قرار گ دیحزب اهلل لبنان تهد

 https://t.co/4Gpgc۷eqYz. ردیگ یحمله قرار م

o 1400/05/10 18:1۳:55زمان                                             like: 44تعداد پسند                            retweet: ۷بازنشر 
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 AlainPersian ریو وز رفتیعرب را پذ یایدر در یلیشرکت اسرائ کیبعدازظهر جمعه حمله به نفتکش متعلق به  رانیا 

 https://t.co/e4qnc0Q0UD یفارس_نیالع# لیاسرائ#سپاه #را داد.  رانیاقدام ا نیاسخت به  یوعده واکنش زین لیخارجه اسرائ

o 1400/05/04 00:58:5۳زمان                                       like: 4۱تعداد پسند                               retweet: ۷بازنشر 

 TornadoArian  از  یکه به سمت بنادر لبنان در حرکت اند چه پاسخ یرانیش انفتک یداند حمله به دو کشت یم لیاسرائ

 https://t.co/0Ip5niYAfPنکنند!  یباز نیاز ا شتریب ریخواهد داشت بهتر است با دم ش یدر پ رانیا یاسالم یجمهور یسو

o 1400/05/04 14:5۳:۳4زمان                                         like: 44تعداد پسند                           retweet: ۷بازنشر 

 Mashaddeliry  م،یتایمار اکیدر حمله به نفتکش ساحل عمان کشته شدند زود ییایرومان کیو  ییایتانیبر کی دوخدمه 

 یایدر در تیسر استرمر یگفت، حمله به نفتکش محصوالت نفت هیانیب کیاست، روز جمعه در  یکشت ریکه مد یلییشرکت اسرا

 https://t.co/۷vpFFLWp۱pشده است.  ییایانروم کیو  یسیانگل کیخدمه؛ 4واحل عمان باعث کشته شدن عرب، در س

o 1400/05/08 14:0۷:۳۱زمان                                       like: ۱تعداد پسند                               retweet: ۷بازنشر 

 focus40۳۷444۱ ه پاسخ تندب ازین"راب گفت وگو کرد و  کینیخود دوم یسیانگل یبا همتا دیالپ ائری لیخارجه اسرائ ریوز" 

 SamanthaIrani_به حمله به نفتکش را نشان داد. 

o 1400/05/08 4۳:1۷:44زمان                                             like: 104تعداد پسند                       retweet: ۷بازنشر 

 Daeny5_4040 در شکل  سیاست که انگل نیبه دنبال ا کایآمر«: شرمن یوند»! ترسوها �👇�دیداشته باش ویپاس کار فقط

 تیامن یااز شور ویدر سازمان ملل متحد: تل آو لیاسرائ ریقدم شود! سف شیپ ل،یبه نفتکش اسرائ رانیپاسخ به حمله ا یده

 �😂😂�برگزار کند!  یراراضطآن جلسه  هیو اقدام عل رانیا تیمحکوم یتا برا خواهدیم

o 1400/05/1۳ 14:۳4:10زمان                                               like: ۳1تعداد پسند                   retweet: ۷بازنشر 

 Iraj۱00۳۷4۷4 #در نسسیرگفته حادثه نفتکش آسفلت پ سیدر انگل یبازرگان ییایدر اتیروز مرکز کنترل عمل_اسیس_طنز 

 یعدسکانس ب میهم بسر آمده، بر یبیغر_در_الف#است دوران  دهیرس انیبه پا یاز کشت ییادعا« متجاوزان»عمان، با خروج  یایدر

o 1400/05/1۳ 10:۳0:5۷زمان                                              like: 44تعداد پسند                   retweet: ۷بازنشر 

 VOAIran دند عمان روز آن را رها کر ندگانی: رباییایتانینفتکش آسفالت پرنسس ربوده شده بود؛ نهاد بر#کرد  دییعمان تا

است که به  یبار نیاول نیا ترز،یبا پرچم پاناما ربوده شده بود. به گزارش رو« آسفالت پرنسس» یکرد که کشت دییچهارشنبه تا

 https://t.co/LREUsRsYOF شودیم دییتا یربوده شدن آن کشت یطور رسم

o 1400/05/1۳ 40:44:00زمان                                         like: ۳۳تعداد پسند                      retweet: ۱بازنشر 

o  

 BBCKasraNaji رانیو به ا دیاکرد نفتکش را برب یسع رانی: یک واحد از افراد مسلح اایتانیبر یلندن به نقل از منابع دولت مزیتا 

. دندیه رسو عمان از را کایآمر ینظا م یکرد تا قوا یریاز حرکت آن جلوگ یدر موتور کشت یبا خرابکار یببرد اما خدمه کشت

 https://t.co/lJqs۷0TIU0و محل را ترک کردند.  ندشد یقیآنها افراد مسلح سوار قا دنیبا رس

o 1400/05/1۳ 40:48:40زمان                                             like: ۳8تعداد پسند                        retweet: ۱بازنشر 

o  

 IranAzad_TV - تیمرداد نفتکش مرسر استر ۷روز پنجشنبه  یبه نفتکش و پاسخ جهان میحمله رژ Mercer Street  در

تهاجم چه  نیاکنش جهان به اوکشته شدند.  یقرار گرفت و دو تبعه انگلستان و رومان یسواحل عمان هدف حمله پهپاد یکینزد

 بود؟

o 1400/05/1۳ 15:50:44زمان                                       like: 8تعداد پسند                                    retweet: ۱بازنشر 
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 )براساس تحلیل هوش مصنوعی(های اینستاگرامی با بیشترین پسند  پست

 

 
 میکشور معتقدند نفتکش رژ نیا ییایدر یرویاعالم کرد کارشناسان مواد منفجره ن کایارتش آمر ییایدر یروین 

 الیلق به اکه متع میتایمار اکیشرکت زود . گرفتهقرار یمکران هدف حمله پهپاد یایسواحل عمان در در کینزد یستیونیصه

 شتریب ت،یربا نام مِرِسر است یتجار یکشت نیو مستقر در لندن است، اعالم کرد که دو نفر از خدمه ا ستیونیصه اردریلیعوفر م

o 1400/05/04                            :4۱۱50پسند   

  یدرباره کشت کایو آمر سیخارجه انگل یوزرا اساسیوزارت خارجه ضمن محکوم کردن اتهامات ب یسخنگو 

نخست  . «میدهیپاسخ م تیو با قوت و جد گدرنیب را یاحتمال ییهرگونه ماجراجو»کرد:  حیها تصرخطاب به آن یستیونیصه

 .. نعما یایدر در یستیونیصه میرا به حمله نفتکش رژ رانیا کایو آمر یستیونیصه میرژ یهاهمگام با مقام سیانگل ریوز

o 1400/05/11                                :۳۳445پسند   

  و  سیانگل کا،یپس از آمر ران،یا هیعل یجامعه جهان کیتحر یراب یستیونیصه میرژ ریاخ یروزها یهاتالش یدر پ

ارت خارجه وز هیانیکرد. در ب یزنبه تهران اتهام «تیاسترمرسر» یبدون سند و مدرک، درباره حادثه کشت زیکانادا ن ،یرومان

 شتریده، مح... بانجام ش رانیاتوسط  یالمللنیرا که طبق اطالعات ب تیکانادا حمله به نفتکش مرسر استر»کانادا نوشته شده: 

o 1400/05/14                               :۳4485پسند   

 یشتو کشته شدن دو خدمه ک "تیمرسر استر"را مسئول حمله به نفتکش  رانیا ا،یتانیو بر کایهمراه با آمر لیاسرائ 

 یاقدام نظام دیکه با میهست یاما در لحظه»است:  گفته"نتی"با روزنامه در مصاحبه لیدفاع اسرائ ریگانتس، وز ی. بنداندیم

 شتریکرده که کشورش آماد... ب حیتصر لیدفاع اسرائ ریوز« اقدام کند. رانیا هیاکنون عل دی. جهان بامیانجام ده رانیا هیعل

o 1400/05/14                        :4۳010پسند   

 ش در سواحل به نفتک ریدر واکنش به حمله مرگبار اخ یخبر وز دوشنبه در کنفرانس د،یکاخ سف یسخنگو ،یساک جن

 نیدرباره ا یمطلب را در پاسخ به پرسش نی. او اردیبگ میتصم خود تواندیکشور مستقل م کیبه عنوان  لیعمان گفت، اسرائ

 شتری. ... برائه کردا کندیم تیحما اشیبابت حمله شدن به کشت رانیا هیعل لیاسرائ انهیجویاز حمله تالف کایآمر ایکه آ

o 1400/05/14                            :4454۷پسند   

 #خارجه  ریوز نکن،یبل یبوده آنتون رانیدر ساحل عمان، کار ا یلیحمله به نفتکش اسرائ می: مطمئنکایآمر یخبرفور

است.  عرب اجرا کرده یایررا در شمال د تیاستر مرسر حمله به نفتکش رانیواشنگتن مطمئن است که ا دیگو یم کایآمر

 شتریخواهد داد .... ب یلینفتکش اسرائ یبه حمله بر رو «یپاسخ مناسب»وعده داد که  کایفرانس پرس: آمر

o 1400/05/10                                         :41۳44پسند  
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 وب و روزنامه ها نمونه مطالب 

 ها بازتاب  

  داخلیبازتاب در رسانه های 

o یلیزدن نفتکش اسرائ یویلندن و واشنگتن از سنار و،یاهداف تل آو:  مهر 

o یلیبر سر نفتکش اسرائ کیجنگ چهار به : ها نیبرتر –  

o را مورد اتهام قرار داد رانیا لیاسرائ:  برنا 

o یلیدرباره نفتکش اسرائ رانیا هیناتو با ادعاها عل یهمراه:  سنایا – 

o یلیحمله به نفتکش اسرائ یدرباره بررس لیو اسرائ کایتوافق آمر:  برنا 

o تیامن یکش در شوراحمله به نفت یخواستار بررس یستیونیصه میرژ : فارس 

o رانیا هیعل هاستیونیصه اساسیب یبا ادعا سیانگل یینواهم : جهان نیوز 

 بازتاب در رسانه های بیگانه 

o کشته داشت 4عمان  یایدر در یلیاسرائ یحمله به کشت ، رهیالجز 

o کشتی اسرائیلی احتماال با حمله پهپادی هدف گرفته؛ ایران مظنون اصلی است : رویترز 

o میدهی: پاسخ ملیاست/ اسرائ یمظنون اصل رانیا: ترزیرو 

o است رانیا هیبه دنبال واکنش سازمان ملل عل لیعمان؛ اسرائ یایرحمله مرگبار در د: یفارس وزیورونی 

o «خبر داد رانیجنگ با ا یبرا لیاسرائ «یآمادگ»گانتز از  -«االوسط الشرق 

o «رانیا 'یپرخاشگر'مهار  یبرا تیامن یشورا یبر اعضا لیاسرائ فشاری: فارس-«یس یب یب 

o است یلیعامل حمله به نفتکش اسرائ یرانی: پهپاد اکایو آمر ایتانیبر:  یفارس وزیورونی 

o بودند تیعامل حمله به نفتکش مرسر استر رانیساخت ا ی: پهپادهاسنتکام: یوله فارس چهیدو  

o «است رانیکار ا می: مطمئننکنیبل یآنتون ؛یلیاسرائ یحمله به کشتفارسی-«بی بی سی  

o ینامه نوشت؛ واکنش رومان یانوردیرد یالمللنیبه سازمان ب رانیا ؛یبه نفتکش اسرائیل حمله :فردا ویادر 

o نشانه برد رانیا یاسرائیل انگشت اتهام را به سو رینخست وز ت؛یحمله مرگبار به نفتکش مرسر استر :وی او آ 

o بود؟ رانی: کار الیاسرائ تیریبه نفتکش تحت مد یدو کشته در حمله پهپاد ی:فارس ندپندنتیا 

  فضای مجازیبازتاب در 

o :متی. قمیرو متوقف کن ایتانیرو منهدم و نفتکش بر کایپهپاد متجاوز آمر میکنیکه جرأت م میهست ایدر دن یتنها کشور احتماالً ما توییتر 

 زمان    چند؟ یاستقالل ملّ نیا

o :رانیا دیو قرار است به بنادر لبنان برسند با پاسخ شد کنندیکه اکنون کانال سوئز را رد م رانیگونه حمله به دو نفتکش ا هر توییتر 

رد است که ابتکار عمل را بدست دا رانیا نیدر منطقه شکست خورده و ا شیبرآوردها یتمام دیریبپذ دیبا لیهمراه خواهد بود. اسرائ

 و پرماجراست!! دهیچیپ یباز کیآغاز  نیو ا

o :تقام نفتکش خود را رفته تا انمجوز گ رانیحمله به مواضع ا یبرا سیو انگل کایاز آمر لیاسرائ ند،یگویم ستیونیبرنگاران صهخ توییتر

چار اشتباه تا د دیکن یبررس کیقبلش  یول دانیو م یگو نیتا امروز مجوز نداشتند! به هر حال ا ییگو ند،یفرمایم ی! شوخردیبگ

 د؟یرا دار رانیا اسخواقعا تحمل پ د،ینشو یمحاسبات
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o :ذشته عامل حمله هفته گ رانیکه ا دهدیبه وضوح نشان مجهان: همه شواهد  یخارجه هفت کشور صنعت رانیمشترک وز هیانیب توییتر

 است  یالمللنیب تیصلح و امن یبرا یدیتهد رانیبوده و ا تیبه نفتکش مرسر استر

o :مرسر » یلییپشت حمله به نفتکش اسرا یاسالم یسازمان ملل اعالم کردند که جمهور تیامن یبه شورا ایبریو ل یرومان س،یانگل توییتر

 حمله با پهپاد انجام شده است. نیو ابوده  «تیستر

o :خواند یلیرا مسئول حمله به نفتکش اسرائ رانیا ۷یج گروه توییتر 

o :داندیم یه کشتو کشته شدن دو خدم "تیمرسر استر"را مسئول حمله به نفتکش  رانیا ا،یتانیو بر کایهمراه با آمر لیاسرائ  اینستاگرام. 

o :است.شدت گرفته  فارس جیدر منطقه خل یلیاسرائ یتجار یکشت کیپس از حمله مرگبار به  لیسرائا#و  رانیا نبی هاتنش   اینستاگرام 

o :کیفته گذشته به ه یحمله پهپاد لیبه دل رانیا#و از حکومت  وستهیپ ایتانیو بر کایبه جمع آمر زیاروپا ن هیناتو و اتحاد  اینستاگرام 

 عمان انتقاد کردند# یاینفتکش در در

o :هیعل یرانیا یپهپادها ییدر واکنش به حمالت ادعا یستیونیصه میرژ هنصراهلل، احتمال حمل دحسنیس یان: پس از سخنرانعطو  تلگرام 

 است،  افتهیکاهش  زیعمان ن یایدر در میرژ نینفتکش ا

o :اند.تمرکز کرده رانیسپاه ا یهوافضا یرویبر فرمانده ن یبیبه شکل عج یستیونیصه میرژ یهادر طول چند روز گذشته رسانه  تلگرام 

o :را دارد. لیبه اسرائ ییقدرت و اراده پاسخگو رانیا دیگویسپاه پاسداران م یهوا فضا یرویفرمانده ن  تلگرام 

 کلیات موضوع 

  کشته داشت ۲حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان 

o ،کت اسرائیلی زودیاک، بر عهده دارد در دریایبه نقل از الجزیره، امروز یک کشتی نفتکش که مدیریت آن را شر به گزارش ایسنا 

عمان هدف حمله قرار گرفت که این شرکت مدعی شده در این حمله دو خدمه کشتی که یکی انگلیسی و دیگری شهروند رومانی 

م ارشد رژیم ااند. در پی این حمله وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با رئیس ستاد ارتش این رژیم تشکیل جلسه داد. یک مقبوده، کشته شده

صهیونیستی هم گفته است: اسرائیل احتماال به حمله به کشتی خود پاسخ می دهد اما اینکه که چگونه و چه زمانی این پاسخ داده می 

به حمله به کشتی اسرائیلی در سواحل عمان شده است. وزارت  "پاسخ قاطع"شود، مشخص نیست. وزیر خارجه اسرائیل هم خواستار 

 1400/05/04 04:04:00:می گوید نسبت به گزارش ها درباره حمله به حا..زمان خارجه آمریکا 

 ادعای رویترز: کشتی اسرائیلی احتماال با حمله پهپادی هدف گرفته؛ ایران مظنون اصلی است  

o  اسرائیل  رانی کرد ودر پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان، وزارت خارجه آمریکا از این موضوع ابراز نگ -اخبار محرمانه

به این اقدام شده است.رویترز هم به نقل از منابع اطالعاتی اروپایی و آمریکایی مدعی شد: کشتی که برای شرکت  "پاسخ قاطع"خواهان 

 ایگاه خبریپ اسرائیلی کار می کرد احتماال با حمله پهپادی هدف گرفته شده است و ایران مظنون اصلی در حمله به این کشتی است.

تحلیلی در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان، وزارت خارجه آمریکا از این موضوع ابراز نگرانی کرد و رژیم صهیونیستی 

به این اقدام شده است. به گزارش الجزیره، امروز یک کشتی نفتکش که مدیریت آن را شرکت اسرائیلی زودیاک،  "پاسخ قاطع"خواهان 

 1400/05/04 01:5۳:۳4:ای عمان هدف حمله قرار گرفت  زمانبر عهده دارد در دری

 میدهی: پاسخ ملیاست/ اسرائ یمظنون اصل رانی: اترزیرو 

o یستیونیصه میکرد و رژ یموضوع ابراز نگران نیاز ا کایدر سواحل عمان، وزارت خارجه آمر یلیاسرائ یکشت کیحمله به  یپ در 

آن را شرکت  تیرینفتکش که مد یکشت کیامروز  ره،یبه نقل از الجز سنای. به گزارش ااقدام شده است نیبه ا "پاسخ قاطع"خواهان 

ه ک یحمله دو خدمه کشت نیشده در ا یشرکت مدع نیعمان هدف حمله قرار گرفت که ا یایدر در دبر عهده دار اک،یزود یلیاسرائ
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 نیستاد ارتش ا سیبا رئ یستیونیصه میجنگ رژ ریه وزحمل نیا یاند. در پبوده، کشته شده یشهروند رومان یگریو د یسیانگل یکی

 نکهیاما ا دهد،یخ مخود پاس یاحتماال به حمله به کشت لی: اسرائاستهم گفته  یستیونیصه میمقام ارشد رژ کیجلسه داد.  لیتشک میرژ

 1400/05/04 00:54:00:زمان. ستیمشخص ن شود،یپاسخ داده م نیا یکه چگونه و چه زمان

 هستند لیاسرائ تیریمسئول حمله به نفتکش تحت مد 'مقاومت' یهاگروه دیگویم رانیلم اشبکه العا 

o ه مسئول حمله اند کدر منطقه اعالم کرده "مقاومت" یروهاین ران،یالعالم وابسته به ا یونیزیگزارش شبکه تلو به -بی بی سی فارسی

نفتکش در  نیا زبان، حمله بهعرب یشبکه خبر نیا تیزارش سااساس گ برهستند. یلیشرکت اسرائ تیرینفتکش با مد کیامروز به 

 یلیت اسرائشرک شیپ یساعات صورت گرفته است. هیسور ریبه فرودگاه ضبعه منطقه قص لیعمان در واکنش به حمله اسرائ یایدر

نوشته  بهاند.رکنان آن کشته شدهدو نفر از کا یکشت نیحمله به ا انینفتکش را برعهده دارد، اعالم کرد که در جر تیریکه مد اک،یزود

 لیخارجه اسرائ ریوز د،یالپ ریائیکشته شده بودند. "عناصر مقاومت"نفر از  4 هیسور ریبه فرودگاه منطقه قص لیالعالم در حمله اسرائ

 لییاسرا .ندیبنش خاموش دیو جهان نبا ستین لییتنها مشکل اسرا رانیا"حمله مقصر خوانده است و گفته  نیرا در ا "یرانیا سمیترور"

کرده  یخصوص ابراز نگران نیدر ا زین کاینفتکش شده و وزارت خارجه آمر نیبه حمله صورت گرفته به ا "دیشد" یخواستار پاسخ

اند فتهکه با گزارشات اطالعات آشنا هستند گ ییو اروپا ییکایمنابع آمر یبرخ.ستیحمله هنوز مشخص ن نیا اتییجز نیوجود ا بااست.

شته شده، از کارکنان ک یکی یلیگفته شرکت اسرائ بهآن زود است. یاعالم قطع یاست اما هنوز برا رانیحادثه ا نیا یاصل که مظنون

افراد  نیه شدن اکشت یدر خصوص چگونگ یشتریب اتییشرکت جز نیبوده است. ا یشهروند کشور رومان یگریو د ایتانیشهروند بر

 1400مرداد  8 خود است. ریمتحده در حال حرکت در ادامه مس االتیناو ا کیبا اسکورت در حال حاضر  یکشت نیامنتشر نکرده است.

 4041 هیژوئ ۳0 -

 است رانیا هیبه دنبال واکنش سازمان ملل عل لیعمان؛ اسرائ یایحمله مرگبار در در 

o کیبه  ریبار اخحمله مرگ لیتهران به دل هیعل یالمللنیخواستار اقدام ب «سمیترور»به  رانیضمن متهم کردن ا لیاسرائ : یفارس وزیورونی 

وفر است، دو نفر از ا الیبه نام ا یلیتاجر اسرائ کیکه متعلق به  یکشت نیشنبه به احمله روز پنج انیجر درعمان شد. یاینفتکش در در

خود  تریدر صفحه توئ لیارجه اسرائخ ریوز د،یالپ ریائیاست. ایتانیشهروند بر یگریو د یتبعه رومان انیاز قربان یکیخدمه آن کشته شدند. 

 ایتانیمتحده، بر االتیا یهاخواسته است تا با مقامات دولت ورکیویکشورش در واشنگتن، لندن و ن یهاپلماتیاعالم کرد که از د

 لیرائنها مشکل است رانیا»اعالم کرد:  لیخارجه اسرائ ریوزکنند. یزنیحادثه را نیمستقر در مقر سازمان ملل درباره ا یهااتیه نیهمچن

که  رانیا سمیترور در برابر دیهرگز نبا»افزود:  یو.«زندیاست که به همه ما ضرر م یثباتیو ب بیتخر سم،یبلکه صادرکننده ترور ستین

 ییایانتیبر یراب، همتا کینیبا دوم یتلفن یگفتگو انیدر جر نیهمچن دیالپ ریائی.«مینیساکت بنش زندیهم ضربه م ییایبه تردد آزاد در

 ۳1/0۷/4041کشته شده است.:  ییایتانیشهروند بر کیشد که در آن  یابه حمله «دیواکنش شد»خود خواستار 

 واکنش دیپلماتیک ایران 

 دییازمای: ما را نلیخطاب به اسرائ زادهبیخط 

o مواجه شد و  انریا حیبا واکنش صر رانیا هیعل یبر انجام اقدام نظام یمبن یستیونیصه میجنگ رژ ریوز ریاخ داتی: تهد اقتصاد دنیای

 هیل: هرگونه اقدام احمقانه عمیکنیاعالم م یما به روشن» نوشت:  یتییوزارت امور خارجه کشورمان در تو یسخنگو زاده،بیخط دیسع

  گرید اقدام کیر د لیاسرائ میرژ» نوشت:  تییتو نیزاده، در ا بیخط دیسع .«دییازمایمواجه خواهد شد.ما را ن اطعق یبا پاسخ ران،یا

شنبه گذشته سه روز زین لیاسرائ ریوزبنت، نخست ینفتال« کرده است. دیتهد یرا آشکارا به حمله نظام رانیا الملل،نیبرخالف حقوق ب
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ما است، ا لیاسرائ تیریحمله به نفتکش تحت مد لیران به دلیا هیعل یالمللنیب یدادن پاسخ یکشورها برا جیدر حال بس لیگفت، اسرائ

از آنجا  و نندیکه آسوده در تهران بنش یادوره»شد:  یدر ادامه مدع لیاسرائ ریوزپاسخ دهد. نخست ییبه تنها تواندیدر صورت لزوم م

 1400/05/1۱« ور کنند، تمام شده است.را شعله انهیخاورم

 تیامن یشورا سیبه رئ رانینامه ا 

o با اشاره به اظهارات  تیامن یشورا سیبه رئ یادر سازمان ملل در نامه رانیا دائم یندگیمعاون نما گرید یسو از: فارس یخبرگزار

و  هاییهشدار داد که منتظر عواقب تمام ماجراجو میرژ نیبه استفاده از زور، به ا دیو تهد یستیونیصه میمقامات رژ ریاخ زیآمکیتحر

تهامات ا یدر سازمان ملل در پ رانیا یاسالم یدائم جمهور یندگیو معاون نما ریسف ،یزهرا ارشاد خود باشد. یمحاسبات نادرست احتمال

 لیاسرائ میمقامات رژ ریاخ زیآم کیبا توجه به اظهارات تحر»نوشت:  تیامن یشورا سیبه رئ یاکشورمان در نامه هیعل ریاخ یساختگ

تظر من دیشود که با یادآوری میرژ نیاست به ااند، الزم به استفاده از زور کرده دیسازمان ملل، تهد رمنشو 4که در نقض فاحش ماده 

 یجمهور ،یهر منبع یاز سو ییدهایتهد نیخود باشد.ضمن هشدار نسبت به چن یو محاسبات نادرست احتمال هاییعواقب تمام ماجراجو

 دیخود ترد یافع ملمن نیو تام شیخو تیکامل از مردم خود، دفاع از حاکم فاظتح یدر اتخاذ هرگونه اقدام الزم برا رانیا یاسالم

نامه را در ارتباط با نامه مورخ  نیمن ا س،یرئ یجناب آقا»در سازمان ملل آمده است:  رانیدائم ا یندگینامه معاون نما در «نخواهد کرد.

اثبات  یراب یگونه شواهد چیآن نامه، بدون ارائه ه سندگانی.نوسمینویشما م یبرا سیو انگل یرومان ا،یبریل ندگانینما 4041سوم اوت 

 نانیعدم اطم از یکه ناش« چند فروند پهپاد ای کی»و  «هیاول یهایابیارز»، «محتمل اریبس» ریعبارات نظ یبرخ بهخود، با توسل  یادعاها

را  رانیا یاسالم یاند به صورت دلخواهانه جمهورتالش کرده «یالمللنیب یشرکا»مانند  یاستفاده از اصطالحات مبهم نیاست و همچن

بار بالفاصله  نینخست یکه برا - اساسیب یادعا نیا: » دیافزاینامه م نیدر ا رانیا ندهینما.«کنندمتهم  تیمرسر استر یحمله به کشت به

 یاخالق و یاسیموجود، نادرست و از نظر س اتیاز نظر واقع -مطرح شد  لیاسرائ میآشکار، توسط رژ یاسیپس از حمله و با مقاصد س

 1400/05/1۱ .«شودیاساس قاطعانه رد م نیو بر ااست  رمسووالنهیغ

 را رد کرد. تیحمله تهران به نفتکش مرسر استر یدر سازمان ملل ادعا رانیا یندگینما معاون 

o رب را رد ع یایبه طور قاطع اتهامات حمله به نفتکش در در رانیدر سازمان ملل گفت: ا رانیا ندهیمعاون نما ،یزهرا ارشاد ،کیاسپوتن

ر مورد پس از بحث د یوکند. یم ریخود تفس اتیمنحرف کردن توجه از جنا یبرا لیاسرائ یاز سو یو آنها را به عنوان تالش کند یم

 را در مورد حادثه مرسر لیاساس اسرائ یما قاطعانه اتهامات ب"سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت:  تیامن یحادثه در شورا نیا

 یهسته ا و لبنان و داشتن سالح هیحمله به سور ،یرنظامیغ یها یرا متهم به حمالت متعدد به کشت لیاسرائ یو ".میکن یرد م تیاستر

 نیا اتیجهان از جنا یمنحرف ساختن افکار عموم زیاست. هدف آن ن لیاسرائ میو معمول رژ یشگیهم هیرو نیا"گفت:  یکرد. و

ار انجام دهد و هشد یاقدام لیاسرائ هیسازمان ملل خواست تا عل تیامن یااز شور یارشاد"آن در منطقه است. یرانسانیو اقدامات غ میرژ

اده از حق دفاع از خود استف رانیکنند، ا یخود را عمل یدهایتهد تیها بخواهند در واکنش به حادثه مرسر استر یلیداد که اگر اسرائ

 0۱80884041  خواهد کرد.

 است لیاسرائ یاز ابزارها یبخش بی: فررانیا 

o یستیونیصه میرژ یاز ابزارها یبخش بیو فر یینمامظلوم نکهیبر ا دیدائم کشورمان در سازمان ملل متحد با تأک یندگینما معاون – تسنیم 

 یریوگدر منطقه جل لیاسرائ ختهیلجام گس ییخواست که از ماجراجو تیامن یخود است، از شورا اتیسرپوش گذاشتن بر جنا یبرا

ن ملل در سازما رانیا یاسالم یدائم جمهور یندگیو معاون نما ریسف «یزهرا ارشاد» م،یبه نقل از تسن نیگزارش اقتصادآنال به کند.
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ر گفتگو با را د ینکات تیاستر-مرسر یسازمان ملل درباره حادثه کشت تیامن ینشست شورا هیدر حاش یبعدازظهر جمعه به وقت محل

 1400/5/1۱خبرنگاران متذکر شد.

 شد لیبا اسرائ تیامن یقاطع شورا خواستار برخورد رانیا 

o ییوبا ماجراج دیسازمان ملل با تیامن یدر سازمان ملل اظهار داشت: شورا رانیدائم ا ندهیو نما ریسف یتخت روانچ دیمج  ن،یخبرآنال 

ساب در ح یمحل در سازمان ملل روز جمعه به وقت رانیدائم ا ندهیو نما رین،سفیگزارش خبرآنال به در منطقه برخورد کند. لیاسرائ

 یمنطقه ارائه کرده تا شورا یدر آبها ریدرمورد حوادث اخ یاطالعات جعل انشیو حام لینوشت: امروز اسرائ تریخود در توئ یکاربر

 ی. شورامیکن یادعاها را به شدت رد م نیکرد: ما ا دیتاک یروانچ تخت.دندرا محکوم کند و شکست خور رانیرا متقاعد کنند، ا تیامن

 آن را رد کند. یها یو جعل ساز بیدر منطقه برخورد کرده و فر لیاسرائ ییبا ماجراجو یستیبا تیامن

 ادعاهای رژیم اسرائیل 

  خبر داد رانیجنگ با ا یبرا لیاسرائ «یآمادگ»گانتز از 

o «کشور آماده حمله  نیرتش امرداد( اعالم کرد که ا 14 -شنبه )پنج اوت روز پنج لیدفاع اسرائ ریگانتس وز یبنفارسی: -«الشرق االوسط

 در گفت سگانت«.استعمالً آغاز شده» رانیو ا لیاسرائ نیمعتقدند جنگ ب یلیاست که کارشناسان اسرائ یدر حال نیبه تهران است، ا

در  ،حمله به تهران را دارد یدولت آمادگ ایسؤال که آ نیآحرونوت، در پاسخ به ا عوتیدی( وابسته به روزنامه Ynet) تیوگو با سا

رد: ما به اظهار ک گانتس.میمختلف هست یهادر جبهه رانی. ما آماده مقابله با ااستدهیگفت: زمان عمل رس یو«. بله»کلمه گفت  کی

از عوامل  یکی یوقت تیدر نها»افزود:  اواست. ندهیهمان آ نیچرا که ا میدار ازیجبهه ن نیمقابله با چند یخود برا یهاییادامه توسعه توانا

طور به لیحال گفت که اسرائ نیبا ا گانتس.«دهدیانجام م رانیا تیکار را با حما نیا کند،یم کیشل لیدر غزه به اسرائ ید اسالمجها

طور مداوم به دیبا لیکرد که اسرائ دیتأک نیهمچن یو.«کندیلبنان و غزه برخورد م ه،یدر سور اشیابتین یروهاین هیعل رانیا دیفعال با تهد

 ریوزاست. لیرائمشکل اس ایرفتار کند که گو یابه گونه رانیا دینبا رایخود را با جهان متعادل کند ز کیاستراتژ-یاسیس یاهتیفعال

 لیخارجه اسرائ ریوز دیالپ ریائیگانتس و  یراستا بن نیهم دربرخورد کند. یبه صورت نظام رانیبا ا دیکرد: جهان با دیتأک لیدفاع اسرائ

 اند.ارائه داده رانای اقدامات ٔ  را درباره یمدارک تیامن یعضو شورا رانیبه سف

 کرد دیرا تهد رانیرسما ا لیاسرائ 

o را مرتکب  یتباه بزرگاش تیمرسر استر یبا حمله به کشت رانیشد که ا یمدع کشنبهی یرو لیاسرائ ریبنت، نخست وز ینفتال ن،یخبرآنال

زارش داد: بنت گ یستیونیصه یبه نقل از رسانه ها وزیورونی یشبکه خبر ن،یگزارش خبرآنال بهخواهد کرد. افتیشد و پاسخ آن را در

که  میت داردر دس یشواهد و اطالعات»افزود:  یستیونیصه میرژ نهیکشورمان در جلسه کاب هیعل یواه یادعا نیاول اوت، با ا کشنبهیروز 

 یبزرگ بفهماند که چه اشتباه رانیبه ا میانتظار دار یالمللنیعه باست. ما از جام هانجام شد رانیا یحرکت بزدالنه از سو نیا دهدینشان م

گونه در هر صورت چ میدانیالبته ما که م»کرد و افزود:  دیرا تهد رانیمدرک، در ادامه ا یب یاتهام زن  یدر پ بنت «را مرتکب شده است.

خطرناک است  ایتمام دن یکه برا لیاسرائ ینه تنها برا رانیا یقلدر رفتار»بنت در ادامه افزود: .« میارسال کن رانیخود به ا وهیرا به ش امیپ

 1400/5/10  .«زندیم بیآس زین المللنیبه تجارت ب نیو همچن ییایدر یزادآ ،یو به منافع جهان

 شد رانیا هیعل تیامن یشورا یخواستار نشست اضطرار لیاسرائ 

o نیتکش احمله به نف یبررس یبرا یجلسه فور یدرخواست برگزار تیامن یدر سازمان ملل از شورا یستیونیصه میرژ ندهی: نمافارس 

 یفور یخواستار نشست تیامن یبه شورا یادر سازمان ملل در نامه یستیونیصه میرژ ندهینما« اردان لعادیگ» عمان شد. یایدر در میرژ
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 نیرا به دست داشتن در حمله به ا رانیا یمدرک چیهنامه بدون  نیدر ا یوعمان شد. یایدر در میرژ نیدرباره حادثه حمله به نفتکش ا

 کرده است. ینفتکش معرف

 رانیا 'یپرخاشگر'مهار  یبرا تیامن یشورا یبر اعضا لیفشار اسرائ 

o  «شور خواستار ک نیسازمان ملل متحد در ا تیامن یعضو شورا یکشورها یروز چهارشنبه با فراخواندن سفرا لیاسرائفارسی: -«بی بی سی

جه دفاع و وزارت خار وزارتسواحل عمان شده است. یدر آب ها یتجار یکشت کیبه  شیحمله مرگبار هفته پ یدر پ رانیا هیاقدام عل

کنند... تا به رفتار  نییتع رانیا یبرا یحد و مرز مشخص"کشور خواسته است  15 نیاز ا لیگفتند که اسرائ یمشترک هیانیکشور در ب نیا

 تیاکمشهروندان و ح هیعل یدیتهد ایدر برابر هرگونه حمله  لیاسرائ"کردند که  دیحال تاک نیدر ع آنها "دهد. انیگرانه خود پاپرخاش

 "دارد. یاش، حق اقدام مستقل را محفوظ م یمل

   و شورای امنیتسازمان ملل موضع 

 رانیا هیعل یستیونیصه میرژ یهایسازمان ملل به لفاظ یسخنگو واکنش 

o کرد که مساله  حیتصر رانیا هیعل یستیونیصه میرژ یها یدر واکنش به لفاظ یروز چهارشنبه به وقت محل کیدوجار استفان سال: شعار

را  تیوضع تواندیزا که م تنش یهایلفاظ ایاست که از انجام هر اقدام  نیخصوص ا نیمنتفع در ا ای لیدخ یهاهمه طرف یمهم برا

  رانیا در دیکارآمدن دولت جد یدرباره رو یدر پاسخ به سوال نیکل سازمان ملل همچن ریدب یخنگوس کنند. یبدتر کند، خوددار

 کند. یاستقبال م نیمختلف مورد عالقه طرف یها نهیدر خصوص زم رانیا دیجد یجمهور سیبا رئ یاظهار داشت سازمان ملل از همکار

 1400مرداد  15

 به نفتکش رانیحمله ا" هیعل تیامن یبه شورا ایبریو ل یرومان ا،یتانیبر تیشکا" 

o اقدام  تیمرسر استر خواستند در ارتباط با حمله به نفتکش تیامن ینامه به شورا کیبا نوشتن  ایبریو ل یرومان ا،یتانیبری: وله فارس چهیدو

 یجمهور هیعل ایبریو ل یرومان ا،یتانیبر قرار دهد. تیامن یشورا رانیسف اریبه نفتکش را در اخت "شواهد حمله" لیکند. قرار است اسرائ

اوت(  به  ۳مرداد ) 14شنبه که روز سه یاشده در نامه ادیکردند. سه کشور  تیسازمان ملل متحد شکا تیامن یبه شورا رانیا یاسالم

نفتکش  مرگبار بهانجام حمله  یبرا نیبدون سرنش یمایچند هواپ ای کیاز  رانیا "ادیبه احتمال ز"نوشتند اعالم کردند  تیامن یشورا

 یه شوراکشورها ب نیکه نامه ا ترزیرو یخبرگزارعمان استفاده کرده است. یایدر پنجشنبه گذشته در سواحل در "تیمرسر استر"

را به  یالمللنیحمل و نقل ب تیامن تینامه نوشتند حمله به نفتکش مرسر استر نیکشورها در ا نیگزارش داده است که ا ده،یرا د تیامن

 محکوم شود . یلالملنیجامعه ب وسطت دیاقدام با نیبوده است. هر سه کشور خواستند که ا یالمللنیب نیداخته و نقض آشکار قوانخطر ان

 یلیحمله به نفتکش اسرائ یبررس یبرا تیامن یشورا یرعلنیجلسه غ 

o کیملل متحد مسئله حمله مرگبار به  سازمان تیامن یشورا یرعلنیروز جمعه در نشست غ سیاند انگلشده یمدع هاپلماتی: دفارس 

 انیبا ب یغرب یکشورها یهاو مقام یستیونیصه میکه رژ یطیشرا درقرار خواهد داد. یسواحل عمان را مورد بررس یکینفتکش در نزد

 یهاپلماتیز دل اخبر را به نق نیکه ا ترزیرو یاند خبرگزارنسبت داده رانیرا به ا تینشده حمله به نفتکش مرسر استراثبات یادعاها

 ت،یامن یراشنبه شودر جلسه روز سه سیانگلشود. نجرم رانیا هیعل یشورا به اقدام نینشست ا رودیگزارش داده نوشته انتظار نم یغرب

ه ش را مورد حملنفتک نیچند پهپاد ا ای کیهفته گذشته با استفاده از  رانیا« محتمل است اریبس»شد  یمدع یمستندات چیبدون ارائه ه

 قرار داد که به کشته شدن دو نفر از خدمه آن منجر شد.

 رانیا هیاز اتهامات عل تیامن یشورا یاعضا تیعدم حما 
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o سیلانگ یها و ادعاهااز  اتهام تیامن یشورا یاعضا یمنبع آگاه در سازمان ملل گفت: برخ کی ،یراشاتودبه نقل از  لنایگزارش ا به 

 یغرب یسازمان ملل از اتهامات شرکا تیامن یشورا ینکردند. مشخص بود که همه اعضا تیحما یلیدرباره نفتکش اسرائ رانیا هیعل

 یریگجهیجله نتکه رخ داده است، با ع یبدون اثبات اتفاق دیو نبا میدار شتریو کسب اطالعات ب قیبه اثبات حقا ازی. ما نکنندینم تیحما

 یدر سواحل عمان نه تنها از سو ،یاحادثه نیکه اصوال وقوع چن شودیمطرح م یدر حال رانیا هیادعاها و اتهامات غرب عل نیا .میکن

 هیعل یروان اتیعمل یریگبا هدف شکل اساسیب یادعاها نیا رسدینشده است بلکه به نظر م دییتاکنون تا یالمللنیب یمراجع رسم

 .ردیگیصورت م رانیا

  تیامن یشوراسازی علیه ایران در اجماع ناکامی انگلیس در  

o در خصوص دست  سیانگل یاز ادعاها تیدر حما تیامن یشورا یاز عدم اجماع اعضا یالملل نیب یروز گذشته رسانه ها وز،ینورن

 یشورا در رانیا هیعل یلندن در ائتالف ساز یعمان خبر دادند.ناکام یایدر در یستیونیصه میدر حمله به نفت کش رژ رانیداشتن ا

 یپلماسید و یرسانه ا ،یاسیس یگسترده  از ابزارها یریهفته است با بهره گ کیکشور حدود  نیا هاست ک یسازمان ملل در حال تیامن

آغاز کرده  یالملل نیب یدر ابراه ها یناامن جادیکشورمان به ا یو متهم ساز رانیوارد کردن فشار به ا یرا برا یپنهان، تالش کم سابقه ا

واحل س یکیدر نزد "تیمرسر استر یتام" یلییو پس از وقوع انفجار در نفتکش اسرا دماهمردا ۷اقدامات  که از روز پنج شنبه  نیاست.ا

 عمان آغاز شد،

 

 غرب یانریبه اتهامات ضد ا تیامن یشورا یاعضا یست رد برخد 

o رانیا هیعل سیانگل ییدر نشست روز جمعه از اتهامات ادعا تیامن یشورا یاعضا یمنبع سازمان ملل اعالم کرد که برخ کی – رنایا 

 به دند.ادعا خواستار ش نیروشن شدن صحت و سقم ا یرا برا یمستقل و کامل قاتینکردند و تحق تیحما یلیدرباره نفتکش اسرائ

به دنبال  سینگلاادعا انجام شود. نیدرباره ا یمستقل قاتیتحق دیدارند که با دیاعضا تاک نیا ،یبه نقل از راشاتود رنایگزارش روز شنبه ا

 تیامن یعمان خواستار نشست شورا یایدر در تیمرسر استر یحمله به کشت نهیاساس در زم یب یو طرح اتهام ها یرسانه ا یجوساز

 از اتهامات تیسازمان ملل آماده حما تیامن یشورا یاست که همه اعضا یهیع افزود: بدمنب نیابسته شد. یسازمان ملل پشت درها

قبل  شتریتار اطالعات بخواس شتریپ مسکونشده است. ایمه یالملل نیطرف ب یمستقل و ب قاتیتحق جیکه نتا ینبودند درحال یغرب یشرکا

را رد  سیانگل لیدر سازمان ملل گفت که کشورش تحل هیروس رین سفمعاو «یانسکیپول یتریدم»حادثه شد.  نیدر مورد ا یریگ جهیاز نت

 1400/5/1۱ .میاقدام کن ای یریگ جهیبدون اثبات آنچه اتفاق افتاده است، شتابزده نت دیو نبا میدار قیبه اثبات حقا ازیگفت: ما ن یوکند. یم
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 کایاکنش آمرو 

  اسرائیلکشتی هدف قرار گرفتن واکنش آمریکا به 

o درباره  یستیونیصه میجنگ رژ ریوز یهایدرباره لفاظ یشنبه شب در پاسخ به سوالپنج دیکاخ سف یسخنگو ،یجن ساک:  اقتصاد دنیای

ق دفاع از مستقل ح یبه عنوان کشور لیاسرائ»در سواحل عمان، ادعا کرد:  «تیمرسر استر» یتجار یپاسخ به هدف قرار گرفتن کشت

در حال  ما»شد:  یدر ادامه مدع یفارس ساک ی.به گزارش خبرگزار«میشناسیم تیرسماست که به  یزیچ نینخست نیخود را دارد و ا

و حمله به «  سنسیآسفالت پر» یکشت فیصورت گرفته در ارتباط با توق یزاو درباره اقدامات تنش میهست یبا جامعه جهان یهمکار

در  دیاخ سفک یسخنگو«است. یما و جامعه جهان یگرانهستند که موجب ن یقطعا مسائل هانی.امینگران هست «تیمرسر استر[ »ی]کشت

 یدآزا یبرا یدیرفتارها تهد نیاست.ا یتهاجم یاز حمالت و رفتارها ییالگو نهایاست که ا نیاحساس ما ا»خود افزود:  یادامه ادعاها

 شومیمتذکر م نیهمچن»شد:  یمدع یساک.«شودیمختلف جهان خطر محسوب م یکشورها یاست و برا یاتیح یهاراهدر آب یناوبر

هستند  از جمله سازمان ملل یالمللنیب یهماهنگ در نهادها ییهاو برداشتن گام یما خواستار اقدام عمل ییایتانیبر یشرکا میدانیکه م

ه رسما امداد جمعملل متحد ب ماندر ساز سیانگل ندهی، نما«باربارا وودوارد»است که  یدر حال نیا.« میکنیم تیکه ما از از آنها قطعا حما

 .گذارندیبه بحث م تیامن یسواحل عمان را در شورا یکیدر نزد «تیمرسر استر» یاعالم کرد حمله به کشت

o در  "تیسر استرمر" یبه کشت ریحمله اخ انیگفت که  با بازماندگان قربان کایوزارت خارجه آمر یسخنگو سی، ند پراگزارش برنا به

ود که خود افز ترییتو یدر حساب کاربر ی. ومیبه شدت نگران هست ییهاحمله نیو از وقوع چن میکن یم یعمان ابراز همدرد یایدر

وزارت  یپورتر معاون سخنگو نایاست جال یخود در حال همکار یالمللنیب یبا شرکا هاتیافتن واقعیو  یرسانکمک یبرا کایآمر

در  یلینفتکش اسرائ کیبر حمله به  یکه  کشورش از گزارش ها مبن گفت ییکایبا خبرنگاران آمر یتلفن یدر نشست زین کایخارجه آمر

 یستیونیصه یرانیبه نقل از شرکت کشت ترزیرو ینظر دارد. خبرگزار ریز کیدرا از نز تینگران است و وضع اریسواحل عمان بس یکینزد

 1400/05/04 04:40:50:            زمان  عمان کشته شده اند. کیدر نزد دهیحادثه د یادعا کرد: دو خدمه کشت «میتیمار اکیزود»

  :ادخواهند د یپاسخ جمع یلیبه نفتکش اسرائ رانیو متحدانش به حمله ا کایآمرآنتونی بلینکن 

o ده داد همراه با وع داندیعرب م یایدر در یلیرا مسئول حمله به نفتکش اسرائ رانیکه ا کایگفت: آمر نکنیبل یآنتونران،یبان ا دهید

 ینیمتحده با تکرار اظهارات روز گذشته خود درباره نقش آفر االتیخارجه ا ریخواهند داد. وز «یپاسخ جمع»حمله  نیامتحدانش به 

عرب  یایدر در یلیرا مسئول حمله به نفتکش اسرائ رانیکه ا کایگفت: آمر لیاسرئ تینفتکش تحت مالک یدر حمله به کشت رانیا

در  رانیگفت: اقدام ا کایخارجه آمر ریوز نکنیبل یآنتونداد. هندخوا «یپاسخ جمع»حمله  نیوعده داد همراه با متحدانش به ا داندیم

 یهاشورو ک لیاسرائ ،یرومان س،یبا انگل یدر حال همکار کایمواجه خواهد شد. آمر «یپاسخ جمع»با  تیمرسر استر یحمله به کشت

 1400مرداد  14پاسخ است. نیمشخص کردن ا یبرا گرید

 تیو نفتکش مرسر استر رانیدرباره ا لیاسرائ تیبا مشاور امنشرمن  دارید 
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o   با  کایخارجه آمر ریمعاون وز م،یرژ نیا یسیو انگل ییکایآمر یبه همراه شرکا یستیونیصه میرژ یرانیدر ادامه کارزار ضدا :فارس

 االتیارجه اوزارت خ یسخنگو «سید پران»  کردند. دارید «تیمرسر استر» یدرباره حادثه کشت یستیونیصه میرژ یداخل تیمشاور امن

 تیافسر سابق موساد و مشاور امن« هوالتا الیا»شنبه( با روز گذشته )سه کایخارجه آمر ریمعاون وز« شرمن یوند»متحده اعالم کرد که 

 رانیز جمله اا تاز موضوعا یفیدر خصوص ط یستیونیصه میرژ یخارج استیمشاور امور س «ریمئ تیشمر»و  یستیونیصه میرژ یداخل

 وگو کرد.و گفت داریدر واشنگتن د

 است یلیعامل حمله به نفتکش اسرائ یرانی: پهپاد اکایو آمر ایتانیبر 

o عامل حمله به  کندیدر دست دارند که ثابت م یمرداد( اعالم کردند شواهد 15اوت ) ۱روز جمعه  کایو آمر ایتانیبر:   یفارس وزیورونی

اتهامات وارده را  رانیبوده است. همزمان ا یرانیپهپاد ا کیخدمه شد،  4مان، که منجر به کشته شدن ع یایدر در یلینفتکش اسرائ

 یکشت نیا را مسئول حمله به رانیکشورش ا نکهیا انیدر سازمان ملل متحد، با ب ایتانیبر ندهیوودوارد، نما باربارا کرده است. بیتکذ

وودوارد که  خانماطالع داده است. تیامن یحادثه را به شورا نیدر ا یاسالم یمهورمدارک و شواهد دخالت ج ایتانیگفت بر داندیم

ئول حمله بوده مس رانیکه ا داندیم ایتانیشواهد روشن هستند. بر»بود گفت:  افتهیدر مقر سازمان ملل حضور  یمطبوعات یدر کنفرانس

 یمایهواپ یایبقا یانجام شده بر رو یابیبر اساس ارز»افزود:  ایتانیبر ندهینما«و هدفمند بوده است. یحمله عمد نیکه ا میدانیاست. ما م

بدون  یماهایهواپ نیبوده است و ا 1۳۱-شاهد یرانیپهپاد ا کیحمله  نیکه سامانه مورد استفاده در ا میدار نانیاطم ن،یبدون سرنش

 11:41 - 0۷/08/4041:   .«شوندیم دیتول رانیفقط در ا نیسرنش

 بودند تیعامل حمله به نفتکش مرسر استر رانیساخت ا یدهاسنتکام: پهپا 

o اند. ساخته شده رانیحمله کردند در ا تیکه به نفتکش مرسر استر ییاعالم کرد پهپادها کایآمر یمرکز یروهاین ستاد: یوله فارس چهیدو

گزارش  شده است. یته شدن دو خدمه کشتحمله موفق بوده و سبب کش نیناکام مانده اما سوم یسنتکام گفته است دو حمله اول به کشت

 "تیمرسر استر"حمله مرگبار به نفتکش  رامونیاوت( پ ۱مرداد ) 15)سنتکام( روز جمعه  کایآمر یمرکز یروهایستاد ن قاتیتحق جینتا

ساخت  یهپادهاه پک دهیرس جهینت نی)پنتاگون( به ا کایوزارت دفاع آمر یکارشناس میگزارش گفته شده است که ت نیا در منتشر شد.

 یول پهپادآمده که دو حمله ا "تیمرسر استر" یگزارش با استناد به اظهارات خدمه کشت نیا دراند.نفتکش بوده نیعامل حمله به ا رانیا

 جهینت انجام شده موفق بوده که در هیژوئ ۳0که در  یحمله با پهپاد انفجار نیانجام شده ناموفق بوده است. اما سوم هیژوئ 44 خیکه در تار

اصابه کرده  تانیکاپ نیبه کاب یحمله پهپاد نیکه سوم شودیگزارش سنتکام گفته م درجان خود را از دست دادند.  یآن دو خدمه کشت

وفق شدند چند م ییکایآمر انیگفته است که نظام نیهمچن سنتکامکرده است. جادیا نیدر کاب متریسانت 80متر و  کیبه قطر  یاو حفره

 ینیشیپ یهاقطعات از جنس نمونه نیکه ا انددهیرس جهینت نیخود به ا یهایها بعد از بررسبکشند. آن رونیب ایاد سوم را از درقطعه از پهپ

در منامه،  کایآمر ییایسنتکام ابتدا در مقر ناوگان پنجم در قاتیتحقشده است. یگردآور رانیا یتهاجم یبوده که در حمالت پهپادها

اسرائیل،  کا،یآمرمنتقل شده است. کایارتش در خود آمر یهاشگاهیبه آزما ترقیدق صیتشخ یشده اما بعدا براآغاز  ن،یبحر تختیپا

  1400مرداد  1۱ .کندیرا رد م یاسرائیل یکشت نیحمله به ا نهیهر گونه اتهام در زم رانی. ادانندیحمله م نیرا عامل ا رانیا یو رومان ایتانیبر

 واکنش انگلستان و غرب 

 بود  تیعامل حمله به نفتکش مرسر استر ۶۳۱شاهد  یرانی: پهپاد اایتانیبر ریفس 

o در  تیردر حمله به نفتکش مرسر است رانیدر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت ا ایتانیبر ریسف: پیک ایران

وص در خص ترزیوودوارد در پاسخ به پرسش خبرنگار رو بارابار سازمان ملل قرار داده است. تیامن یشورا اریعمان را در اخت یهاآب
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حمله  نیبه دست آمده از ا ایبقا یما که بر اساس جمع آور یابیارز م،یدار نانیحمله گفت، ما اطم نیدر ا رانیشواهد و قرائن دخالت ا

بکار رفته  1۳۱ست که در پهپاد شاهد ا نحمله استفاده شده هما نیا یبرا یستمیکه از س دهدمی نشان ٬است تیمرسر استر یاز کشت

 .شودیساخته م رانینوع پهپاد تنها در ا نیاست و ا

  دانستند 'تیمرسر استر' یرا مسئول حمله به کشت رانیمتحده ا االتیا یمرکز یو فرمانده ۷گروه 

o موجود  مستندات'بر اساس  ثروتمند جهان، یمتشکل از کشورها 'گروه هفت 'موسوم به  یخارجه کشورها یوزرا -بی بی سی فارسی

 یقاتیتحق میت یررسب جینتا یاهیانیدر ب کایمتحده آمر االتیا یمرکز یاند. همزمان فرماندهمتهم کرده یلیاسرائ یرا به حمله به کشت رانیا '

مستندات موجود به  یممات"که منتشر کرده گفته است:  یاهیانیهفت در ب گروهرا منتشر کرده است. یتکش نیبه ا شیدرباره حمله هفته پ

 یالمللنیب تیصلح و امن رانیا"گفته شده  نیهمچن هیانیب نیا در".ستیحمله موجود ن نیا یبرا یهیتوج چیاشاره دارد؛ ه رانیبه ا یروشن

صلح و  ،یتردولیو افراد مسلح غ یابتین یروهایاز ن تیدر کنار حما رانیرفتار ا"اند: خارجه گروه هفت گفته یوزرا".کندیم دیرا تهد

  1400مرداد  15" .کندیم دیجهان را تهد تیامن

o  
 «متهم کرد «تیمرسر استر»را به حمله به نفتکش  رانیا« هفت گروه 

o در . بوده است رانیاخت اس یموافقند که پهپاد انتحار کایبا متخصصان وزارت دفاع آمر یلیو اسرائ ییایتانیبر کارشناسان : یفارس هیالعرب

مرسر »حمله به نفتکش  یبه منظور بررس 4041آگوست  ۱سازمان ملل متحد که روز جمعه  تیامن یبسته شورا یپشت درها جلسه

مام اعالم کردند که مطابق ت« گروه هفت»بزرگ موسوم به  یخارجه هفت کشور صنعت یدر سواحل عمان برگزار شد، وزرا «تیاستر

 بهاست. للالمنیب تیصلح و امن یبرا یدیتهد رانیو افزودند که حکومت انفتکش بوده است،  نیعامل حمله به ا رانیشواهد موجود، ا

همه شواهد »آمده است:  رانیمنتشر کرد، در سرزنش حکومت ا ایتانیگروه هفت، بر یادوره سیکه رئ یاهیانیدر ب ،«ترزیرو»گزارش 

 گرانیازو ب یابتین یروهایاز ن اشتیدر کنار حما ن،راینداشت. رفتار ا یهیتوج چیحمله ه نی. اکندیاشاره م رانیموجود آشکارا به ا

 :4041اوت 8 0۷« است. المللنیب تیصلح و امن یبرا یدیتهد ،یردولتیغمسلح 

 بیانیه ناتو درباره حمله به نفتکش اسرائیلی 

o :ضای این نهاد ات کننده اعروز سه شنبه بدون اشاره به اقدامات مخرب و بی ثب "ناتو"سخنگوی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  تابناک

نظامی در نقاط مختلف جهان، حمله به کشتی نفتکش اسرائیلی مرسر استریت را در دریای عمان، محکوم و همراهی خود با مواضع 

مله ح ؛ سخنگوی این نهاد نظامی گفت: ما به همراه هم پیمانانمان،"ناتو"آمریکا و انگلیس در این ماجرا را اعالم کرد.به گزارش تارنمای 

را در سواحل عمان محکوم کرده و کشته شدن شهروندان رومانی و انگلیس را تسلیت می  "ام وی مرسر استریت"اخیر به کشتی 

گوییم.جانشین سخنگوی ناتو افزود: آزادی کشتیرانی برای همه کشورهای هم پیمان ناتو از اهمیت بسیاری باالیی برخوردار است و باید 
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لمللی رعایت شود.او با استناد به ادعاهای انگلیس آمریکا و رومانی مبنی بر اینکه به احتمال زیاد ایران مسئول این بر اساس قوانین بین ا

حادثه بوده، بدون اشاره به اقدامات بی ثبات کننده اعضای این تشکل نظامی در مناطق مختلف جهان، نسبت به آنچه وی اقدامات بی 

 ، ابراز نگرانی کرد.ثبات کننده ایران در منطقه نامید

 کندیم بیدارد؛ تهران تکذ رانیا تیاز مسئول تیحکا کایگروه هفت و ارتش آمر ۀآثار و عالئم در دست، بگفت 

o گزارش منابع ب ،یشده از پهپاد انتحار افتیو قطعات  تیمرسر استر یکشت یانجام گرفته بر رو یهایو بررس قاتیتحق -آر اف آی

نظور م نیکه به ا یاژهیو یۀانیگروه هفت در ب ۀامور خارج رانی. وزکندیحمله آشکار م نیرا در ا رانیا یاسال یمختلف، نقش جمهور

کردند.  فیتوص «یالمللنیو صلح ب تیامن» یبرا یدیکشور را تهد نیرفتار ا نه،یزم نیدر ا رانیا تیبر مسئول دیمنتشر کردند، با تاک

 0۷/08/4041  خواند. «یجعل»را  نهیزم نیکرد و مدارک و آثار بدست آمده در ااظهارات را رد  نیا رانیا یاسالم یجمهور

 وستیپ رانیا هیعل یبه اقدام جمع کانادا 

o زیانادا نک ران،یا یاسالم یجمهور هیعل یجامعه جهان کیتحر یبرا یستیونیصه میرژ ریاخ یروزها یدر پ یپ یهاتالش یدر پ :فارس 

زارش گ« تاس» یروس یطور که خبرگزار آنکرد. یزنبه تهران اتهام «تیمرسر استر» یکشت بدون سند و مدرک، در خصوص حادثه

به  یاتهام زن نیاز کمپ یاهیانیداده است، با صدور ب شیخود را افزا یرانیمواضع ضدا راًیکه اخ زیکرده است، وزارت خارجه کانادا ن

 یحه رسمدر صف یاهیانیگزارش، وزارت خارجه کانادا با صدور ب نیکرد.  طبق ا تیحما تیمرسر استر یدر خصوص حادثه کشت رانیا

 نیخصوص ا نیوزارت خارجه کانادا در ا هیانیب درارتباط داد. رانیرا به ا تیمرسر استر یخود، بدون سند و مدرک حادثه کشت یترییتو

، محکوم انجام شده است رانیتوسط ا یلمللانیرا که طبق اطالعات ب تیکانادا حمله به نفتکش مرسر استر»گونه نوشته شده است: 

 .«کندیم تیحما رمسئوالنهیاقدام غ نیبه ا رانیا ییپاسخگو یبرا المللنیکانادا از تالش جامعه ب: »دیافزایگونه م نیا هیانیب نیا.«کندیم

 واکنش روسیه 

 زنی به ایرانگویی انگلیس و آمریکا در اتهامواکنش روسیه به تناقض 

o :های اخیر انگلیس و آمریکا علیه ایران در خصوص حادثه زنیالمللی ضمن اشاره به اتهامهای بیننماینده روسیه در سازمان مشرق نیوز

های ننماینده روسیه در سازما« میخائیل اولیانوف»ها را متناقض خواند.به گزارش مشرق، رخ داده برای کشتی صهیونیستی، ادعاهای آن

داده برای های اخیر انگلیس و آمریکا علیه ایران در خصوص حادثه رخزنی، در توییتی ضمن اشاره به اتهامالمللی مستقر در وینبین

های وزارت خارجه آمریکا و وزارت ها را متناقض خواند.وی در این خصوص نوشت: متوجه تناقض در بیانیهکشتی صهیونیستی، آن

ما اطمینان داریم ایران این حمله را »شدید؟ آمریکا: « مرسر استریت»له به خارجه انگلیس در اول اوت )دهم مرداد( در خصوص حم

این دیپلمات روس در ادامه پرسید: چه «.به احتمال زیاد )ایران این اقدام را انجام داده است(»تر بود: انگلیس محتاط« انجام داده است.

های گویی گفته بود: این بیانیهدر خصوص این تناقض تر سخنگوی وزارت امور خارجهچیزی پشت این مسئله قرار دارد؟ پیش

ای که ابتدا بدون ارائه هرگونه سند و مدرک به جمهوری اسالمی هماهنگ شده بخودی خود حاوی فرازهایی متناقض است، بگونه

 1400مرداد  11 گوید!آن سخن می "احتمال"زند و متعاقبا از ایران اتهام می

 مسکو: اطالعات متناقض است 

o یغرب یو کشورها یستیونیصه میرژ ریاخ یهایزندر سازمان ملل در واکنش به اتهام هیدائم روس ندهیمعاون اول نما فارس، یخبرگزار 

 حدس و گمان است. هیاطالعات متناقض و بر پا نیکرد که ا حیتصر «تیمرسر استر» یدرباره حادثه کشت رانیبه ا

 واکنش ها در منطقه 

 اسرائیل علیه ایران واکنش سوریه به ادعای 
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o وزارت خارجه سوریه ادعاهای مطرح شده علیه ایران توسط رژیم صهیونیستی و همپیمانانش از جمله در بیانیه وزرای خارجه  ایسنا :

به نقل از روزنامه الوطن، یک منبع رسمی در وزارت  .درخصوص حمله به کشتی مرسر استریت را به شدت محکوم کرد ۷گروه 

ای تاکید کرد: جمهوری عربی سوریه اتهامات جعلی اسرائیل، دولت آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای غربی در بیانیهخارجه سوریه 

در این .دنباله رو آن ها که در چارچوب هدف قرار دادن برنامه ریزی شده جمهوری اسالمی ایران است را به شدت محکوم می کند

دیگر بر ایستادگی و حمایت خود از جمهوری اسالمی ایران در برابر این ادعاهای بی اساس بیانیه آمده است: جمهوری عربی سوریه بار 

 کند و معتقد است که ایران توان شکست این اقدام آمریکایی و غربی را دارد.و هجمه های هیستریک تاکید می

 واکنش قطر به هدف قرار گرفتن کشتی اسرائیلی 

o هدف قرار گرفتن یک فروند کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی در دریای عمان ، ابراز امیدواری : وزارت خارجه قطر در واکنش به ایرنا

ها شود.وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای که در وب سایت رسمی این المللی مانع تکرار حمله به نفتکشکرد که قوانین بین

عمان را محکوم کرده و ابراز امیدواری می کند که با استناد به  وزارتخانه منتشر شد، افزود: دولت قطر حمله به نفتکش در سواحل

حقوق بین الملل و برای حفظ امنیت و ثبات منطقه چنین تجاوزی در آینده تکرار نخواهد شد.وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد که 

 ها را مختل کند، به طور کامل رد می دولت قطر اقداماتی را که امنیت حمل و نقل دریایی بین المللی و حرکت کشتی ها و نفتکش

 کند. این وزارتخانه بر لزوم رعایت معاهدات و هنجارهای بین المللی ناوبری در سراسر جهان از سوی همه کشورها تاکید کرد.

  مقامات نظامی ایرانواکنش 

 تیمرسر استر یبه اتهام دست داشتن تهران در حمله به کشت رانیا ینظام یهامقام واکنش 

o یهااممق یاظهارات مطرح شده از سو رانیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یهوافضا یرویروز شنبه، فرمانده نی: فارس پندنتیدنیا 

 رنا،یش اگزار بهعمان، رد کرد. یکیدر نزد «تیمرسر استر» یرا در مورد دست داشتن تهران در حمله به کشت ییکایو آمر یلیاسرائ

س داده است و امتحان پ رانیا»به پاسخ به آن حمله که هفته گذشته با پهپاد انجام شد، گفت:  لیاسرائ دیهددرباره ت زادهیحاج یرعلیام

ا ب دانندیاند و مکرده شیها ما را آزماآن»افزود:  نیهمچن او«کنند. شیرا آزما رانیمجدد ندارد، اگر دوست دارند، ا شیبه آزما یازین

ها داد و آن میخواه یو حتما پاسخ سخت م،یقدرت را دار یریکارگو هم اراده به میهم قدرت داررو خواهند بود. ما روبه یچه پاسخ

 ،ییسراا داستانب هاییکایآمر»گفت:  ینشست خبر کیدر  زین رانیمسلح ا یروهاین یسخنگو همزمان،«بکنند. توانندینم یغلط نیچن

 یراهکار نیدر مجموعه نظام است؛ لذا چن یدستکیو  یکپارچگیاز  شانیتیارضان لیها هم به دلاقدام آن نیو ا کنندیرا متهم م رانیا

 1400مرداد  1۱شنبه    «انتخاب کردند. رانیفشار به ا یرا برا

 میدهیجواب م لی: به حمله اسرائرانیا یدو مقام ارشد نظام 

o :تیمرسر استر یدر حمله به کشت رانیست داشتن اگفته است اتهام د ران،یمسلح ا یروهاین یسخنگو ،یابوالفضل شکارچ رادیو فردا 

 ییهابا اشاره به گزارش اواست. «یجعل»اند، ارائه داده یغرب یکه اسرائیل و کشورها یاست و اسناد «یروان اتیو عمل ییسراداستان»

اده شده که قطعات د صیتشخ شگاهیدر کدام آزما» منتشر شده، گفته است  رانیمتعلق به ا یقطعات الشه پهپاد انتحار افتنیکه درباره 

رده و سوال ب ریرا هم ز یحمله به کشت یاسناد، اصل ماجرا نیخواندن ا یعالوه بر جعل یشکارچ یآقا«.است رانیمورد ادعا متعلق به ا

 یوافضاه یرویفرمانده ن زاده،یحاج یرعلیام گر،ید یواکنش در.«ستین یکار سخت یکشت کی یانفجار بر رو کی جادیا» گفته است 

 «یختجواب س»ماجرا بدهد،  نیبه ا یبخواهند پاسخ لیو اسرائ کایگفته است اگر آمر رانیا هیسپاه، بدون رد اتهامات مطرح شده عل

 یوراش اریعمان را در اخت یهادر آب تیدر حمله به نفتکش مرسر استر رانیکه شواهد و مدارک دخالت ا ایتانیبر دولتداد. میخواه
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 نیبکار رفته است و ا 1۳۱حمله استفاده شده همان است که در پهپاد شاهد  نیا یبرا یستمیس دیگویل قرار داده، مسازمان مل تیامن

 1400مرداد  1۱ .شودیساخته م رانینوع پهپاد تنها در ا

  نسسیآسفالت پرادعاهای مرتبط با  ربوده شدن کشتی 

 ر سواحل اماراتدو آسفالت  ریحامل ق یکشت کیدرباره ربوده شدن  ضیضد و نق یخبرها 

o  :د مور یروهاین"توسط  یامارات متحده عرب یهاو آسفالت در آب ریحامل ق یکشت کینشده از ربودن  دییتا یخبرهادویچه وله

 یتینبه نقل از منابع ام ترزیرو یخبرگزار کرده است. بیخبر را تکذ نیا رانیوزارت خارجه ا یدارند. سخنگو تیحکا "رانیا تیحما

 نیاس ااس براند. کرده "فیتوق"نفتکش را در سواحل امارات  یکشت کی "رانیا تیتحت حما یروهاین" رسدیگزارش داد به نظر م

 انینظام سط شبهتو کردهیو آسفالت حمل م ریکه با پرچم پاناما ق "آسفالت پرنسس" یکشت ،ییایدر تیگزارش به نقل از دو منبع امن

 یوگو با خبرگزاردر گفت رانیوزارت امور خارجه ا یزاده سخنگو بیخط دیسع عرب ربوده شده است. یایدر در رانیوابسته به ا

 "یاسیاغراض خاص س یکاذب برا ینسبت به هر گونه فضاساز" یخارج یهایبه کشت رانیا ینظام یروهایورود ن بیبا تکذ میتسن

 0۳80884041 هشدار داد.

  اندربایی شدهشتیبا از کار انداختن موتورها مانع ک« آسفالت پرینسس»خدمه 

o : دند. مقامات نیروی دریایی خوان« ربایی احتمالیکشتی»شنبه شب به کشتی آسفالت پرینسس را مقامات بریتانیا حمله سه یورونیوز فارسی

شتی یورش مهاجم مسلح ایرانی به این ک ۷یا  ۱شنبه تیمی از بریتانیا به نقل از خدمه کشتی آسفالت پرینسس اعالم کردند که شامگاه سه

سوی ایران ببرند اما خدمه عمدتا هندی و اندونزیایی اند کشتی را بهاند.به گفته همین منبع، مهاجمان قصد داشتهو وارد آن شده برده

اند سرانجام با از کار انداختن موتورها سبب توقف کشتی شوند و اند، توانستهشده کشتی، که برخی از آنها در جریان حمله زخمی

تین در نخس« آسفالت پرینسس»دهد که ای نشان میاند.رهیابی ماهوارهمان با سررسیدن ناوهای ایاالت متحده و عمان متواری شدهمهاج

تگوهای سوی عمان بازگشته است.در گفسوی بندر جاسک ایران تغییر مسیر داده، اما پس از مدتی توقف کرده و بهساعات چهارشنبه به

همات سوار ها با مایرانی»گوید: قامات بریتانیایی رسیده یکی از خدمه کشتی به گارد ساحلی امارات میای که به دست مضبط شده

 05/08/4041 «توانم زمان تقریبی رسیدن را بگویم.دهیم. نمیاند. اکنون داریم تغییر مسیر میکشتی شده

 فالت پرینسس کشتی آس برداری یک هواپیمای آمریکایی از مهاجمان مسلح ایرانی بهعکس 

o : خلبان یک هواپیمای آمریکایی دیده است که مهاجمان ایرانی کشتی آسفالت پرینسس به هنگام خروج چیزی را با  یورونیوز فارسی

شنبه شب در دریای اند.به نوشته وبسایت بیزنس اینسایدر، یک مقام ارتش آمریکا ضمن اعالم این خبر گفت وضعیت سهخود بیرون برده

ته است.این مقام را داش« المللییک دزدی دریایی بین ٔ  هرگونه نشانه»بوده و « ه یک عملیات تجسس با پشتیبانی دولت ایرانشبی»عمان 

ج چیزی را با هنگام خروهواپیمای ما مردان مسلح ایرانی را بر عرشه این کشتی زیر نظر داشته و دیده است که آنان به» آمریکایی گفت:

 «.اندساعت کنترل این کشتی را در اختیار داشته ۷مردان مسلح با لباس گارد ساحلی ایران حدود »نین افزود: وی همچ«اند.خود برده

05/08/4041 

 چگونه سپاه در ربودن کشتی آسفالت پرنسس شکست خورد؟ 

o : دن ناوشکن آمریکایی ش از رسیناتوان از انتقال کشتی پرنسس آسفالت به ایران، نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه پی ایتدپندنت فارسی

های تندرو به چند کشتی تجاری در خلیج به وقت تهران، گروهی از قایق 14:44، ساعت 4041اوت  ۳برابر با  1400مرداد  1۳گریختند. 

ی( ین دریایها از مواد منفجره )معمان در نزدیکی تنگه هرمز هجوم بردند.  در ادامه،  اخبار ضد و نقیضی مبنی بر استفاده خدمه آن

ها خبر داد. کشتی ( از ربایش یکی از کشتیUKMTOگزارش شد. سه ساعت پس از آن، سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا )
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ها که بنا به منابع اطالعاتی نفر از خدمه یکی از قایق 4(  ، به دست Asphalt  Princess« )شاهزاده آسفالت»تجاری مورد نظر به نام 

بندر فجیره « ناتیکال مایلی» ۱0گره دریایی یا  45اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران )نیروهای ویژه( بودند، در فاصله حدود بریتانیا از 

ران و های ایهای تجاری، ربایندگان حرکت کشتی مورد نظر را به سمت آبهای تارنماهای رهگیری کشتیربوده شد.بر اساس داده

روهای فنی های خدمه کشتی، نیبا تالش خدمه کشتی از ادامه حرکت به سمت ایران وا ماندند. بنا بر گفتهبندر جاسک تغییر دادند، اما 

آن از طریق خرابکاری در موتورخانه کشتی از حرکتش به سمت ایران جلوگیری کردند. ساعاتی پس از ربایش کشتی آسفالت پرنسس، 

می، خبر از توقیف آن داد. اما  دقایقی بعد، پس از آن که سخنگوی وزارت امور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسال

خارجه جمهوری اسالمی ایران اخبار منتشر شده درباره نقش ایران در ربایش آن کشتی را دروغ خواند، آن خبر هم حذف شد.  انکار 

د. احتمال های سرزمینی ایران شا پیش از ورودش به آبنقش نیروی دریایی سپاه در  ربایش آن کشتی، سبب توقف ناگهانی آن در دری

ه تهران پیرامون اند، به دلیل فشارهای سیاسی وارده بهای منابع اطالعاتی بریتانیا، نیروهای ایرانی بودهرود که ربایندگان که بنا به گفتهمی

 انشان دریافت کرده باشند.اقدامشان، دستور توقف عملیات توقیف کشتی و انتقال آن به جاسک را از فرمانده

 'های امارات؛ جزئیات تایمز لندن از نحوه آزاد شدن کشتیدر آب 'کشتی ربایی'حادثه  'پایان 

o : سازمان امنیت تجارت دریایی بریتانیا اعالم کرد حادثه ای که در آن یک کشتی در سواحل امارات عربی متحده در  بی بی سی فارسی

گمراه " گوید این حادثه تایید نشده و اعالم خبر آن راافته و کشتی سالم است.سفارت ایران در لندن اما میآستانه بوده شدن بود، پایان ی

پس از  ای که پنج روزخوانده است. سازمان امنیت تجارت دریایی بریتانیا در توییتی با اشاره به حادثه "کردن مردم در سراسر جهان

مه اند. کشتی سالم است. واقعه خاتاند، آن را ترک کردهافرادی که در کشتی بوده"کرد:  حمله به نفتکش اسرائیلی رخ داد، اعالم

سازمان امنیت تجارت دریایی بریتانیا پیشتر اعالم کرده بود این کشتی یک تانکر حمل قیر بوده و حادثه در نزدیکی آب های "یافته.

ها شده بود.روزنامه تایمز لندن به نقل از منابع آگاه در دولت بریتانیا کشتیفجیره رخ داده است. این سازمان خواهان احتیاط فوق العاده 

ایرانی ها به این تانکر یورش بردند تا آن را به ایران ببرند اما خدمه کشتی موتورها را از کار انداختند تا از حرکت باز "می نویسد که 

ح از ایران بعد از آنکه کشتی های جنگی آمریکایی و عمانی به کمک افراد مسل"یک منبع به این روزنامه گفت که گروهی از "ایستد.

وزارت دفاع عمان چهارشنبه گفت نیروی هوایی این کشور پروازهایی در نزدیکی این کشتی انجام داد و "آمدند از کشتی گریختند.

یل رشته حمالت به کشتی های مرتبط با اسرائنیروی دریایی هم ناوهای خود را برای ایجاد امنیت دریایی مستقر کرد. از ماه فوریه یک 

 1400مرداد  1۳یا ایران انجام شده که دو کشور آن را به دیگری نسبت می دهند.   

  کشتی ربایی'واکنش ایران به ادعای' 

o : یج فارس، هیچ لمان در منطقه خهای مستقیمطبق گفته رابط"در واکنش سفارت ایران در لندن در توئیتی اعالم کرد  بی بی سی فارسی

گمراه "سفارت ایران در لندن در ادامه نوشت: "ای جدید برای هیچ کشتی تجاری در منطقه تاکنون تایید نشده است.اطالعاتی از حادثه

زارت . سعید خطیب زاده، سخنگوی و"ای نیستبرداری دیپلماتیک در نیویورک بازی منصفانهکردن مردم در سراسر جهان برای بهره

هر گونه فضاسازی کاذب برای اغراض خاص سیاسی هشدار "خواند و نسبت به  ''مشکوک ''ها را ه ایران، هم این گزارشامور خارج

سپاه پاسداران هم دست داشتن نیروهایش در هرگونه عملیات علیه کشتیرانی در آب های امارات عربی متحده را رد کرد.به گزارش "داد.

براساس اطالعات نیروهای امنیتی، نیروهای مسلح ایران و کلیه شاخه های "در وبسایت خود نوشت:  ایرویترز سپاه پاسداران در بیانیه

 1400مرداد  14  "مقاومت اسالمی در خاورمیانه هیچ نقشی در حادثه خلیج عمان نداشته اند.
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 وارد مرتبطم 

 رانیا هیعل لیاسرائ یغاتیاز شکست جنجال تبل "توریمان ستیا دلیم" لیتحل 

o :یِ لیدر حادثه حمله به نفتکش اسرائ رانیا هیعل ریاخ یها یبا اشاره به جوساز یدر گزارش "توریمان ستیا دلیم" یخبر گاهیپا الف 

به راه اندازند  رانیا هیرا عل یو روان یغاتیجنگ تبل کیبود که  نیو انگلستان ا کا،یآمر ل،یاگر هدفِ اسرائ: »سدینو یم "تیمرسر استر"

 جهینون نتو هدف آن ها، تاک تین نیگفت که ا دیبفرستند، با "یسیرئ میابراه"کشور،  نیا یدیجمهور جد سیرئ هخاص را ب یامیو پ

نفتکش  کیحمله مرموز به  کیانجام  رایاخ» :سدینو یرابطه م نیدر ا توریمان ستیا دلیم معکوس داده و به ضرر آن ها تمام شده است.

ها نه ، تنشراستا نیداده است. در ا شیافزا یرا به نحو قابل توجه انهیتنش ها در منطقه خاورمسطح  گریعمان، بار د جیدر خل یلیاسرائ

 44شده اند. حادثه  ریدر مساله درگ قایعم زین ایتانیو بر کایآمر رینظ یغرب یاند بلکه قدرت ها افتهی شیافزا لیو اسرائ رانیا انیفقط م

مسلحِ ناشناس)در  با پرچم پاناما توسط افراد یکشت کی شِیربا یعنی دیحادثه جد کیوقوع پنج روز بعد با  ل،ینفتکش اسرائ یبرا یجوال

به راه اندازند و  انریا هیرا عل یو روان یغاتیجنگ تبل کیبود که  نیو انگلستان ا کایآمر ل،یاگر هدف اسرائ ...فارس( دنبال شد. جیخل

معکوس  جهیو هدف آن ها تاکنون نت تین نیگفت که ا دیبفرستند، با یسیئر میکشور ابراه نیا دیجمهور جد سیخاص را به رئ یامیپ

حال  نیو در ع یپختگ ،یتوام با خونسرد یتوان در سخنران یمساله را به طور خاص م نیداده و به ضرر آن ها تمام شده است. نمود ا

   14:15، 1400مرداد  1۱...    مشاهده کرد. فشیدر مراسم تحل یسیرئ میابراه یِقدرتمند

 تهران هیلندن عل یلفاظ 

o :بازمهین رانیبا ا یپلماسیرا تکرار کرد و گفت که درب د رانیا هیشنبه ادعاها علروز پنج سیامور خارجه انگل ریراب، وز کینیدوم فارس 

را  رشیمس دیه باقرار دارد ک یادر برهه رانیکه ا میدانیم»گفت:  یاراب در مصاحبه ،«وزین یاسکا»شبکه  ینترنتیا گاهیاست.به نوشته پا

راب «کشور قرار دارد. نیا یرو شیها پاز فرصت یاهفته برگزار شد و مجموعه نیا دیجد جمهورسیرئ فیمشخص کند.مراسم تحل

 یوادثدرباره ح میتوانیاست اما نم بازمهین شهیهم یدرب دموکراس م،یاطور که ظرف دو سال گذشته نشان دادههمان»شد:  یدر ادامه مدع

ا در م»گفت:  رانیدرباره نحوه پاسخ به ا یاو در پاسخ به سوال.«میرا پاسخگو قرار نده رانیمانند حمله انجام شده در ساحل عمان ا

 یخبرگزار گزارش به .«میکنینم یدهعالمت میقرار است انجام ده یچه کار نکهیدرباره ا قیبه طور دق ترییتو ای یارسانه یهامصاحبه

اعالم  ترشییدر صفحه تو سیخارجه انگل ریراب، وز کینیدر لندن در واکنش به اظهارات دوم رانیا یاسالم یارت جمهورفارس، سف

 و شرافت میکنیحفظ م یمتیرا با هر ق انیرانی.اما شرافت ادهدیچه در حرف و چه در عمل احترام را با احترام جواب م رانیا» کرد: 

است.باب  ترنییپا کسچیدر جهان است و نه از ه ینه نوکر کس رانیا»کرد:  حیدر لندن تصر رانیت اسفار.« ستیقابل معامله ن یرانیا

 «مذاکره با احترام متقابل و در موضع برابر باز است.

    :است. لیرفتار اسرائ یمنطق جهیعمان، نت یایدر در لیحمله به نفتکش اسرائروزنامه روسی 

o مان، موضوع ع یایدر سواحل در لیاسرائ تینوشت: حمله به نفتکش مرسر استر یادداشتیا در گازت ایسماینزاو دانشجو، یخبرگزار

 دادیرو نیا را مسئول وقوع یرانیا یروهاین لیبود. اسرائ لیو اسرائ کایمتحده آمر االتیامور خارجه ا یوزرا یتلفن یوگودر گفت یاصل

استفاده شده  یرانیا یحمله، از پهپادها نیا انیمنابع، در جر یگزارش برخ بهکشته شدند. یکشت نیآن، دو نفر از خدمه ا یکه ط داندیم

 تیاستر مرسر یشد: کشت رادیحمله ا نیدر ا یرانیا یروهایدر خصوص دست داشتن ن یباعث شد تا سخنان دادیرو نیاست. محل وقوع ا

 ویگانتز و آو یماجرا باعث شد تا بن نیااست. هعمان مورد حمله قرار گرفت یایاز سواحل در یلومتریک 480عرب و در  یایدر در

درت ق شیآزما ران،یعرب تالش ا یایدر دادیرو ندیگویم لیاسرائ یوگو کنند. مقامات رسمموضوع گفت نیدر خصوص ا یکوهاو
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دست  لیرائاس یعاتاطال سیخبر داد که دو سال است، سرو« ژورنال تیوال استر» هیماه مارس نشر دربوده است. لیدر اسرائ دیجد نهیکاب

دت، چند م نیا یتا تهران را از امکان صادرات نفت به متحدانش محروم کند. ط زندیم یرانیا یهانفتکش هیبه حمالت خرابکارانه عل

 بوده است. لیائرفتار اسر نیا یمنطق جهینت ت،یمرسر استر یحمله کشت ،یطیاشر نیاند. در چنمورد حمله قرار گرفته یرانینفتکش ا

 نزند؟ رانیا میرژ هیعل کجانبهیدست به اقدام  لیداد اسرائ حیبنت ترج یا دولت نفتالچر 

o  گفت  یسالما یدر مقابل جمهور لیاسرائ یدرباره استراتژ «لیارتش اسرائ ویراد»در سازمان ملل در مصاحبه با  لیاسرائ ریسف –کیهان

 یدولت نفتال معتقدند اگر قرار بود لگرانیتحل یبرخ -«است. رانیادر  میرژ رییحکومت و تغ یخواستار سرنگون تیدر نها»که کشورش 

بارها  اهویو صدا همچنان که در دولت نتان سریبدهد ب هایپرانو راکت هایتعرض به کشت یبرا یاسالم یبه جمهور یابنت پاسخ کوبنده

در حمله  یسالما یمسلح دست داشتن جمهور یروهاین یسخنگو یابوالفضل شکارچ -.زدیم انهیجویاتفاق افتاد دست به اقدامات تالف

دارند  یاسناد جعل هیته یبرا ییدست باال» هایلیاسرائ دیگویخوانده و م کایآمر «یروان اتیعمل»و  «ییداستانسرا»را  یلیبه نفتکش اسرائ

 هیعل یام جمعبه اقد میصمت تیامن ینشست شورا جهینت نکهیا -.«ستین یهم کار سخت یکشت کی یانفجار بر رو کی جادیا یحت

وتو  ادیتمال زرا به اح رانیا میرژ هیقاطع عل ماتیو تصم هاهیانیب هیو روس نیچ رایرسد ز یبه نظر م دیباشد بع یاسالم یجمهور داتیتهد

خواهد  انریا میرژ هیائتالف عل کی لیتشک یابر یاحتا در صورت وتو مقدمه تیامن یکم طرح مسئله در شوراخواهند کرد اما دست

 یدر مقابل جمهور لیاسرائ یدرباره استراتژ «لیارتش اسرائ ویراد»در مصاحبه با  کایدر سازمان ملل و آمر لیاسرائ ریاردان سف لعادیشد. گ

  1400مرداد  1۱ شنبه   «است. رانیدر ا میرژ رییحکومت و تغ یخواستار سرنگون تیدر نها»گفت که کشورش  یاسالم

 یلیدرباره نفتکش اسرائ رانیا هیاها علناتو با ادع یهمراه 

o ناتو نیز ادعاها مبنی بر دست داشتن ایران در حمله به نفتکش متعلق رژیم صهیونیستی را تکرار کرد و از تهران خواست تا به  سنایا :

فتکش مِرسِر مله به ن)ناتو( در واکنش به گزارشات درخصوص ح یشمال کیآتالنت مانیسازمان پ اش پایبند باشد.المللیتعهدات بین

حادثه  نیمنتشر و ا یا هیانیب سیو انگل کایآمر ،یستیونیصه میقرار دارد، همصدا با مقامات رژ یستیونیصه میکه تحت کنترل رژ تیاستر

به  ریاخ به متحدانمان حمله مرگبار وستنیسازمان ناتو قرار گرفته، آمده است: ما با پ تیوب سا یکه رو هیانیب نیا در را محکوم کرد.

 تیحادثه تسل نیآنها در ا تلفات لیبه دل سیو انگل یو به رومان میکن یسواحل عمان را محکوم م یکیدر نزد تیمِرسر استر یواِم یکشت

 تیرعا یالملل نیب نیطبق قوان ستیبا یاست و م یتمام متحدان ناتو ضرور یبرا یناوبر یآمده است: آزاد هیانیب نیدر ادامه ا. مییگویم

به  یمانمتحده و رو االتیا س،یدر سواحل عمان آورده است: انگل یکشت نیدر حمله به ا رانیبر نقش ا یبا تکرار ادعاها مبن ناتو شود.

در منطقه  رانیا یبوده است. متحدان ما همچنان نسبت به اقدامات ثبات زدا رانیحمله کار ا ادیز اریاند که به احتمال بس دهیرس جهینت نیا

  00مرداد//14: خیتار  باشد. بندیپا یالملل نیخواهند تا به الزامات ب یو از تهران م نگرانند

 لیو اسرائ رانیا انیم هیجنگ در سا 

o و  یانریا یهایکشت ر،یاخ یهاها و سال. در ماهدیبایهمچنان ادامه م ل،یو اسرائ رانیا انیم هیکه جنگ در سا رسدینظر م به :شعارسال

 هی.نشرکنندیحمالت، متهم م نیرا به انجام ا گریکدیها هدف حمله قرار گرفته اند و هر مرتبه، دو طرف و بار هابار ،یلیاسرائ

در  یلیسرائنفتکش ا کی هیبه حمله آن عل رانیو متهم کردنِ ا رانیا هیعل لیاسرائ ریاخ یهایبه جنجال ساز ،یدر گزارش "ستیاکونوم"

 نیگفتند که ا ی، خدمه کشت"تیمرسر استر" یلیاسرائ یبه کشت ریوقوع حمله اخ یدر ابتدا: »سدینویسواحل عمان پرداخته و م یکینزد

 یجوال 44 خیپهپاد انجام شده است. در تار لهیآسمان و به وس قیحمله از طر نیحال، ا نیانجام شده است. با ا ییایتوسط دزدان در ملهح

، قرار پهپاد که مملوِ از مواد منفجره بوده کیبوده، هدف حمله  یلیائشرکت اسر کینفتکش که در کنترل  یکشت کی ،یسال جار

ه جان باختند ک یحمله، دو تن از خدمه کشت نیا انیسواحل کشورِ عمان بوده است. در جر یکیدر نزد ه،حمل نیگرفت. محل وقوع ا



 

          
 

 1400-02-2 شماره:

 81/05/1400 تاریخ:

  

        بازتاب اخبار مرتبط با حمله به کشتی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی و رسانه ها

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 
 

 ،یلیاسرائ یکشت یبرا ریکردند که اتفاق اخ دیتاک کایو آمر ا،یتانیبر ل،یپس از حمله: اسرائ یاندک بودند. یو رومان ایتانیافراد از اتباع بر نیا

کرد  دیتاک رابطه نیدر ا زین "گانتس یبن" لیدفاع اسرائ ریاشاره کردند. وز رانیها به طور خاص به انبوده است. آن ییایکار دزدان در

در  نید. ارا رد کر ریبالفاصله هرگونه دخالت در حادثه اخ رانیحال، ا نیا با ."مینشان ده کنشوا رانیبه ا دیحاال و فورا با نیما هم"که 

 ران،یوزارت خارجه ا یسخنگو "زاده بیخط دیسع"راستا،  نی. در اانددهیبه اوج خود رس لیو اسرائ رانیا انیها ماست که تنش یحال

 کارد، گردباد درو خواهد کرد.هر بخواهد باد ب هوحشت و خشونت متهم کرد و هشدار داد ک ،یثبات یب جادیرا به ا لیاسرائ

 که بدون دستاورد بود رانینسبت به ا اساسیاتهامات ب یغرب برا تالش 

o ردند انتقال تالش ک هایحمالت به کشت نهیاساس در زم یو طرح اتهامات ب یارسانه یبا جوساز یغرب یهاگذشته رسانه هفته :شعارسال

و  افتی انیاپ یبدون دستاورد خاص یارسانه یباز نیبکشانند، اما ا یتقابل ریرا به مس نرایرا تحت الشعاع قرار داده و ا رانیقدرت در ا

د حمله به در مور یستیونیصه میو رژ یچند روز پس از آنکه مقامات غرب ها کشور برگزار شد.ده ندگانیبا حضور نما فیمراسم تحل

که  یطیشرا به راه انداختند و در یاسالم یجمهور هیعل یعیوس یپاگاندااتهام زدند و پرو رانیبه ا تیمرسر استر یتام یلینفتکش اسرائ

رده و نوشته اند به را متهم ک رانیا تیامن یبه شورا یادر نامه ایبریو ل یمانرو ا،یتانیبر ده،ینرس جهیحادثه به نت نیدر مورد ا قاتیهنوز تحق

است  نیاز ا ینامه حاک نیدر ا "ادیبه احتمال ز"حمله کرده است. عبارت  یلینفتکش اسرائ نیبا استفاده از پهپاد به ا رانیا ادیاحتمال ز

 یحال سخنگو نیتهران هستند. در ع هیعل یغاتیو تبل یارسانه یموج ساز یندارند و صرفا در پ یها هنوز اسناد محکمه پسندکشور نیکه ا

ها کشور نیا یخداستاذثر ارائه اسناد از سو یمنطق رینه اقدام غاز هر گو زیبر پره یها مبنکشور نیوزارت امور خارجه ضمن هشدار به ا

ر هفته گذشته اخبا یغرب یهاها در نامه خود از عبارت احتمال استفاده کرده اند، همزمان رسانهکشور نیا نکهیوجود ا باشده است.

ه در آخر ک یربوده است موضوع ای فیقعمان تو یایرا در در یکشت کی رانیشدند که ا یمنتشر کردند و مدع یدار و مشکوکجهت

اعالم  ایتانیبر ییایدر یروین رمجموعهیسازمان ز کیمرداد،  14شنبه سه روزمسکوت ماند. مالهم معلوم نشد ماجرا چه بوده است و ع

ها در از آن یامنکه  ییایدر یتیبه نقل از سه منبع امن ترزیرو یعمان ربوده شده است. خبرگزار یایدر در یکشت کیکرد که احتماال 

 یایدر در ینفتکش را در سواحل امارات متحده عرب کیران یا تیتحت حما یهارویها نشد که به باور آن یگزارش برده نشده مدع نیا

 44:۳8 - 1400مرداد  15 اند.کرده فیعمان توق

 اهداف تل آویو، لندن و واشنگتن از سناریوی زدن نفتکش اسرائیلی 

o ،عملیات هماهنگ در خلیج فارس نموده اند که با انفجار در یک  ود دارد که صهیونیست ها؛ اقدام به یکاین تحلیل وج مشرق

نفتکش صهیونیستی و کشته شدن دو تبعه رومانیایی و انگلیسی آغاز شد. غالمحسین مشتاقی نیا، کارشناس ارشد مسائل منطقه طی یادداشتی 

سناریوی زدن نفتکش اسرائیلی پرداخته است....نخستین پرسشی که از ماجراجویی اسرائیل  به بررسی اهداف تل آویو، لندن و واشنگتن از

شود، این است که اهداف پشت پرده خودزنی دریایی رژیم صهیونیستی و حمایت و استقبال فوری وزرای خارجه انگلیس و مطرح می

عملیات هماهنگ در ها اقدام به یکصهیونیست. 1از آن چیست؟آمریکا و به راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی و موج شایعات بی اساس پس 

یایی و در کرایه رژیم صهیونیستی و کشته شدن دو تبعه رومان "ام تی مرسر استریت"اند که با انفجار در یک نفتکشخلیج فارس نموده

 گلیس، آمریکا، کانادا، رومانی و ناتو وهای حمایت از رژیم صهیونیستی از سوی وزیر خارجه انانگلیسی آغاز شد و پس از آن بیانیه

ه کنند به ای از انتساب این امر به ایران ارائترین دلیل یا قرینهتهدید انگلیس و آمریکا به پاسخ جمعی منتشر شد و بدون آنکه کوچک

در خودزنی و سناریوهای نظامی ها صهیونیست. 4اتهام زنی و محکوم کردن ایران و به راه انداختن هیاهوهای تبلیغاتی مبادرت ورزیدند.

بدنبال اصابت مشکوک این نفتکش خالی در سواحل نزدیک به عمان؛ شایعات خبری نیز جهت . ۳....باشند و فریب؛ مسبوق به سابقه می

ی ها از جمله کشتی اماراتی! در بندر فجیره امارات! منتشر شد که ببحرانی نمایش دادن وضعیت در خلیج فارس و تعرض به دیگر کشتی
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این جنگ تبلیغاتی و خودزنی . 4ر حالیست که بندر فجیره امارات در اختیار نیروی دریایی امریکاست!پایه و اساس بود و این د

ند هدف صورت ها و انگلیس با چها که در آن دو تبعه انگلیسی و رومانی را نیز به قتل رساندند در هماهنگی کامل با امریکاییصهیونیست

 گیرد:...می

 ماست یآتش موشکها ریز شیهمه شهرها دست از پا خطا کند لیاگر اسرائ 

o یستیونیت صهوابسته به شرک «تیمرسر استر» یلیبه نفتکش اسرائ ینوشت:بعد از حمله پهپاد هانیدر ک یعتمداریشر نیحس: کیهان 

و  ادیز یداآن وجود ندارد( با سرو ص یبرا یانهیقر چی)که هرانیحمله به ا نیضمن نسبت دادن ا یستیونیصه میمقامات رژ ،«اکیزود»

 تاالیچراغ سبز ا لیاعالم کرده اسرائ یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 11اند! تا آنجا که شبکه از واکنش متقابل سخن گفته یاجنجال رسانه

 یآبرویدولت ب زیو ن کایخارجه آمر ریوز نکن،یبل یکرده است! و آنتون افتیدر رانیا هیعل اتیانجام عمل یرا برا سیمتحده و انگل

 یهایله به کشتآشکارا و رسماً از احتمال حم یستیونیصه میبار رژ نیااند!کرده دیتاک یستیونیصه میاز رژ تیبر ضرورت حما زین سیلانگ

شده و ناختهبر اساس اصل ش یاسالم رانیا :الف توجه داشته باشد که؛ دیبزند با یاگر دست به حماقت یرو نیو از ا دیگویسخن م یرانیا

 ..... داندیخود م یمقابله به مثل را حق قانون - retaliation-« حق مقابله به مثل» شدهفیرسماً تعر

 کند یرا محکوم نم یرانیا یها یحمله به کشت یچرا کس 

o :کند؟ما به  یرا محکوم نم یرانیا یها یحمله به کشت ی:چرا کسیلیاسرائ یدرباره کشت مزیتا نشنالیدر لندن با فا رانیا ریسف یگفتگو ایرنا

مرسر »  یتسیونیصه یحمله به کشت یدر ماجرا یاسالم یدر مورد مداخله جمهور سیدولت انگل یادعا رانیا ریسف. میستیدنبال تنش ن

 سیجه انگلرمحسن بهاروند که روز دوشنبه به وزارت خا رنا،یگزارش ا به کرد. فیتوص« ناپخته و شتابزده»عمان را  یایدر در «تیاستر

 رانیهم کردن اباره و مت نیگفت: واکنش لندن در ا مزیتا ننشالیروزنامه فا یخارج استیخبرنگار س« اندرو انگلند»فراخوانده شده بود به 

فته تان گرو افغانس منیوجود دارد از  یادیز یتنش ها ایآس غربو ناپخته بود. در  نه،شتابزدهیزم نیدر ا یبدون داشتن مدارک و مستندات

 گریه ما بازرا متهم کند؟ در منطق رانیمنطقه پرتنش، با شتاب و بدون ارائه مدارک و مستندات ا نیدر ا دیبا سیو لبنان،چرا انگل هیتا سور

به  یکه استاد تجاوزگر یمیکشورها انجام دهد.رژ ریسا هیعل یوجود دارد که هر لحظه آماده است اقدام لیاسرائ میمانند رژ یتجاوزگر

 وزارت امور خارجه یو از جمله سخنگو رانیدر ا یرسم یمقام ها نکهیا انیبا ب یو است. نهیزم نیدر ا گرید یو متهم کشورها انگرید

حمله به تهران را محکوم کرده است خاطر نشان  نیو هر نوع انتساب ا بیحادثه را تکذ نیدر ا رانیهر نوع دخالت ا یاسالم یجمهور

 اش است. یخارج استیس یها تیاولو نیثبات در منطقه از جمله مهم تراست که  یکشور رانیکرد: ا

 سابقه حمالت رژیم اسرائیل به کشتی های ایرانی 

o هامات ات نیاند. امتهم کرده شیخو یتجار یهایرا به هدف قراردادن کشت گریکدی لیو اسرائ رانیا ریاخ یهادر ماه : یفارس هیالعرب

را  هیورتهران در س یو مواضع نظام رانیا یشده است که حمله به مراکز اتم فیدو کشور توص انیم «یجنگ پنهان»متقابل در چارچوب 

 میسال و ن 4 یط هیبه سور رانیحامل نفت ا یهایو کشت یرانینفتکش ا 14به  لیاز هجوم اسرائ یمنابع غرب یبرخ شتریپ .شودیشامل م زین

از  لیگزارش داده بود که اسرائ یاانهیو خاورم ییکایمقامات آمر یبه نقل از برخ زین« نالژور تیوال استر» روزنامه خبر داده بودند. ریاخ

در  یرگیسرخ و مناطق د یایرا در در هیبه مقصد سور یرانیا یتجار یهایخاص کشت ییایدر یهانیم یریکارگبا به 4014اواخر سال 

 مورد هدف قرار داده است. انهیخاورم

 پایان


