
اروپا خواستار این شده که کمیسیون مشترک 
برج�ام برگ�زار و کاهش تعه�دات ای�ران در 
این کمیس�یون بررس�ی ش�ود. امریکایی      ها 
نیز درخواس�ت بررس�ی موضوع در ش�ورای 
ح�کام آژان�س بین الملل�ی ان�رژی اتم�ی را 
داده اند؛ موضوعی که سبب شده محمدجواد 
ظری�ف، وزی�ر ام�ور خارج�ه ای�ران چنی�ن 
درخواس�تی از ط�رف امریکا را طن�ز بخواند. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهار      شنبه در 
گزارشی به ش��ورای حکام باالخره تأیید کرد که 
سطح غنی سازی اورانیوم در ایران افزایش یافته 
اس��ت. دیپلمات       ها به رویترز گفته اند که آژانس 
در این گ��زارش اعالم کرده اس��ت ک��ه خلوص 
غنی س��ازی اورانیوم ای��ران از 3/67 درصد مقرر 
در توافق هسته ای، به 4/5 درصد افزایش یافته و 
میزان ذخایر اورانیوم ب��ا غنای پایین ایران هم از 
 )UF6(2۱3/5 کیلوگرم به حدود 3۱6 کیلوگرم
رسیده است. این باعث شده که امریکا و اروپا در 
دو مس��یر مختلف به دنبال افزایش فش��ار      ها بر 
ایران باشند. در حالی که سه کشور اروپایی باقی 
مانده در برجام همراه با مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، روز سه       ش��نبه خواس��تار بازگشت 
جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود در برجام 
و برگزاری فوری کمیسیون مشترک شدند، امریکا 
در مس��یری جداگانه خواس��تار نشست شورای 

امنیت سازمان ملل شده است. 
در حالی که سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه گفته » نشس��ت ویژه شورای حکام 
فرصت خوبی برای جمهوری اسالمی ایران خواهد 
بود ت��ا در آنجا موارد نقض برج��ام، بدعهدی       ها و 

موارد عدم اجرای تعهدات را از طرف امریکایی       ها 
و اروپایی       ها به صراح��ت اعالم کند. « محمدجواد 
ظریف برگزاری چنین نشس��تی را به درخواست 
امریکا خنده دار توصیف کرده اس��ت. ظریف در 
توئیتی نوشته است:  » شورای حکام موضوعیتی 
در ای��ن زمینه ندارد.«  ظریف می نویس��د: »  طنز 
نشست شورای حکام به درخواست امریکا؛ جالب 
است کشوری که برجام را نقض و در واقع برجام را 
پاره کرده است، به خاطر نقض برجام درخواست 
تشکیل جلسه می دهد.« وی در پیامی در صفحه 
توئیتر خود نوش��ت: »طنز نشست شورای حکام 
به درخواس��ت امریکا؛ الف: امریکا از برجام متنفر 
است، آن را از ریشه زده و نقض کرده و تمام آنهایی 

را ک��ه از آن پیروی کرده اند، تنبی��ه می کند؛ ب: 
امریکا هیچ جایگاهی برای مطرح کردن مس��ائل 
مربوط به برج��ام ندارد؛ ج: در تم��ام ۱5 گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به طور کامل 
به برجام پایبن��د بوده و اقدامات ایران بر اس��اس 

پاراگراف 36 برجام قانونی است.«
  هوک: به دنبال توافق هستیم

نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفت که امریکا 
به دنبال توافقی جدید با ایران است که مورد تأیید 
کنگره امریکا باشد. به گزارش رویترز، برایان هوک، 
در گفت وگو با ش��بکه الجزیره گفت که امریکا به 
دنبال یک تواف��ق مورد تأیید کنگره این کش��ور 
با ایران اس��ت تا جایگزین توافق هس��ته ای سال 

2۰۱5 شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
سال گذش��ته از آن خارج ش��د. هوک همچنین 
به الجزیره گفته اس��ت که ممکن اس��ت امریکا 
تحریم های جدی��د علیه ایران اعم��ال کند. وی 
که دخالت های کش��ورش در منطقه دلیل اصلی 
تنش       ها در خاورمیان��ه و خلیج فارس حتی میان 
خود کشورهای عربی محس��وب می شود، گفت: 
ش��ورای همکاری خلیج فارس اگر متحد باش��د 
می تواند در مقابله با ایران به طور مؤثرتری عمل 
کند. این در حالی است که رئیس سازمان انرژی 
اتمی ای��ران و عضو تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
توافق سال 2۰۱5 در یادداش��تی که در روزنامه 
فرانسوی »لوفیگارو« منتشر ش��د، شرط خروج 
از بحران می��ان ایران و امری��کا را لغو تحریم های 
ضدایرانی واشنگتن دانست. وی با اشاره به نقش 
مهم و تأثیرگذار جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یک بازیگر مهم دارای نفوذ در منطقه خاطرنشان 
کرد که امریکا به دنبال حفظ ابرقدرتی خود است 
و برای توسعه قدرت خود در منطقه و جهان تالش 
می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخشی 
از یادداشت خود از موضوع هسته ای ایران به عنوان 
بهانه ای  برای اعمال فشارهای غیرانسانی امریکا 
علیه ملت ایران یاد کرد و نوش��ت: آنها با استفاده 
از قدرت رسانه ای خود به دنبال اعمال تحریم       ها 
و فشارحداکثری علیه ایران هستند اما تردیدی 
نیست که تحریم های آنها اثری نداشته است. وی 
درخصوص مذاکرات ایران و امریکا افزود: همانگونه 
که رهبر معظم انقالب اسالمی بار      ها تأکید کرده اند 
» هیچ مذاکره ای تحت فشار انجام نمی شود، چنین 

مذاکراتی سم است.«

در سفر امیر قطر به واشنگتن، چندین قرارداد 
تج�اری، دفاع�ی و حمل ونق�ل هوای�ی بین 
ش�رکت های امریکایی و قطری به امضا رسید 
تا دوحه که توسط کش�ورهای عربی محاصره 
شده است، به تالش خود برای کسب رضایت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای ادامه 
حمایت از قطر در برابر محور عربی ادامه دهد. 
خرید س��امانه پدافند هوایی از سوی وزارت دفاع 
قطر از یک شرکت امریکایی و خرید چندین فروند 
هواپیمای مسافری از ش��رکت های تولید کننده 
هواپیماهای بزرگ مسافری از جمله قراردادهای 
شرکت های قطری با ش��رکت های امریکایی در 
سفر امیر قطر به این کشور است.  »تمیم بن حمد 

آل ثانی« امیر قطر روز سه    شنبه به همراه هیئت 
تجاری و نظامی برای دیدار با ترامپ امریکا عازم 
واشنگتن شد و این قرارداد   ها در حضور امیر قطر و 

دونالد ترامپ در کاخ سفید به امضا رسید. 
روزنامه قطری »الرایه« در این باره نوشت که سفر 
آل ثانی به واشنگتن با توجه به زمان و دستور کار 
آن از اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت و دو طرف 
تقویت همکاری مشترک را بررسی خواهند کرد و 
چندین توافقنامه برای تقویت شراکت استراتژیک 
بین دو کشور در زمینه های مختلف دفاعی، انرژی، 
سرمایه گذاری و حمل ونقل هوایی امضا می شود. 

این روزنامه نوشت که س��فر امیر قطر به امریکا 
همزمان با تحوالت پرش��تاب منطقه ای است به 

خصوص اینکه بحران قطر وارد س��ومین س��ال 
شده و تنش    ها در منطقه خلیج فارس نیز به طور 
بی س��ابقه ای ادام��ه دارد و همین امر مش��ورت 
مس��تقیم بین دوحه و واشنگتن به منظور حفظ 
ثبات منطقه، امنیت و صل��ح جهانی را ضروری 

کرده است. 
دونالد ترامپ در دیدار با امیر قطر تمیم بن حمد 
بن خلیفه آل ثانی، روز سه    شنبه در جمع خبرنگاران 
گفت: آنها دارند سرمایه گذاری سنگینی در کشور 
ما می کنن��د. آنها دارند مش��اغل زی��ادی ایجاد 
می کنند و مقادیر زیادی تجهیزات نظامی شامل 
هواپیما از ما می خرند. آنها هواپیمای مسافربری از 
ما می خرند. همانطور که می دانید آنها تعداد زیادی 

از هواپیماهای مسافربری خود را از شرکت بوئینگ 
خریداری می کنند. ما بسیار قدردان و سپاسگزار 
هستیم. ما امروز سندی را امضا خواهیم کرد که 
مربوط به معامله بزرگی است.  ترامپ افزود: شما 
به جلسه امضای این معامله دعوت خواهید شد. 
این معامله شامل خرید تعداد زیادی از جت های 
بوئینگ خواهد بود و پول زیادی در کشور ما خرج 
خواهد شد که معنی اش ایجاد مش��اغل زیاد در 
امریکا است. ما از همه چیز تشکر می کنیم. ما هم 
اکنون عملیات نظامی عالی در قطر داریم. آنها یکی 
از بزرگ ترین پایگاه های نظامی را در جهان احداث 
کردند. پایگاه العدید قطر فوق العاده و از مهم  ترین 

پایگاه های نظامی است.
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در واکنش به درخواست امریکا 

ظریف: نشست شورای حکام خنده دار است

ادامه دیپلماسی تجاری قطر برای خرید حمایت ترامپ

در حال�ی که تنها  
مرتضی اسماعیلی
      گزارش یک

دوهفته از سقوط 
پهپاد پیش�رفته 
گلوبال هاوک امریکایی در آب های س�رزمینی 
ایران گذشته، امریکایی    ها از رایزنی برای ایجاد 
ائتالف نظامی برای تأمین امنیت کشتیرانی تنگه 
هرمز و باب المندب خبر می دهند. ژنرال جوزف 
دانفورد، رئیس ستاد مش�ترک ارتش امریکا به 
خبرنگاران گفته کشورش مشغول رایزنی با چند 
کشور برای تشکیل این ائتالف است. به گفته او 
هدف از این ائتالف اطمینان از امنیت کشتیرانی 
اس�ت! باب المن�دب  و  هرم�ز  تنگ�ه  در 

امریکایی    ها در حالی از تأمی��ن امنیت دریانوردی 
در منطقه صحبت می کنند که ب��ا حضور نظامی 
در آب های خلیج فارس – هزاران کیلومتر دورتر از 
کشورشان- عامل اصلی بی ثباتی و تنش در منطقه 
هس��تند. به گزارش رویترز، رئیس ستاد مشترک 
ارتش امریکا در خصوص طرح ائتالف نظامی خود 
به خبرنگاران گفته تصور می کنم طی هفته آینده 
مشخص خواهیم کرد که چه کشور    هایی خواستار 
حمایت از طرح پیش��نهادی واش��نگتن هستند 
و س��پس به طور مس��تقیم با ارتش این کشور    ها 
همکاری خواهیم کرد تا توانایی آنها برای حمایت 

و پشتیبانی از این طرح را معین کنیم. 
تالش امریکا برای ایجاد این ائتالف به ویژه پس از آن 
کلید خورده که شماری از تانکرهای نفتی در ماه های 
مه و ژوئن در نزدیکی تنگه هرمز به طرز مش��کوکی 
مورد حمله قرار گرفتند و ایران یک پهپاد تجسسی 
امریکا را نیز در این منطقه سرنگون کرد. همچنین 
کارشناس��ان معتقدند این تالش    ه��ا در واکنش به 
تصمیم عملی ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی 
ذیل گام دوم بود. توقیف نفتکش گریس ۱ حامل نفت 
ایران توسط انگلیس که با خواس��ت امریکا صورت 
گرفته بود نیز ذی��ل همین اقدام قابل فهم اس��ت، 
به طوری که روسیه بعد از توقیف نفتکش در بیانیه 
خود اعالم کرد این حرکت حاصل هماهنگی اطالعاتی 

امریکا و انگلیس از مدت     ها قبل است. 
   ائتالفی ضد خودش

دکتر ابوذر گوهری، مقدم کارشناس مسائل امریکا 
و استاد دانشگاه امام صادق )ع( با اشاره به سیاست 
کالن امریکا برای فشار حداکثری گفت: امریکا در 
گام جدیدش قص��د دارد به ص��ورت فیزیکی برای 
فروش و صادرات نفت ایران موانعی ایجاد کند که در 
راستای صفرکردن فروش نفت ایران است. گوهری 
مقدم می گوید: » رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا 

به بهانه امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و باب المندب 
به دنبال طرح امنیتی در این منطقه و ائتالف سازی 
ضد ایرانی اس��ت؛ اقدامی که در چهار دهه اخیر به 
بهانه های مختلف انجام شده و به دلیل غیربومی بودن 
نقطه کانونی این اقدام، به نتیجه نرسیده و در سطح 
ظاهری محدود مانده است. واشنگتن امیدوار است 
فراتر از کشورهای منطقه ای بتواند متحدان دیگر خود 

را نیز بسیج کند و در این امر مشارکت دهد. 
کارشناس مسائل امریکا با تأکید بر اینکه سیاست 
جدید امریکا برای تهدید ایران به ضد خود تبدیل 
خواهد شد، بیان کرد که این اقدام و برخی تحوالت 
اخیر به نوعی تهدیدی برای صادرات نفت ایران و 
بروز مش��کل برای نفتکش های ایرانی نیز ایجاد 
می کند. در این راس��تا باید به کشورهای منطقه 
هشدار داد مشارکت در این فرآیند نه تنها منافع 
آنها را تأمین نخواهد کرد بلکه عماًل به سیاستی 

ضدخود تبدیل خواهد شد. 
 هادی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی نیز در 
این خصوص معتقد است امریکایی    ها به این ارزیابی 
رسیده اند که به صفررساندن فروش نفت ایران به 

سادگی امکان پذیر نیست و بنابراین تصمیم گرفتند 
رویکرد امنیتی- نظامی خود را بیش از پیش تقویت 
کنند. محمدی با بیان اینکه استراتژی اصلی امریکا 
حذف اهرم های قدرت ایران است، ادامه داد: مدیریت 
حضور ایران در تنگه هرمز یکی از سیاست های اصلی 
امریکا در این راستا است. آنها با بهانه ناامن شدن این 
تنگه می خواهند نقش اصلی ایران در این آبراه مهم 
بین المللی را - که کانال عبور یک پنجم نفت جهان 

است- محدود و مدیریت کنند. 
این کارشناس مسائل سیاس��ی گفت: به نظر من 
این طرح بیش از یک مانور تبلیغاتی و رسانه ای ثمر 
جدی نخواهد داشت چرا که کشورهای عربی منطقه 
ریسک همکاری در یک ائتالف نظامی با امریکا را 
نخواهند پذیرفت. چه اینکه احساس می کنند این 
ائتالف گام جدیدی به سمت افزایش سطح تنش در 
منطقه خواهد بود و عالوه بر این موقعیت امارات و 
سعودی در یمن نیز با چالش مواجه شده است. به 
طوری که صحبت از خروج نظامی امارات از یمن 
مطرح شده اس��ت. محمدی طرح ائتالف نظامی 
را فاقد هرگونه وجهه حقوقی و امنیتی دانس��ت و 

تأکید کرد که این طرح توان تبدیل به حرکت جدی 
و معتبر را نخواهد داش��ت چرا که مطابق با منطق 
هزینه- فایده ریسک بسیاری برای شرکت کنندگان 

در آن در پی خواهد داشت. 
   اسکورت تانکر نفتی بریتانیا 

روز گذشته اخباری مبنی بر اسکورت شدن نفتکشی 
با پرچم بریتانیا توسط یکی از ناوچه های متعلق به 
نیروی دریایی این کشور منتشر شد. بنا بر اطالعات 
ثبت شده در سیستم رهگیری بین المللی کشتی ها، 
نفتک��ش Pacific Voyager در زمان حرکت از 
خلیج فارس به س��مت دریای عمان از مسیر تنگه 
هرمز، توسط ناوچه HMS Montrose متعلق 
به نیروی دریایی پادش��اهی بریتانیا اسکورت شده 
است. این کار حدود یک هفته پس از آن انجام شد 
که مقامات جمهوری اس��المی ایران در واکنش به 
توقیف نفتکش »گریس۱« اع��الم کردند که این 
عمل بریتانیا را بی پاس��خ نخواهند گذاشت. حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران نیز در آخرین واکنش     ها 
اعالم کرد که بریتانیا پیامدهای  توقیف این نفتکش 

را خواهد دید. 

  گزارش  2

  خبر

 عربستان در پرونده خاشقجی 
با ترکیه سرشاخ می شود

ولیعهد سعودی قصد دارد به تالفی حمالت ترکیه به عربستان در 
پرونده جمال خاشقجی، راهبرد تقابل با آنکارا را در پیش بگیرد و 
هدف نهایی اش تضعیف اقتصادی ترکیه و تضعیف اردوغان است، 
هرچند تقابل میان دو کشور محدود به این عرصه نیست و آنکارا و 
ریاض در پرونده مصر و لیبی در مواجهه ای آشکار به سر می برند. 
به گزارش فارس، یک منبع س��عودی نزدیک به دای��ره قدرت از تصمیم 
»محمد بن سلمان« برای ورود به فاز مقابله جدی با دولت ترکیه خبر داد و 
گفت که او به این نتیجه رسیده است که اردوغان دست از پرونده خاشقجی 
بر نخواهد داشت.  این منبع سعودی به پایگاه عربی2۱ گفت که ولیعهد 
سعودی قانع شده است که آنکارا تمایلی به پایان دادن به موضوع خاشقجی 
ندارد و پیش از این گمان می کرد که با گذر زمان، روابط با ترکیه نیز به حالت 
عادی بازخواهد گشت اما اینچنین نش��د و حمالت رسانه ای با محوریت 
ترکیه از اکتبر 2۰۱8 همچن��ان ادامه دارد.  ریاض قص��د دارد با کاهش 
تدریجی سرمایه گذاری در ترکیه و کاهش واردات از این کشور و همچنین 
تبلیغات رسانه ای در داخل برای کاهش تعداد گردشگران عربستانی در 
ترکیه، به آنکارا فشار آورد. همچنین عربستان سعودی قصد دارد به شکل 
غیرمستقیم مانع از سفر شهروندان خود به ترکیه یا سرمایه گذاری در این 
کشور شود.  استراتژی دیگر ولیعهد سعودی این است که با تضعیف اقتصاد 
ترکیه، بحران داخلی برای اردوغان ایجاد کند و در درازمدت نقش ترکیه در 
جهان اسالم و تأثیر این کشور در تحوالت منطقه ای را کاهش دهد. تضعیف 
دولت به حدی که مخالفان اردوغان بتوانند در انتخابات بر حزب عدالت و 

توسعه پیروز شوند دیگر هدف »محمد بن سلمان« است. 
 به گفته این منبع سعودی، ملک سلمان نیز با این استراتژی موافقت کرده 
اس��ت. از همین رو بود که او اردوغان را به طور مس��تقیم برای شرکت در 
نشست سازمان همکاری اسالمی در مکه دعوت نکرد و این کار را به خود 
سازمان واگذار کرد.  به نظر می رسد بخش تبلیغات رسانه ای علیه ترکیه از 
ماه    ها پیش آغاز شده و در ماه های گذشته روزنامه های سعودی چندین 
بار به شهروندان این کشور در خصوص عدم مس��افرت به ترکیه به این 
بهانه که با شهروندان س��عودی بدرفتاری می شود، هشدار داده اند.  این 
تبلیغات به حدی است که سفارت ترکیه در ریاض را به واکنش واداشت 
و این سفارتخانه در بیانیه ای بدرفتاری با شهروندان سعودی را تکذیب 
کرد.  بحران میان ترکیه و عربستان س��عودی در کنار رقابت آشکار دو 
کشور در تحوالت منطقه ای پس از قتل جمال خاشقجی، نویسنده منتقد 
عربستانی در کنسولگری این کشور در اس��تانبول در تاریخ دوم اکتبر 

2۰۱8 )دهم مهر ۱3۹7( به طور کم سابقه ای افزایش یافته است.
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  امریکا 2 عضو پارلمان لبنان را تحریم کرد
امریکا دو نماینده پارلمان لبنان از لیست حزب اهلل و یک عضو ارشد این 
گروه را به اتهام تضعیف حاکمیت لبنان و فعالیت به نیابت از سوی ایران 
تحریم کرده است. به گزارش بی بی سی، مورگان اورتاگوس، سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا گفت که سه عضو سیاسی و امنیتی ارشد حزب اهلل 
لبنان به خاطر » کمک به ایران در تالش ب��رای تضعیف حق حاکمیت 
لبنان « هدف تحریم های ضد تروریس��تی ایاالت متحده قرار گرفته اند. 
اورتاگوس گفت که این مقامات از موقعیت خود برای قاچاق اقالم غیرمجاز 
به داخل لبنان و آسیب به نهادهای مالی به منظور کمک به حزب اهلل در 
تالش جهت دور زدن تحریم های ای��االت متحده علیه فراهم کنندگان 

تسهیالت و تأمین کنندگان مالی این گروه تحریم شده اند. 
-----------------------------------------------------

  تأکید حماس بر احیای روابط با دمشق 
محمود الزهار، عضو دفتر سیاسی حماس ضمن قدردانی از حمایت های 
ویژه رئیس جمهور سوریه قبل از آغاز جنگ این کشور، بر احیای روابط با 
دمشق و تقویت آن با لبنان و ایران تأکید کرد. عضو دفتر سیاسی حماس 
به تالش های این جنبش برای احیای روابط با سوریه پرداخت و بر رابطه با 
تمام کسانی که در کنار فلسطین ایستاده اند، تأکید کرد. الزهار به وب سایت 
النهضه نیوز گفت:»به نفع مقاومت است که با تمام کشور    هایی که اسرائیل را 
دشمن می دانند و موضعی واضح در قبال اشغالگر دارند، روابط خوبی داشته 
باشد.«  وی ادامه داد: فکر می کنم تالش     هایی برای ازسرگیری روابط میان 
حماس و سوریه در جریان است، اما عده ای زخم خورده  اند. بشار اسد قبل 
از بحران درِ تمام دنیا را به روی ما باز کرد، در سوریه رفت و آمد داشتیم، 
همانگونه که در فلسطین می آمدیم و می رفتیم ناگهان در پی بحران سوریه 
این رابطه فروپاشید، معتقدم شایسته این بود که سوریه را ر    ها نمی کردیم 

و له یا علیه او وارد جریان بحران نمی شدیم.«
-----------------------------------------------------

  تخت روانچی: امریکا با منافقین همکاری تنگاتنگی دارد
مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل، ایران را قربانی 
تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی دانست و گفت:» گروهک منافقین 
که تحت حمایت برخی کشورهای منطقه ای و اروپایی هستند، با جامعه 
اطالعاتی امریکا هم��کاری تنگاتنگی ب��رای اخالل و تخری��ب در ایران 
دارند.« تخت روانچی عصر سه     شنبه در نشست شورای امنیت که با موضوع 
» ارتباط تروریسم و جنایات سازمان یافته فراملی « برگزار شد، افزود: برخالف 
داشتن انگیزه     ها و روش های متفاوت، اثرات فعالیت تروریست     ها و جنایتکاران 

سازمان یافته یعنی اختالل مطلق و تخریب فراگیر، شبیه هم است. 
-----------------------------------------------------
  کشف موشک های ضد تانک فرانسوی از پایگاه نیروهای حفتر 
وزارت دفاع فرانس��ه اعالم کرد، تعدادی از موش��ک های جاولین این 
کشور در یکی از پایگاه های نیروهای وابسته به ژنرال »خلیفه حفتر« در 
لیبی یافت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاریس می گوید 
این موش��ک     ها که در منطقه غریان لیبی کشف شده، متعلق به ارتش 
این کشور بوده و دولت فرانس��ه آنها را از امریکا خریداری کرده است. 
وزارت دفاع فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد که چندین موشک جاولین را 
در این پایگاه کشف کرده که هرگز برای فروش یا انتقال به هیچ کدام از 

نیروهای درگیر در لیبی در نظر گرفته نشده بود.

 سفیر انگلیس  در امریکا 
استعفا کرد

س�فیر انگلیس در امریکا که در روزهای اخیر افش�ای نوش�ته های 
محرمانه دیپلماتیکش درباره دولت امریکا خبرساز شده بود، از سمت 
خود استعفا کرد. این تصمیم به دلیل فشارهای دونالد ترامپ به دولت 
انگلیس به واسطه انتقاد    ها از ترامپ اتخاذ شده است. سفیر انگلیس در 
ایمیل های خود، رئیس جمهور امریکا را بی کفایت و بی منطق خوانده بود. 
مناقش��ه دیپلماتیک بین انگلیس و امریکا که در روزهای اخیر به وجود 
آمده بود، سرانجام با استعفای سفیر انگلیس در امریکا خاتمه یافت. کیم 
داروک، سفیر انگلیس در امریکا روز چهار    شنبه اعالم کرد که از مقام خود 
به عنوان س��فیر انگلیس در امریکا اس��تعفا می دهد. به گزارش روزنامه 
گاردین، در متن استعفانامه داروک آمده است:»از زمان درز اسناد رسمی 
از سفارت انگلیس در امریکا حرف و حدیث های زیادی درباره پست من و 
ادامه حضورم به عنوان سفیر مطرح شده است. من به این سخنان خاتمه 
می دهم. شرایط کنونی ایفای نقشم را آن طور که دوست دارم غیرممکن 
می سازد«. داروک گفت:»اگرچه قرار نیست پست من تا پایان این سال 
به پایان رسد، معتقدم که در شرایط کنونی، روش مسئوالنه این است که 
امکان انتصاب س��فیری جدید فراهم شود«. سایمون مک دونالد، رئیس 
سرویس دیپلماتیک وزارت خارجه انگلیس دیروز استعفای کیم داروک 
را پذیرفت. روزنامه گاردین به نقل از مک دونالد نوشت:»در پاسخ به نامه 
استعفای داروک و از جانب سرویس دیپلماتیک با تأسف عمیق شخصی، 
اس��تعفای وی را می پذیریم«. وی گفت:»نخس��ت وزیر، وزیر خارجه و 
تمامی اعضای دولت در کنار شما ایستاده اند. ما هدف یک افشای شرورانه 

اطالعات قرار گرفته ایم، شما فقط کار خود را انجام داده اید«. 
س��فیر انگلیس در امریکا اخیراً در گزارش��ی محرمانه برای وزارت امور 
خارجه این کشور که بخشی از آن به رسانه     ها درز کرده بود، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا را فردی بی عرضه و بی کفای��ت توصیف و تصریح 
کرد که ریاست جمهوری وی ممکن اس��ت به رسوایی ختم شود. سفیر 
انگلیس در امریکا همچنین مناقش��ه داخلی در کاخ س��فید را به مثابه 
چاقو کشی توصیف کرد. در بخشی از گزارش داروک، ادعای ترامپ مبنی 
بر عقب نش��ینی از اقدام تالفی جویانه علیه ایران در پی سرنگونی پهپاد 
جاسوسی امریکا نیز زیر سؤال رفته بود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
این ایمیل    ها خطاب به اعضای دولت و مقامات ارشد انگلیس نوشته شده 
بود و دولت بریتانیا معتقد است که افش��اگر این مطالب به احتمال زیاد 
مقامات و سیاس��تمداران انگلیسی هس��تند و نه عوامل خارجی. دولت 
انگلیس ضمن اعالم آغاز تحقیقات درباره درز این ایمیل ها، خبر داده بود 
که با کاخ سفید درباره درز ایمیل     ها تماس گرفته و ابراز تأسف کرده است. 
این احتمال وجود دارد که افشاگر این مطالب به نقض قانون اسرار حکومتی 

متهم شود که مربوط به افشای غیرقانونی مطالب محرمانه است. 
به گزارش شبکه اس��کای نیوز، به دنبال انتش��ار این گزارش ها، ترامپ 
حمالت لفظی علیه س��فیر انگلیس و نخس��ت وزیر این کشور را شدت 
بخشید و در توئیتی خطاب به ترزا می، نخست وزیر انگلیس  نوشت:»بسیار 
منتقد نحوه مدیریت برگزیت از س��وی انگلیس و نخست وزیر ترزا می 
 بوده ام. او و نمایندگانش چه وضع به  ه��م ریخته ای ایجاد کرده اند. به او 
گفتم که این کار چگونه باید انجام شود اما او تصمیم گرفت راه دیگری 
را برود«. ترامپ با نادان توصیف کردن سفیر انگلیس، در پیام دیگری در 
توئیتر نوشت:»من سفیر را نمی شناس��م اما در امریکا محبوب نیست و 
درباره او نظرات خوبی وجود ندارد«. نخست وزیر انگلیس در واکنش به 
این استعفا، داروک را به خاطر یک عمر خدمت به انگلیس مورد تقدیر 
قرار داد و گفت:»ما به این مرد بسیار مدیونیم و امیدوارم که پارلمان از 
ارزش    ها و اصول ما به خصوص زمانی که تحت فشار قرار می گیرد، دفاع 
کند«. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس نیز شیوه برخورد با سفیر 
را فراتر از ناعادالنه و غلط خوان��د و گفت:»این فرد خدمات خوب و قابل 
ستایشی داشته است. تمامی پارلمان باید با تأسف این فرد که مجبور به 
استعفا شده است، شریک باشند«. به گزارش صدای امریکا، »این ایمیل     ها 
از سوی یک روزنامه نگار نزدیک به نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت منتشر 
شده است. پیش تر دونالد ترامپ از فاراژ به عنوان فردی یاد کرده بود که 

می تواند سفیر خوبی برای انگلیس در امریکا باشد.«

راهزنی دریایی قطعه گمشده تحریم ها
حدود یک هفته از توقیف ابرنفتکش گریس ۱ از س��وی نیروی دریایی 
انگلیس می گذرد. این ابرنفتکش متعلق به خطوط کش��تیرانی روسی 
تیتان است که در امارات ثبت شده بود و روز پنج  شنبه قبل با پرچم پاناما 
از تنگه جبل الطارق به سمت دریای مدیترانه در حال حرکت بود که به 
دستور مقامات انگلیسی از سوی دولت جبل الطارق متوقف شد. بیانیه  
اولیه این دولت حکایت از این دارد که آنها به ظن حمل نفت به سوریه و 
نقض تحریم های اتحادیه اروپا مانع حرکت این ابرنفتکش شده اند و بعد 
هم حکم دو هفته ای توقیف آن را از دادگاه خود گرفته اند اما اطالعات 
بعدی نشان داده که این ادعای آنان بی جهت بوده و باید به دنبال انگیزه 

دیگری برای این اقدام انگلیس گشت. 
اولین نشانه ش��ک و تردید نس��بت به ادعای فابیان پیکاردو، وزیر اعظم 
انگلیس��ی حاکم بر بندر جبل الطارق، در مورد عزیمت این ابرنفتکش به 
سمت سوریه با سخنان جوزف بورل، وزیر خارجه اسپانیا، مطرح شد. بورل 
برخالف ادعای پیکاردو مسئله توقیف این ابرنفتکش را به امریکا ربط داد 
و گفت که »نیروی دریایی انگلیس به درخواست امریکا نفتکش حامل 
محموله نفتی ایران را در منطقه جبل الطارق توقیف کرده است.«  معلوم 
است که پیکاردو و مسئوالن او در لندن به شدت این حرف را رد و بر موضع 
خود درباره نقض تحریم سوریه اصرار کنند اما سخنان عباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجه ایران، نشان داد که ادعای انگلیسی    ها هیچ واقعیتی 
ندارد. عراقچی هم دلیل دور زدن قاره آفریقا به جای پیمودن مسیر دریای 
سرخ را برای این ابرنفتکش توضیح داد و هم اینکه مشخص کرد مقصد 
آن دست کم بانیاس نبوده زیرا گریس ۱ به دلیل حجم بزرگ و سنگینش 
اصوالً امکان پهلو گرفتن در بندر بانیاس را ندارد. اظهارات کارشناس��ان 
ترافیک دریایی به خصوص تارنمای تخصصی تانکرتراکر این حرف های 
عراقچی را تأیید می کند جدای از اینک��ه تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
سوریه تنها محدود به سوخت ویژه جت    ها و جنگنده های جنگی می شود 
تا نفت کوره که به گفته تانکرتراکر، گریس ۱ حامل آن بوده و تنها به عنوان 

سوخت کشتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بنابراین، تمامی ادعاهای پی��کاردو و دیگر مقامات انگلیس��ی و تبلیغات 
رس��انه ای آنها در مورد مقصد گریس ۱ جز ادعای ک��ذب چیزی نبوده و 
با کمترین اطالعات آم��اری از حجم گریس ۱ و امکان��ات بندری بانیاس 
معلوم می شود که مقصد گریس ۱ جای دیگری بوده است. نه عراقچی و نه 
کارشناسان حمل ونقل نفتکش    ها مثل کسانی که در تانکرتراکر هستند، 
هیچ کدام از مقصد واقعی گریس ۱ حرفی نزده اند و باید گفت که ایران در 
این شرایط سفت و س��خت تحریمی امریکا، بحق نمی تواند در این مورد 
حرفی بزند. در واقع، ایران به دلیل جنگ تحمیلی اقتصادی امریکا مجبور 
است مسیر نفتکش های خود را جزو اسرار جنگی بداند و تا آنجا که می شود 
آنها را پنهان نگه بدارد. این همان نکته اصلی در درخواست امریکا از دولت 
انگلیسی جبل الطارق برای توقیف گریس ۱ است. امریکا با وضع تحریم    ها 
و لغو معافیت های نفتی به صورت رسمی در صادرات نفت ایران مانع ایجاد 
کرده اما برای دور زدن تحریم    ها باید مسیر رفت و برگشت نفتکش    ها و مقصد 
واقعی آنها را شناسایی کند و حاال دولت انگلیس برای انجام این کار دست 
به کار شده و برای کس��ب این اطالعات راهزنی دریایی می کند. بازجویی 
طوالنی مدت خدمه گریس ۱ دلیل دیگری جز کسب اطالعات از آنها برای 
شناسایی مسیر حرکت گریس ۱، نقاط احتمالی توقف و مقصد نهایی آن 
ندارد تا امریکا بتواند با این اطالعات قطعات الزم برای تکمیل پازل تحریمی 
ایران را به دست بیاورد. به این ترتیب، دولت مستقر در لندن با وجود ادعای 
حمایت از برجام، با این راهزنی دریایی همکاری نزدیکی را با دشمن شماره 
یک برجام شروع کرده و نقش بازوی اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا، برای تحقق فش��ار حداکثری اش بر ایران را به عهده گرفته است. 
انگلیس با این نقش نه تنها فریبکارانه عمل می کند بلکه مسیر خطرناکی را 
در پیش گرفته و عماًل تقابل با ایران را انتخاب کرده است. این چیزی نیست 
که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، چرا که انگلیس امنیت کشتیرانی 
ایران را به طور کلی به خطر انداخته و برای جلوگیری از آن چاره ای نمی ماند 
جز توسل به حق قانونی عمل مقابله به مثل. به این ترتیب، انگلیس برای 
خوش خدمتی به امریکا و تکمیل پازل تحریمی راهزنی دریایی می کند و 
امنیت کشتیرانی ایران را به خطر می اندازد و دیگر نمی تواند انتظار داشته 

باشد امنیت کشتیرانی اش به خصوص در تنگه هرمز حفظ شود.

ائتالف کاغذی برای صفر کردن نفت ایران
ژنرال دانفورد، رئیس ستاد ارتش امریکا به دنبال تأمین امنیت تنگه هرمز و باب المندب است!
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