
در حالی که نخست وزیر عراق دستور تشکیل 
کمیته تحقیقات درباره حمله به اردوگاه نظامی 
حشدالشعبی در اس�تان صالح الدین را صادر 
کرده، داس�تان بمباران پایگاه شهدا مربوط به 
حشدالش�عبی که روز جمعه اتفاق افتاد، ابعاد 
پیچیده تری پیدا کرده است. منابع عراقی این 
حمله را یک برنامه مشترک امریکایی - اسرائیلی 
می دانند، ولی وزارت دفاع امریکا دست داشتن 
نیروهایش در ای�ن حمله را تکذی�ب مي کند. 
دو هفته قبل، اواس��ط تیرماه بود که منابع خبری 
عراقی از کش��ف فایل صوتی تماس بین فرمانده 
عملیات االنبار در عراق و یکی از جاسوسان سازمان 
جاسوس��ی امریکا )CIA( پرده برداشتند. در این 
فایل صوتی که بعد مشخص ش��د حشدالشعبی 
عراق در اختیار رسانه     ها قرار داده، جاسوس سازمان 
CIA از سرلشکر محمود خلف الفالحی، فرماندهی 
عملیات االنبار می خواهد که مختصات پایگاه های 
ارتش عراق و نیروهای امنیتی و حشدالش��عبی و 
گروه های مقاومت به خصوص گردان های حزب اهلل 
در منطقه القائم را اعالم کند. پرونده این فرمانده 
عراقی چند روز بعد روی میز وزارت دفاع عراق رفت 
و نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق نیز دستور تشکیل 
کمیته ای تحقیقاتی در این زمین��ه را صادر کرد. 
همان زمان، گردان های ح��زب اهلل عراق با صدور 
بیانیه ای خواستار بستن مقر سفارت واشنگتن در 
بغداد و اخراج سفیر آن شدند. در بیانیه حزب اهلل 
عراق آمده بود: »رسوایی جاسوسی که ادله موثق 
آن توسط شبکه رسانه مقاومت فاش شد، شوک 
بزرگی ب��رای ملت عراق و تش��کیالت نظامی آن 
ایجاد کرد. این رسوایی نقش تخریبی، جاسوسی و 
توطئه ای سفارت امریکا و رژیم صهیونیستی علیه 

عراق و نیرو های ملی آن را فاش کرد.«
 البته آنگونه که برخی منابع نوش��ته اند، سفارت 
امریکا پس از انتش��ار این نوار به س��رعت با عادل 
عبدالمهدی، نخس��ت وزیر عراق، تماس گرفته و 
خواهان جمع و جور کردن این داستان و جلوگیری 
از پیگی��ری و محاکمه متهمان این پرونده ش��ده 

است. 
  سفینه ای از خارج نیامده!

اواخر اردیبهشت ماه بود که منابع عراقی فاش کردند 
که امریکا به خاطر حشدالشعبی فشارهایش را روی 
دولت عراق تش��دید کرده اس��ت. رویترز گزارش 
کرد که امریکا معتقد است نیروهای حشدالشعبي 
درحال قدرتمندتر ش��دن هس��تند و باید جایی 
جلوی آنان گرفته ش��ود. مناب��ع امریکایی همان 
موقع گفتند که مایک پمپئو در سفر خود به عراق 
به عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر این کش��ور در 
مورد حشدالشعبی هشدار داده و به او گفته جلوی 
گسترش حشدالشعبی را بگیرند وگرنه امریکا خود 
جلوی این گروه را خواه��د گرفت. چند هفته بعد 
فرمان 10 ماده ای نخس��ت وزیر عراق برای ادغام 
بسیج مردمی عراق در ارتش منتشر شد و باالخره 
روز جمعه همین هفته، اقدامات علیه حشدالشعبی 
با حمله به پایگاه آن عملیاتی ش��د و در حمله ای 
که به پادگان شهدا مربوط به بسیج مردمی عراق 
در منطقه »آمرلی« در اس��تان صالح الدین انجام 
شد، دو نفر از نیروهای الحشد زخمی شدند و البته 

مهم تر از همه اینکه هیچ گروهی نیز مسئولیت این 
حمله را بر عهده نگرفت. پایگاه خبری الس��ومریه 
گفته که پایگاه »الشهدا « در منطقه آمرلی وابسته 
به تیپ 16 حشدالشعبی، یک بار در ساعت 1:05 
بامداد جمع��ه و بار دیگر هم س��اعت 2:10 بامداد 
همان روز هدف حمله پهپاد ناش��ناس قرار گرفته 
است. در عراق بحث     ها درباره ارتباط این حمله به 
پایگاه حشدالشعبی با فایل صوتی که دو هفته قبل 
حشدالشعبی آن را منتشر کرد، تشدید شده است. 
»منصور البعیجی« نماینده ائتالف »دوله القانون « 
بر این باور اس��ت که امریکا در پ��س حمله جمعه 
گذشته به نیروهای الحشدالشعبی قرار دارد و دولت 
عراق نیز باید برای توقف سریال این حمالت، هر چه 
سریعتر موضع روشن و صریحی اتخاذ کند. منصور 
البعیجی مي گوید »دولت عراق نباید در قبال حمله 
به فرزندان ما در حشدالشعبی از سوی امریکایی ها، 
فقط نظاره گر باشد«. شبکه خبری السومریه  به نقل 
از این نماینده عراقی گزارش داده که این مسئله بر 
هیچ کس پوشیده نیس��ت زیرا »سفینه ای خارج 
از فضا نیامده ت��ا پایگاه حشدالش��عبی را بمباران 

کند.« این نماینده عراقی می گوید: »پس از شکست 
طرح امری��کا در حمله به منطق��ه از رهگذر طرح 
داعش آن ]کشور[ توس��ط فرزندان قهرمان ما در 
حشدالشعبی و نیروهای امنیتی، ]امریکا[ امروز، 
مقرهای الحشد را در برابر دیدگان دولت بمباران 
می کند .« البعیجی تأکید کرده که حمله به مقرهای 
حشدالش��عبی، یک مس��ئله خطرناک و حساس 
است و »دولت باید این مس��ئله را برای همه ملت 
عراق روشن کند. « حسان الشمری، مشاور سابق 
نخس��ت وزیر عراق در صفحه مکتوب خود نوشت: 
احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی در بمباران 
پادگان حشدالشعبی در آمرلی دور از انتظار نیست. 
وی افزود: رژیم صهیونیستی پیش از این تهدیداتی 

در این خصوص داشته است. 
 پهپاد یا موشک هدایت شونده؟!

وبگاه لبنانی العهد از قول منابع امنیتی آگاه نوشته 
که مواض��ع را جنگنده هاي  رژیم صهیونیس��تی 
بمباران کرده اند. منابع امنیتی به س��ایت العهد 
لبنان گفته ان��د مواضعی که هدف س��ه حمله با 
سه کالهک انفجاری چرخشی قرار گرفت از نوع 
هاروپ و ساخت اسرائیل بوده که اسم انگلیسی آن 
Loitering Munition است. این یک نوع موشک 
هدایت شونده است نه یک پهپاد و نه یک موشک 
بالدار و سر کالهک انفجاری به وزن 23کیلوگرم 
دارد که س��ر آن موقع برخورد ب��ه هدف منفجر 
می ش��ود. به گفته این منابع، ای��ن کالهک های 
انفجاری به طور اتوماتیک عمل کرده یا از طریق 
مرکز فرماندهی و کنترل از زمین هدایت می شوند 
که تا برد هزار کیلومتر پرواز می کنند و طی شش 
س��اعت پی درپی می چرخند. رژیم صهیونیستی 
تنها طرف در خاورمیانه است که این نوع سالح را 
در اختیار دارد و در سایه آن منابع امنیتی مطلع به 
»العهد« فاش کردند، کالهک های چرخشی آن از 
طریق جنگنده  اف 16 اسرائیل در جریان عملیات 
نفوذ هوایی به جنوب ش��رق الرطبه و مشخصاً از 
فراز دو راهی مسیر بین المللی بغداد - امان و بغداد 

-دمشق شلیک شدند. 
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از نوار جاسوسی تا حمله به پایگاه حشدالشعبی
رژیم صهیونیستي پس پرده حمله به پایگاه شهدا است

  گزارش  2

لندن رها کند تا رها شود!
انگلیس وقتی به س��بک تاریخی خ��ود، اقدام به راهزن��ی دریایی در 
جبل الطارق کرد، فکرش را هم نمی کرد که ای��ران زخم خورده از این 
کشور در دوران های گذش��ته، دس��ت به عملی متقابل بزند. بریتانیا 
این مس��ئله را برای خود هنر دید که نیروهای نظامی اش را با ش��کل 
فیلمبرداری خاصی که از آنها غول می ساخت، وارد کشتی ای کند که 

خدمه اش جز نفتکش و دریا، از اسلحه چیزی نمی دانستند. 
ایران ابتدا راه دیپلماس��ی را در پیش گرفت اما لندن که برای کرنش 
امریکا به ارادتی بیش از این نیاز داشت، نه تنها نفتکش ایران را آزاد نکرد 
بلکه تعدادی از سرنشین هایش را بازداشت و بازجویی کرد و همچنین 

در اقدام بعدی 30 روز دیگر رأی به توقیف آن داد. 
اما جایی که دیپلماسی جواب ندهد و قواعد بین المللی تنها روی کاغذ 
نقش ببندند و عرصه بین الملل را تنها زور و قدرت تعریف کند، چاره ای 

نیست که به همان زبان سخن گفت. 
به همین منظور نیروهای ایرانی غروب جمعه یک نفتکش انگلیس را 
به دلیل رعایت نکردن قواعد بین المللی توقیف کردند. پیش از این نیز 
چنین اتفاقی افتاده بود اما آنچه که در توقیف ماند و عملی متقابل نام 

گرفت، توقیف نفتکش stena impero بود. 
با توجه به تنش های شکل گرفته بین ایران و امریکا، مقامات انگلیس 
که به دلیل نیازهای برگزیتی به شدت خواهان انداختن خود در آغوش 
ترامپ هس��تند، بر این گمان بودند که با توقی��ف نفتکش     ها در خلیج 

فارس و تنگه هرمز امریکا خود را به آتش خواهد زد. 
اما ترامپ که اندیشه های دیگری در سر دارد، همه چیز را در چند جمله 
خالصه کرد. او در نخستین و شدید     ترین موضع گیری خود گفت امریکا 
و بریتانیا متحدان قدیمی هستند اگرچه با یکدیگر »توافق مکتوب « 
ندارند. این اصط��الح در نظام بین الملل ناخودآگاه، ذهن را به س��مت 
توافقات امنیتی می برد که حمله به ه��ر متحد، متحد دیگر را به ناچار 
وارد کارزار می کند. همانگونه که در ناتو آمده است، اما ترامپ نیاز ندید 

که این موضوع را در آن چارچوب ببیند. 
از طرفی امریکا در منطق��ه خلیج فارس، تنگه هرم��ز و دریای عمان 
نفتکشی ندارد که بخواهد خود را به تمامه درگیر توقیف نفتکش های 
انگلیسی کند. به ویژه که هرچقدر اروپا با ضعف و سرخوردگی همراه 
باشد، امریکا به هدف خود نزدیک تر شده است. به این دلیل که کاماًل 

نگاهی ضد اروپایی و حتی ضد ناتویی دارد. 
در حال حاضر نیز ترامپ یک��ی از منتقدان جدی ترزا می  اس��ت و به 
همین دلیل منتظر فرد جایگزین اس��ت. نگاه ترامپ به جانسون است 
و در صورت نخست وزیر ش��دن وی، احتمال و امکان نزدیک شدن دو 
کشور بسیار زیاد است. جانسون جدای از نزدیکی شخصیتی، در موضوع 
برگزیت همان نظری را دارد که ترامپ از آن حمایت می کند. »برگزیت 
سخت « رویکردی است که هر دو به آن دل بسته اند. این در حالی است 
که این مس��ئله می تواند برای اروپا به ویژه در مرزهای ایرلند )اتحادیه 
اروپا( و ایرلند شمالی )انگلیس( بس��یار چالش ساز باشد. برخی حتی 
گفته اند که ممکن است برگزیت سخت تنش های امنیتی و جنگ های 
پیشین را در این حوزه به اروپا بازگرداند. از این منظر تأکید شده است 
که جانسون در صورت اصرار بر برگزیت سخت،  س��ومین قربانی این 

جریان خواهد شد. 
اما تا آن زمان انگلیس که نه توان و ن��ه جرئت اقدام نظامی علیه ایران 
را دارد، بیش از هر چیز به سمت فشارهای مالی پیش خواهد رفت. به 
این دلیل که قدرت بازدارندگی ایران از دریای مدیترانه تا دریای عمان، 
قدرت مانور را حتی از امریکا گرفته اس��ت. انگلی��س نیز در روزگاری 
مدعی بود آفتاب در امپراطوری اش غروب نمی کند، سعی می کند چه 
در بلوکه کردن و چه در تحریم     ها به امریکا امید ببندد. به نظر آنها این 
همان نقطه ای است که می توانند دست بگذارند تا این غرور ملی ایران 
را کم رنگ کرده و اقدام متقابل ایران برای توقیف نفتکش انگلیسی را با 
سؤال مواجه سازند. بنابراین گره زدن فشار اقتصادی با توقیف نفتکش 

می تواند سناریوی بعدی لندن باشد. 
البته باید بر این مسئله تأکید داشت که به جای نگاه تاریخی نادرست 
»آفتاب بی غروب امپراطوری بریتانیا« بای��د این دیدگاه حقیقی را در 
خصوص تاریخ انگلیس مورد توجه قرار داد که خونریزی و کش��تار و 
توطئه در سراس��ر امپراطوری بریتانیا افول نمی کرد. به ویژه زمانی که 
مخالفان خود را در آسیا، آفریقا، امریکا و حتی اروپا جلوی توپ می بست 
و شلیک می کرد. اما اکنون شرایط بسیار فرق کرده و »بریتانیای کبیر« 

برای نجات نفتکش خود مجبور است دست به دامان ترامپ شود. 
مسئله مهم دیگر در این است که برای نفتکش بریتانیایی هیچ نیازی 
به دیپلماسی گسترده نیس��ت. حتی اگر انگلیس به سمت فشارهای 
مالی پیش برود باز به نتیجه نخواهد رس��ید. بلکه تنها راه باقی مانده 
»رهاسازی در برابر رهاسازی« است، یعنی نفتکش گریس 1 را آزاد کند 
تا نفتکش انگلیسی نیز راه خود را برود. مسیرهای نفتی ایران در دنیا 

امن سازی شود تا مسیر تنگه هرمز برای خاطیان امن شود. 

15

 روایت نشریه کنگره درباره ابرقدرت شدن پهپادی ایران
 نشریه امریکایی »هیل« وابسته به کنگره امریکا با اشاره به گذر ایران 
از تحریم های امریکا و توسعه قابلیت های نظامی خود نوشت: ایران در 
حال مبدل ش��دن به ابرقدرت پهپادی است.  »س��ث جی فرانتزمن « 
نویسنده این گزارش و مدیر اندیشکده »خاورمیانه« مستقر در امریکا 
در این زمینه نوش��ت: ایران به آرامی در حال تقویت پهپادهای بومی 
خود است و با اس��تفاده از آنها علیه دشمنانش در کشوری چون عراق 
توانایی این پهپاد      ها را می سنجد.  نویسنده سپس با اشاره به حمله موفق 
پهپادی اخیر در چهار     شنبه 19 تیر به مواضع دشمنان ایران در شمال 
عراق نوشت: ایران نه تنها از این پهپاد     ها استفاده عملیاتی می کند، بلکه 
نشان داده که قادر اس��ت پهپادهای امریکا را نیز سرنگون سازد. ایران 
می خواهد با پهپادهای بومی خود در داخل و خارج کشور خودنمایی 
کند و نش��ان دهد که می تواند با گ��ذر از تحریم های امریکا، توس��عه 
قابلیت های نظامی خود را تداوم بخشد. این کشور به همین خاطر از ماه 
ژانویه تا جوالی رزمایش های پهپادی را برگزار کرد و حتی تحرکات ناو 

هواپیمابر امریکا را زیرنظر گرفت. 
-----------------------------------------------------

 بزرگ ترین حمله هکری به سرویس امنیتی روسیه
هکر     ها با نفوذ به شرکت فناوری اطالعات » سی تک « که از پیمانکاران 
سرویس امنیتی فدرال روس��یه اس��ت، 7/5 ترابایت از اطالعات این 
شرکت را دزیده اند.  این اطالعات درباره پروژه های داخلی این شرکت 
است که به سفارش سرویس امنیتی فدرال روسیه در دست انجام بوده  
و از جمله این پروژه      ها می توان به ناش��ناس زدای��ی از مرورگر » تور « 
اشاره کرد.  مرورگر » تور « برای دور زدن محدودیت      ها و پنهان کردن 
اطالعات کاربران استفاده می شود.  به گزارش روزنامه دیلی میل، این 
هکر     ها در روز 13ژوئیه به اطالعات این شرکت نفوذ کردند و تصاویری 
از سرورهای این ش��رکت را در توئیتر منتش��ر کردند. آنان همچنین 
اطالعاتی را که درباره این ش��رکت به دس��ت آورده بودن��د در اختیار 
گروه هکری دیگری به نام » دیجیتال رولوشن « قرار دادند که جزئیات 
بیشتری از این اطالعات را منتشر کرده است.  گفته می شود که این نفوذ 
بزرگ ترین نشت اطالعاتی در تاریخ سرویس اطالعاتی روسیه است که 
جزئیات پروژه      هایی برای استخراج اطالعات از شبکه های اجتماعی از 

جمله آن است. 

استقبال گرم ونزوئال   از ظریف
مادورو: این ظریف خود یک پهپاد است!

 روزگار، ی�ک بار دیگ�ر محمدج�واد ظریف، وزی�ر خارجه دولت 
دوازدهم را به امریکای التین کش�ید، جایی که او با استقبال گرم 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال روبه رو ش�د. رئیس جمهور 
ونزوئ�ال که از آذرماه س�ال قب�ل ب�ا اعتراضاتی ک�ه امریکایی    ها 
هدایت کننده آن هستند روبه رو اس�ت، در پیامی ضمن تقدیر از 
حمایت ایران از ونزوئال در مقابل محاصره امپریالیسم، بر آمادگی 
کش�ورش برای تحکیم روابط دوجانبه با تهران تأکید کرده است. 
ظریف روز جمعه مس��تقیم از نیویورک به کاراکاس رفت و در شرایطی 
که در نیویورک با محدودیت های گسترده امریکایی    ها روبه رو شده بود، 
در کاراکاس مورد استقبال گرم نیکالس مادورو قرار گرفت. در حالی که 
تصاویر استقبال گرم مادورو از ظریف نشان از خنده های همیشگی وزیر 
خارجه ایران دارد، منابع خبری گزارش کرده اند ک��ه مادورو در ابتدای 
دیدارش با ظریف به مزاح او را به پهپاد تشبیه کرده و گفته است: »عکس 

بگیرید او )ظریف( خودش یک پهپاد است!«  
مادورو دیدار با وزیر امور خارجه دول��ت روحانی را موفقیت آمیز خوانده 
و تأکید کرده که کشورش خواهان تقویت روابط دو جانبه با ایران است. 
مادورو در توئیتر نوشت: »دیداری موفقیت آمیز با عالیجناب محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران داشتم. من از حمایت 
شما از ونزوئال در برابر محاصره امپریالیسم ]علیه ونزوئال[ قدردانی می کنم. 

ما تمایل خود را برای تحکیم روابط دوجانبه اعالم می کنیم.« 
 ظریف که بع��د از ونزوئال، عازم نیکاراگوئه و بولیوی به عنوان دو کش��ور 
متحد و دوست ایران در امریکای التین ش��ده، برای شرکت در نشست 
وزرای خارجه جنبش عدم تعهد به ونزوئال رفته بود. او در این نشس��ت 
ضمن دفاع آشکار از دولت ونزوئال گفت: »مردم ونزوئال همانند هر کشور 
دیگری مرجع اصلی و عالی انتخاب رئیس جمهور خود هستند، آنان اکنون 
حق دارند در دفاع از رئیس جمهور برگزیده خویش به پاخیزند.«  او از موج 
جدید یکجانبه گرایی امریکا صحبت کرده و با یادآوری نتایج فاجعه  آمیز 
موج قبلی یکجانبه گرایی امریکا در اوایل ده��ه 2000 میالدی از جمله 
اشغالگری ها، بی رحمی     ها و افراط گرایی خشن گفته است: » بر ما است تا 
در مقابل این موج جدید ایستادگی کرده و آن را به عقب برانیم.« ظریف 
پیش از سفر به امریکای التین در تشریح اهداف سفرش به این منطقه، 
گفته بود:»توجه به اینکه امریکا در قاره امریکا دوباره سیاس��ت مونرو را 
بازآفرینی می کند و بر دامنه مداخالتش در این قاره می افزاید، الزم است 
مجموعه هماهنگ از کشور های مستقل در مقابل این سیاست     ها مقاومت 
کنند.«  هرچند این اولین سفر وزیر خارجه ایران به ونزوئال نیست، ولی به 
نظر می رسد تشدید فشارهای امریکا در فضای بعد از خروج دولت ترامپ 
از برجام، نقش مهمی در برنامه ریزی سفر ظریف از نیویورک به کاراکاس، 

در بیخ گوش امریکا داشته است. 

استقرار تجهیزات 
و سامانه های موشکی امریکا در عربستان 

ارتش امریکا استقرار صد        ها سرباز، جنگنده و سامانه های موشکی 
در پایگاه ش�اهزاده س�لطان در نزدیکی ریاض را بع�د از موافقت 
پادشاه سعودی با استقبال از نیروهای امریکایی در عربستان شروع 
کرد. این گام از ترس تقابل نظامی در سایه تنش های روزافزون میان 
تهران و امریکا و حمالت مداوم انصاراهلل برداش�ته ش�ده اس�ت. 
به دنبال تش��دید حمالت موش��کی و پهپادی جنبش انصاراهلل یمن به 
فرودگاه        ها و پایگاه های نظامی عربس��تان و کاهش نیروهای اماراتی در 
یمن، عربستان سعودی برای افزایش ضریب امنیتی خود دست به دامان 
امریکا شده است. یک روز بعد از اعالم موافقت ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان با اس��تقرار نیروهای امریکایی در این کشور به منظور 
تقویت همکاری مش��ترک در دفاع از امنیت و ثب��ات منطقه ای، ارتش 
امریکا انتقال تجهیزات و نیرو        ها به پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان را 
از ژوئن آغاز کرده و می خواهد دوباره از آن استفاده کند. شبکه سی ان ان 
روز          ش��نبه گزارش داد، عماًل تعدادی نیروی امریکایی در پایگاه مذکور 
حضور دارند و تعداد آنها بعد از رسیدن اسکادران هوایی امریکا به پایگاه 
از 500 تن فراتر خواهد رفت. این شبکه به نقل از مقامات نظامی امریکا 
گزارش داد، طی هفته های آتی شاهد استقرار جنگنده         ها و سامانه های 
دفاع موشکی خواهیم بود. این منابع افزودند، عربستان با پرداخت برخی 
هزینه های مالی الزم و ضروری این استقرار موافقت کرده است. فرماندهی 
مرکزی امریکا در بیانیه ای اعالم کرد، مایک اسپر، وزیر دفاع موقت این 
کشور مجوز انتقال تجهیزات و نیرو        ها را صادر کرده است. این فرماندهی 
روز          شنبه نیز توئیت کرد، استقرار نیرو        ها در عربستان با هماهنگی و دعوت 
ریاض مطرح شد و سپس اسپر با آن موافقت کرد. این فرماندهی افزود: 
این تحرک بازدارندگ��ی مضاعفی را به ما می ده��د و توانمندی ما را در 
حمایت از منافع و نیروهای مان دو چندان می کند. این تحرک همچنین 
عمق عملیاتی و شبکه های لجس��تیکی را فراهم می کند. روزنامه های 
عربستانی در توجیه درخواس��ت ریاض و درخواست کمک از نیروهای 
امریکایی به مسئله ایران اشاره کرده و مدعی شدند:»این اقدام در راستای 
ادامه همکاری های نظامی میان دو کشور با هدف باال نگه داشتن فشار        ها 
بر ایران و ممانعت از افزایش تنش         هایی است که این کشور عامل آنهاست. 
همچنین اس��تقبال از نیروهای امریکایی پیامی شدیداللحن خطاب به 
حاکمیت ایران اس��ت که هرگونه اقدام بیهوده و اس��تفاده از تنش های 
منطقه برخورد جدی  را در مقابل خواهد داش��ت«. استقرار سامانه های 
موشکی امریکا در خاک عربستان درحالی است که سیستم های پاتریوت 

این کشور در رهگیری موشک های انصاراهلل ناکام مانده است. 

نشانه های ضعف انگلیس در  جنگ نفتکش ها
لندن : نمي توانیم از همه نفتکش هاي مان محافظت کنیم

رضاحجت

توقی�ف نفتکش    گزارش  یک
در  انگلی�س 
آب ه�ای ایران و من�ع عبور کش�تی های این 
کشور از تنگه هرمز، ش�رایط را برای مقامات 
لندن سخت کرده است. یک روزنامه انگلیسی 
با ذکر برخی شواهد گزارش داد که انگلیس از 
امریکایی       ها خواس�ته اس�ت از بیان اظهارات 
»تحریک آمی�ز « درب�اره توقی�ف نفتک�ش 
انگلیسی توسط ایران خودداری کنند. لندن 
همچنین اعالم کرد که توانایی اسکورت کردن 
همه کش�تی هایش در خلیج ف�ارس را ندارد. 
عربستان هم بعد از دو ماه با چراغ سبز لندن، 
نفتک�ش توقی�ف ش�ده ای�ران را آزاد ک�رد. 
پس از لفاظی و تهدید مقامات انگلیسی برای دادن 
پاسخ مناسب به ایران در پی توقیف نفتکش این 
کش��ور در خلیج فارس، مقامات لندن در موضع 
ضعف قرار گرفته اند. روزنام��ه تلگراف دیروز در 
گزارش��ی نوشت:»گفته  می ش��ود که انگلیس از 
متح��د امریکایی خود درخواس��ت کرده اس��ت 
از اظهارات علن��ی تحریک آمیز درب��اره توقیف 
نفتکش خود توس��ط ایران خودداری کنند چرا 
که آنها ]انگلیس[ به دنبال راهکاری دیپلماتیک 
برای این بحران هستند«. بر اساس این گزارش، 
»مقامات کاخ س��فید به اخبار مبتن��ی بر اینکه 
انگلیس پیامی به امریکا داده است که می خواهد 
تنش را کاهش دهد، واکنش منفی نداش��تند«. 
تلگراف نوشت:»وقتی از مایک پمپئو )وزیر خارجه 
امریکا( درباره ایران سؤال شد، گفت: ما در امریکا 
هر کاری را انجام می دهیم ت��ا در روابط با ایران 

تنش زدایی ایجاد کنیم«. ای��ن گزارش درحالی 
اس��ت که انگلیس سعی داش��ت دولت امریکا را 
برای افزایش فش��ار      ها علیه ایران مجاب کند اما 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در واکنش 
به توقیف نفتکش انگلیس در آب های سرزمینی 
ایران، تنها گفت که با لندن در این باره گفت وگو 
خواهد کرد.  انگلیسی      ها که پیش تر مدعی شده 
بودند در صورت ناامن ش��دن امنیت کشتیرانی 
در خلیج فارس، همه گزینه      ها علیه ایران را روی 
میز خواهند داش��ت، اکنون از ناتوانی خود برای 
کشتیرانی در این منطقه خبر می دهند. توبیاس 
الوود، معاون وزیر دفاع انگلیس روز یک      ش��نبه با 
اشاره به اینکه باید راه حلی برای مسئله نفتکش 

توقیفی پیدا ش��ود، گفت:»لندن از توان نظامی 
کافی برای اس��کورت تمام کش��تی های تجاری 
خود، برخوردار نیست«. الوود در گفت وگو با شبکه 
اسکای نیوز گفت:»مسئولیت نخست و مهم  ترین 
مسئولیت ما، اطمینان از یافتن راهکاری برای این 
مسئله ای است که اکنون در ارتباط با این کشتی 
با آن روبه رو هستیم. تا اطمینان حاصل کنیم که 
کشتی های تحت پرچم بریتانیا با امنیت در این 
آب       ها فعالیت کنند. بعد باید به تصویر گسترده تر 
بنگریم.« وی با بیان اینکه انگلیس به ادامه حضور 
در خلیج فارس و اطمینان از باز بودن تنگه هرمز 
متعهد است، در پاس��خ به این سؤال که آیا لندن 
به دنبال تحریم ایران اس��ت، گفت:»قصد داریم 

مجموعه ای از گزینه       ها را مورد بررسی قرار دهیم. 
با هم��کاران و متحدان بین الملل��ی خود رایزنی 
می کنیم تا ببینیم باید چه کرد«. روز        شنبه دولت 
انگلیس به نفتکش های خود دستور داد تا به طور 

موقت از عبور از تنگه هرمز خودداری کنند. 
 آزادی نفتکش ایرانی در عربستان 

بالفاصله پس از توقیف نفتکش انگلیس توس��ط 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عربستان سعودی 
نفتکش ایرانی را آزاد کرد. بی بی س��ی به نقل از 
منابع خبری در ایران گزارش داد که یک کشتی 
ایرانی که به دلیل اشکاالت فنی در ماه می  به بندر 
جده عربستان منتقل شده بود در حال بازگشت 
به ایران است. این کشتی که طی چند ماه گذشته 
با وجود رفع نقص، اج��ازه ترخیص نیافته بود، با 
پیگیری های نهادهای مس��ئول در کشورمان از 
توقیف ر      ها شده و همراه با تمام کارکنان و خدمه 
خود در حال بازگشت به ایران است. خبرگزاری 
مهر اوای��ل ژوئیه گ��زارش داد ک��ه  »مقام های 
عربستان به دلیل اختالف بر سر پرداخت هزینه 
تعمیر اجازه نمی دهند کشتی بندر جده را ترک 
کند«. با توجه به همزمانی آزادی نفتکش ایرانی 
با توقیف نفتکش انگلیس، به نظر می رس��د این 
اقدام عربس��تان، با چراغ س��بز لندن انجام شده 
باشد. با نرم ش��دن لحن مقامات لندن، احتماالً 
دولت انگلیس از مواضع خود عقب نشینی کرده 
و در نهایت ب��رای آزادی نفتکش خود، به مبادله 

نفتکش با نفتکش تن دهد. 
 جوسازی بین المللی علیه تهران 

انگلیس برای اینکه بتواند نفتکش خود در ایران 
را آزاد کند، س��عی دارد با فضاسازی بین المللی 
اجماعی علیه تهران تش��کیل ده��د. لندن روز 
یک      ش��نبه با ارس��ال نامه ای به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل، از ایران به دلی��ل توقیف نفتکش 
انگلیسی در خلیج فارس شکایت کرد. به گزارش 
رویترز، لندن در ای��ن نامه، بدون پذیرفتن قصور 
در نحوه کشتیرانی در آب های سرزمینی ایران، 
ادعا کرد که هیچ مدرکی از برخورد این نفتکش با 
کشتی صیادی ایران وجود ندارد و اقدام ایرانی       ها 
در توقیف آن غیرقانونی است. به نوشته خبرگزاری 
رویتزر  انگلیس با بیان اینک��ه تهدید ناوبری در 
گذرگاه های بین المللی غیرقابل قبول است، در 
ادامه این نامه نوشت:»این تهدید، یک تنش زایی 
بزرگ اس��ت و تنش       های کنونی با ایران بس��یار 
نگران کننده است«. البته لندن که با پاسخ قاطع 
ایران به دزدی دریایی آنه��ا و توقیف غیرقانونی 
نفتکش »گریس 1 « حامل 2 میلیون بشکه نفت 
خام ایران در تنگه جبل الطارق مواجه ش��ده، در 
این شکوائیه تأکید کرد که »حفظ آرامش اولویت 
آنهاس��ت و به  دنبال درگیری با ایران نیستند«. 
انگلیس که چند هفته پی��ش در اقدامی خالف 
قوانین بین المللی یک نفتک��ش ایرانی را توقیف 
کرده بود، نتواس��ته اس��ت افکار عمومی و حتی 
متحدانش را علیه تهران متقاعد کند. باتوجه به 
حمایت روسیه و چین از اقدامات ایران، لندن از 
مسیر شورای امنیت هم راه به جایی نخواهد برد. 

تظاهرات انگلیسی      ها 
در اعتراض به برگزیت و جانسون 

ه�زاران ت�ن از م�ردم انگلی�س در وست مینس�تر علی�ه 
احتمال�ی  نخس�ت وزیر  جانس�ون،  بوری�س  و  برگزی�ت 
ای�ن کش�ور دس�ت ب�ه راهپیمای�ی اعتراض آمی�ز زدن�د. 
به گزارش ایسنا، به نوش��ته روزنامه دیلی میل، معترضان شعار » نه به 
بوریس، آری به اروپا « سر دادند و لباس      هایی در تمسخر جانسون، نایجل 
فاراژ و ترزا می  بر تن داشتند. این اعتراضات پیش از انتخاب احتمالی روز 
سه      شنبه وزیر خارجه سابق انگلیس به عنوان رهبر حزب محافظه کار 
و تصدی س��مت نخس��ت وزیری این کش��ور برگزار ش��د.  معترضان 
پالکارد     هایی در اعتراض به جانس��ون در دس��ت داشتند و پرچم های 
اتحادیه اروپا را روی صورت های شان نقاش��ی کرده بودند و بالن های 
غول پیکری را ش��بیه به آنهایی که برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا درس��ت کرده بودند، به اهتزاز درآوردند.  در راهپیمایی       شنبه 
بعدازظهر معترضان همچنین جرمی هانت، وزیر خارجه، نایجل فاراژ، 
رهبر حزب برگزیت و دونالد ترامپ را هدف اعتراضات خود قرار دادند.  
س��ازمان دهندگان این راهپیمایی می گویند: ای��ن یک ضرورت ملی 
است. ما یک نخست وزیر که به دنبال جدایی کامل انگلیس از اتحادیه 
اروپا است را نمی خواهیم و تحمل نمی کنیم که بر کشور تحمیل شود 
و ما را به سمت لبه پرتگاه سوق دهد. ما این مشکالت بزرگ جهانی از 
تغییرات جوی گرفته تا تروریسم را تنها با اروپا و مابقی جهان می توانیم 
حل و فصل کنیم. ما می توانیم از طریق موفق      ترین پروژه صلح در تاریخ، 

آینده ای بهتر بسازیم. نه به بوریس. آری به اروپا. 

نماي نزديک

گاردین: بولتون عامل توقیف نفتکش ایران بود
در شرایطی که مقامات اسپانیایی پیش تر گفته بودند که توقیف نفتکش ایرانی به درخواست 
واشنگتن انجام شده است، این بار ابعاد جدیدی از این ماجرا منتشر شده است. روزنامه گاردین 
روز        شنبه از نقش جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این اقدام پرده برداشته است. 
گاردین نوشته است که این جان بولتون بوده است که دولت انگلیس را تشویق کرده نفتکش 
حامل نفت ایران را در نزدیکی جبل الطارق توقیف کند. این روزنامه با اشاره به واکنش مملو از 
خرسندی بولتون پس از اعالم توقیف کشتی »گریس 1« نوشته است که این واکنش طوری بود 
که گویا او غافلگیر شده است. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد حقیقت چیز دیگری 
است و تیم امنیت ملی بولتون مستقیماً در شکل دادن به رخداد جبل الطارق، نقش داشته اند. 
این ظن وجود دارد که سیاستمداران حزب محافظه کار که با انتخاب یک نخست وزیر جدید، 

حقه بازی برای رسیدن به قدرت و برگزیت سرگرم بوده اند، به دام امریکایی       ها افتاده اند.


