
»جاس�وس پروري« از مرس�وم ترين ش�يوه هاي 
نفوذ نظام س�لطه در ايران و كشف سطح و ميزان 
توانايي كش�ورمان در عرصه هاي مختلف نظامي، 
اقتصادي، سياس�ي و اجتماعي اس�ت؛ روشي كه 
ديروز مدير كل ضدجاسوسي وزارت اطالعات در 
نشست خبري خود گفت، غالباً با شكست روبه رو 
شده است و نتوانسته آنگونه كه بايد اهداف غرب 
را در مواجهه با كش�ورمان محقق سازد. در حالي 
روز گذش�ته اين مقام ارش�د وزارت اطالعات در 
نشس�ت خبري خود از شناس�ايي و دس�تگيري 
۱۷جاسوس تربيت يافته سازمان اطالعاتي امريكا 
)سيا( در داخل كشور خبر داد و عنوان مجرمانه اين 
جاسوسان را مفسدفي االرض اعالم كرد كه پيش از 
اين برخي جاسوسان غربي در حوزه هاي مذاكرات 
هس�ته اي و محيط زيس�ت يا در مراكز حس�اس 
تصميم سازي دولت شناسايي و دستگير شده اند. 
 مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات طي سخناني 
از شناسايي و دستگيري ۱۷جاس��وس تربيت يافته 
سازمان اطالعاتي امريكا )سيا( در داخل كشور خبر 
داده و بيان می كند: احكام اين جاسوسان صادر شده و 

برخي به عنوان مفسدفي االرض اعدام مي شوند. 
۲۸خرداد ماه امس��ال خبري منتشر شد مبني بر 
آنكه وزارت اطالعات موفق به كش��ف و شناسايي 
يك ش��بكه جاسوسي شده اس��ت. جاسوس هاي 
شناسايي شده ش��امل ش��اغالن مراكز حساس و 
حياتي و همچنين بخ��ش خصوصي مرتبط با اين 
مراكز هس��تند كه به عنوان پيمانكار يا مشاور در 
حال فعاليت بودند. مديركل ضد جاسوسی وزارت 
اطالعات با بيان اينكه اين مراكز حساس و حياتي 
ش��امل حوزه هاي اقتصادي، هس��ته اي، نظامي و 
س��ايبري كشور اس��ت، اظهار داش��ت: تعداد كل 
جاسوس هاي شناسايي ش��ده ۱۷نفر است كه به 
صورت سلولي در ايران فعاليت مي كرده اند و هيچ 
كدام از اين افراد با ديگري ارتباطي نداشته اند و هر 

كدام با يك افسر سيا در ارتباط بوده اند. 
اين مقام وزارت اطالعات در ادامه به بيان توضيحاتي 
درباره چگونگي برقراري ارتباط ميان سازمان اطالعاتي 
امريكا و جاسوسان ايراني پرداخت و گفت: برخي از اين 
افراد به واس��طه سوءاستفاده س��يا از تقاضاي ويزاي 
امريكا در دام ويزا گرفتار شدند و در ازاي اعطاي ويزا 
به آنها پيشنهاد جاسوسي ارائه شده است. برخي ديگر 
نيز به واسطه حفظ يا تمديد انواع ويزاي امريكا از طرف 

سيا مورد فريب واقع شدند. 
   روش هاي برق�راري ارتباط ميان افس�ران 

اطالعاتي با اتباع ايراني
مديركل ض��د جاسوس��ي وزارت اطالع��ات ادامه 
داد: س��ازمان اطالعاتي امريكا همچنين با تاسيس 
ش��ركت هاي جعلي و به بهانه استخدام متخصصان 
ايراني در اين شركت ها يا تأمين تجهيزات از خارج 
از كشور مبادرت به مراجعه اطالعاتي به اتباع ايراني 
كرده اند. وي مراجعات مس��تقيم افسران سيا تحت 
عنوان ديپلماتيك به ش��هروندان ايراني در حاشيه 
كنفرانس هاي علمي در كشورهاي اروپايي، آفريقايي 

و آسيايي را از ديگر روش هاي برقراري ارتباط ميان 
افسران اطالعاتي با اتباع ايراني برشمرد و گفت: در 
برخي موارد نيز مشاهده شده است كه افسران سيا با 
معرفي خود به عنوان يك مأمور اطالعاتي امريكايي 
و همچنين با ارسال ايميل يا پيام از طريق شبكه هاي 
اجتماعي، از اعضاي شبكه تش��كيل شده دعوت به 

همكاري اطالعاتي كرده اند. 
   تطميع جاسوسان تحت عنوان اعطاي ويزا 

و اقامت دائم در امريكا
افس��ران اطالعاتي سرويس جاسوس��ي امريكا براي 
موفقيت در پروس��ه جلب و استمرار همكاري شبكه 
جاسوس��ي خود در اي��ران متوس��ل ب��ه وعده هاي 
فريبنده اي از جمله اعطاي وي��زا و مجوز اقامت دائم 
در اياالت متحده و همچنين پول كرده اند. مهم ترين 
وعده اي كه به شبكه جاسوسان ايراني داده شد، وعده 
تأمين امنيت آنها در ايران و خارج از كشور بود. تحقيقاً 
در مورد همه ۱۷جاسوس شناسايي و دستگير شده، 
هيچ كدام از وعده هاي سيا محقق نشده است و همه 
اين جاسوسان به واسطه خيانتي كه به كشور كرده اند، 

گرفتار شدند. 
وي جمع آوري اطالع��ات داراي طبقه بندي از مراكز 
مهم و همچنين انجام عمليات هاي فني - اطالعاتي را 
از مأموريت هاي محول شده به اين شبكه جاسوسي 
عنوان كرد. تمامي افراد اين شبكه جاسوسي دوره هاي 
پيچيده برقراري ارتباطات امن از داخل كشور با خارج 
را به وس��يله ابزارهاي مخصوص جاسوسي از سوي 

افس��ران س��يا فرا گرفته بودند، همچنين تجهيزات 
فني پيچيده اي براي جاسوس��ي در اختيار اين افراد 
قرار گرفته بود. س��يا جهت انتقال اب��زار ارتباط امن 
و تجهيزات فوق پيش��رفته جاسوس��ي براي شبكه 
خود در ايران از ناقل اطالعاتي اس��تفاده كرده است. 
ناقل ها عمدتاً به شكل سنگ تهيه شده اند كه وسايل 
مورد نياز جاسوس��ان در آنها جاس��ازي مي ش��ود و 
جاسوس ها با روش هايي پيچيده مأموريت برداشتن 
آنها از نقاط مختلف شهري از جمله مناطق پاركي و 

نواحي كوهستاني را عهده دار مي شوند. 
وي افزود: س��ازمان اطالعاتي امريكا، اقدام به ارسال 
مدارك هويت��ي جعلي براي جاس��وس هاي خود در 
ايران ب��راي عمليات هاي خ��اص از طري��ق ناقل ها 
كرده اند. بررسي هاي س��رويس ضدجاسوسي وزارت 
اطالعات حاكي از آن است كه مدارك جعلي به صورت 
ناشيانه اي توسط س��يا انجام شده كه اين اقدام جعل 
دولتي محسوب مي شود. در پي كشف موضوع توسط 
ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات، دستور امحاي همه 
مدارك موجود از سوي افسران سيا، براي جاسوس ها 
صادر شده است. ناقل ها در قالب سنگ و پول بوده اند 
كه در مكان هاي خاص تعبيه شده بودند و جاسوس ها 
به آنجا رفته و با شكس��تن س��نگ مورد نظر وسايل 

جاسوسي را از داخل آنها خارج مي كردند. 
   ايجاد خط خروج اضطراري از كشور 

مديركل ضد جاسوسي وزارت اطالعات با اشاره به 
پيش بيني خط خروج اضطراري براي جاسوس��ان 

از سوي سازمان اطالعاتي امريكا خاطرنشان كرد: 
با وج��ود وعده تأمين امنيت جاسوس��ان، س��يا با 
پيش بيني احتمال شناس��ايي ش��بكه جاسوسي 
خود همچ��ون س��ال ۹۲، اقدام ب��ه طراحي خط 
خروج اضطراري از كش��ور براي مواق��ع بحراني و 

خطر كرده بود. 
وي اضافه كرد: بر اين اساس جاسوس ها آموزش ديده 
بودند كه با احس��اس خطر، طي هماهنگي با س��يا 
و رس��اندن خود به نقطه اي از پيش تعيين شده در 
شهرهاي مرزي، منتظر حضور رابط اطالعاتي سيا 
در صحنه شوند و با هدايت وي از كشور خارج گردند 
كه البته در اين زمينه جاس��وس هايي كه قصد فرار 
اضطراري از كش��ور را داش��تند، با اشراف اطالعاتي 
سربازان گمنام امام زمان به جاي مالقات با رابط سيا 
در مرز، با رابط ضدجاسوسي وزارت اطالعات مالقات 

كردند و نهايتاً دستگير شدند. 
   آموزش وي�ژه ضدبازجويي به جاس�وس ها 

تدبيري براي مواقع دستگيري جاسوسان
وي اضافه كرد: آموزش ويژه ضدبازجويي به جاسوس ها 
از ديگر تدابير اتخاذ شده براي مواقع دستگيري بود كه 
با مشاهده اشراف اطالعاتي وزارت، توسط جواسيس، 
كارساز نشد و تمامي اعضاي اين شبكه جاسوسي به 

ارتباط خود با سيا اعتراف كردند. 
مديركل ضد جاسوس��ي وزارت اطالعات در ادامه به 
سرنوشت جاسوس هاي دستگير شده توسط دستگاه 
اطالعاتي كشور اشاره كرد و گفت: افرادي را كه آگاهانه 

و عامدانه به كشور خود خيانت كردند و حاضر به جبران 
مافات نشدند به دستگاه قضايي تحويل داديم و چند 
روز پيش نيز سخنگوي قوه قضائيه از صدور احكامي 
براي اين جاسوسان خبر داد كه برخي از آنها به عنوان 
مفسدفي االرض معرفي و برخي ديگر نيز به حبس هاي 
درازمدت محكوم شدند. همچنين آن دسته از كساني 
كه با صداقت كامل با دستگاه اطالعاتي كشور تعامل 
كردند و ندامتشان نيز ثابت شد، عليه امريكايي ها مورد 

مديريت اطالعاتي قرار گرفتند. 
وي در ادامه با اش��اره به همكاري سرويس اطالعاتي 
جمهوري اس��المي ايران با س��رويس هاي اطالعاتي 
كش��ورهاي متحد در اين پرونده اظه��ار كرد: تجربه 
موفق تبادل با متحدان اطالعاتي در س��ال ۹۲ باعث 
شد تا سرنخ هاي اطالعاتي پرونده اخير اعم از افسران 
سيا، سرنخ  و روش هاي مورد اس��تفاده در اين شبكه 
در اختيار ساير س��رويس هاي اطالعاتي قرار گيرد تا 

شكست جهاني مجددي براي سيا اتفاق بيفتد. 
مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات همچنين به 
همكاري سرويس هاي اطالعاتي برخي كشورهاي 
آس��يايي و اروپايي با س��ازمان اطالعات امريكا در 
اين زمينه اش��اره و خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به 
بهره برداري س��يا از برخي كش��ورهاي اروپايي و 
آس��يايي جهت برق��راري ارتباط ب��ا منابع خود و 
همچنين ب��ا عنايت به اطالع قبلي س��رويس هاي 
اطالعاتي اين كشورها از موضوع، قطعاً مسئوليت 
امر بر عهده اين كش��ورها خواهد ب��ود. با توجه به 
زمينگير ش��دن س��يا در اثر اين شكست، طبيعي 
است كه اين سرويس اطالعاتي مبادرت به ترميم و 
بازسازي خود نمايد كه البته در اين خصوص جامعه 

اطالعاتي كشور نيز هوشيار و بيدار خواهد بود. 
وي در پاس��خ ب��ه پرسش��ي مبني ب��ر اينك��ه آيا 
فعاليت هاي اين ش��بكه جاسوس��ي ب��ه نتيجه اي 
رسيده و خرابكاري از سوي آنها در مراكز مهم كشور 
انجام شده است، با بيان اينكه زمان شروع همكاري 
اين جاسوس ها با س��يا متفاوت بوده است، تصريح 
كرد: به دليل اقدام عاجل سربازان گمنام امام زمان، 
اين شبكه جاسوس��ي موفق به انجام خرابكاري يا 

اختالل در فعاليت هاي كشور نشد. 
وي همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه آيا تاكنون 
پيشنهادي از سوي اياالت متحده امريكا در خصوص 
تبادل اين جاس��وس ها انجام شده است، خاطرنشان 
كرد: افراد دستگير شده همه از اتباع ايراني هستند و به 

هيچ وجه بحث تبادل براي آنها مطرح نيست. 
   جاسوسان از مقامات نيستند

مديركل ضد جاسوس��ي وزارت اطالعات در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا در ميان ۱۷جاسوس دستگير شده 
از مقامات و مسئوالن بلندپايه كشور نيز حضور دارند، 
تأكيد كرد: اين افراد از متخصصان و كارشناسان كشور 
هستند و از مقامات محسوب نمي شوند. وي همچنين 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه اين ش��بكه جاسوسي 
ارتباطي با شبكه جاسوسي دستگير شده در سال ۹۲ 
دارد، گفت: بررسي اين پرونده مربوط به سال ۹۷ بوده 

و كاماًل با پرونده سال ۹۲ بي ارتباط است.

    عكس های فوق از جاسوسان CIA  توسط وزارت اطالعات منتشر شده است
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  مملكت داري مسخره بازي نيست!

حس��ين دهباش��ي در توئيت��ي در مورد گم ش��دن   
يك ميليارد يورو ارز دولتي نوشته: با فرماندهي كه در 
ميداِن جنگ، گردانش را گم كن��د، چه مي كنند؟ با 
وزيري كه در اوج تحريم ها يك ميليارد يورو از بودجه درمان كشور را گم 
كند، هم��ان كنيد! مملكت داري مس��خره بازي نيس��ت كه يك گروه 
جان ش��ان را بگذارند كف دست شان در دريا با دش��من درگير شوند، 

يك عده هارهارهار به ريش مردم بخندند!
........................................................................................................................

 جام شكسته
 حميدرض��ا پرهي��زكاري در توئيتي نوش��ته: عامل اصل��ي پذيرش 
قطعنامه۵۹۸ توس��ط امام گزارشاتي بود كه مس��ئوالن وقت به امام 
دادند كه خالصه آن »ما نمي توانيم«هايي بود كه مسئوالن بر آن اصرار 
داش��تند؛ ما نمي توانيم تجهيزات جنگ را تأمين كنيم، ما نمي توانيم 
كشور را مديريت كنيم، ما نمي توانيم براي جبهه ها نيرو بفرستيم و... 
........................................................................................................................

  اگر كوروش زنده بود
 كاربري به نام آدم نوشته: خود كوروش االن زنده بود سپاه رو به عنوان 

نماد عزت و وطن پرستي و ايران دوستي معرفي مي كرد. 
........................................................................................................................

  گردنبند فروهر خليج را فارس كرد؟ 
علي عليزاده تحليلگر مس��ائل سياس��ي در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: اوج دفاع شما ملي گرايان و 
ايران گرايان و باس��تان گرايان از ايران و مردمش چه 
بوده ؟ انداختن گردنبند فروهر. كوروش و خشايار و 
داريوش ناميدن فرزندانتان و زمزمه آهنگ خليج فارس با ابي )البته ابي 
اين آهنگ را حاضر نشد در دوبي بخواند چراكه مي دانست شيخ هاي 
اماراتي ديگر راهش نمي دهند و كاسبي كنسرت هايش تعطيل مي شود( 

و البته امضاي طومار اينترنتي اعتراض به اسم خليج عربي. 
خانواده پهلوي هم مثل شما ۵۷سال هر روز از عظمت ايران باستان و 
تاريخ ۲هزارو۵00ساله اش گفت ولي سال ۱3۲0رضا شاه كبيرشان به 
جاي اينكه لباس رزم بپوش��د و مقابل اشغالگران بايستد، با بي غيرتي 
تمام به جزيره موريس فرار كرد و اجازه داد ايران ۲4ساعته به اشغال 
بريتانيا درآيد. محمدرضا، بزرگ شاهنشاهشان، بحرين را با يك تشر 
دودستي تقديم بريتانيا كرد و با تصويب قانون كاپيتوالسيون عزت و 

كرامت انسان ايراني را هم دو دستي تقديم امريكايي ها. 
گفتنش تلخ اس��ت اما ايرانيان پيش از انقالب در نگاه جهانيان چيزي 
بودند كمتر از سعودي ها و شيخ نشين هاي  دوبي. همان ها كه ترامپ به 
صراحت تحقيرش��ان مي كند و مي گويد بايد دوشيده شوند؛ همان ها 
كه اگر امريكا تصميم بگيرد فردا صبح ممكن است اسمشان هم وجود 
نداشته باشد. اين شما باستان گرايان و ايران گرايان نبوديد كه هشت 
سال مقابل صدام )به عالوه كويت و بحرين و سعودي و امارات و قطر و 
اردن( جنگيديد. اين شما باستان گرايان و ايران گرايان نبوديد كه هفت 
سال مظلومانه در سوريه توسط وهابي ها شهيد شديد و در داخل هم 
ناعادالنه قضاوت شديد و اين شما ملي گرايان و باستان گرايان نبوديد 

كه پاي اجنبي را از آب هاي ايران قطع كرديد. 
اين جوانان شيعه بودند كه با سربندهاي »لبيك يا حسين يا ابولفضل 
يا زهرا« جان خودشان را كف دست گرفتند و جنازه  بسياري شان هنوز 
حتي برنگشته و خيلي هايشان هنوز گوشه آسايشگاه ها به سختي نفس 
مي كش��ند. اين بچه هاي حزب اللهي بودند كه با اينكه وطن پرستي را 
شرك مي دانستند اما وطن دوست بودند و خليج را دوباره فارس كردند 

و عظمت را به ايران برگرداندند. 
40سال است كه دشمنان پروژه جمهوري اسالمي را به دروغ ضدملي 
تعريف كرده اند. بايد مقابلش��ان محكم ايس��تاد و گفت كه اتفاقا آنچه 
ضدملي بوده و هست گفتار باستان گرايي و آريايي گري است كه توسط 
روشنفكران غرب زده در سال هاي پايان قرن نوزدهم جعل و توسط خاندان 
پهلوي اجرايي شد. برعكس، هرگونه هويت واقعي غيرجعلي ايراني از دل 
تشيع گذشته مي گذرد و خواهد گذشت و دقيقاً به همين دليل جمهوري 

اسالمي تنها راه امكان دولت- ملت سازي ايراني بوده و است.

حجت  االسالم ذوالنور: 
عزت کشور از مذاکره با امریکای بدعهد 

به دست نمی آید 
رئيس كميسيون امنيت ملي و 
سياس�ت خ�ارج�ي مج�لس 
شوراي اس�المي ضمن اينكه 
معتقد است توان موشكي ايران 
قابل مذاكره نيست، گفت: اين 
انتظار نامعقول و بيجايي است 
كه وقتي امريكايي ها بدعهدي 
و ملت ايران را تحريم مي كنند، 
ب�ا آنه�ا م�ذاك�ره كن�ي�م. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به برخي 
اظهارنظرها در داخل كشور مبني بر مذاكره با امريكا، گفت: برخي افراد 
خودفروخته در داخل كشور به دنبال مذاكره با امريكا هستند و اين طور 
تصور مي كنند كه از طريق مذاكره، مشكالت حل مي شود. برجام هيچ 
دستاوردي نداشت، اما حداقل موجب شد تا مسئوالن دولتي هم كه دم از 
مذاكره با امريكا مي زدند، از مواضع خودشان عدول كنند، تجربه سال هاي 

اخير هم نشان داده كه عزت كشور با مذاكره به دست نمي آيد. 
وي با تأكيد بر اينكه ما با مذاكره مخالف نيس��تيم، ام��ا مذاكره بايد از 
موضع عزت باش��د، اظهار داش��ت: امريكايي ها هم��واره در مذاكرات 
بدعهدي مي كنند و امروز نيز به وضوح مشاهده مي كنيم كه به راحتي از 
توافق برجام خارج شده اند و از طرف ديگر، اروپايي ها نيز نقش دوگانه اي 

در اين بين ايفا مي كنند. 
ذوالنور ضمن رد هرگونه مذاكره ب��ا امريكايي ها درباره برجام يا غير از 
آن، يكي از داليل اين امر را بدعهدي امريكايي ها دانس��ت و گفت: اين 
انتظار نامعقول و بيجايي اس��ت كه وقتي امريكايي ها بدعهدي و ملت 
ايران را تحريم مي كنند، با آنها مذاكره كنيم، آيا چنين منطقي را خوِد 

امريكايي  ها يا حتي اروپايي ها مي  پذيرند؟
وي تأكيد كرد: امريكا از برجام خارج ش��ده و با خ��روج از اين توافق، 
تحريم ها از جمله تحريم هاي نفتي و بانكي را عليه جمهوري اسالمي 
برخالف برج��ام اعمال كرده اس��ت، بنابراي��ن ما نيز در اين ش��رايط 
مذاكره اي با آنها نخواهيم داشت. تحريم ها در وضع اقتصادي موجود 
كشور و نابساماني هايي كه ايجاد شده، تأثير قابل توجهي نداشته است، 
بلكه نبود مديريت صحيح اقتصادي باعث ش��ده تا ش��اهد مشكالت 
معيشتي باشيم كه بايد چاره اي براي آن انديشيده شود. حجت االسالم 
ذوالنور در پايان با بيان اينكه امريكايي ها و اروپايي ها به دنبال مذاكره 
با جمهوري اس��المي ايران در موضوع موشكي و توان دفاعي هستند، 
خاطرنشان كرد: نه با امريكايي ها و نه هيچ كشوري در حوزه موشكي 
و دفاعي مذاكره اي نخواهيم داشت زيرا  اساساً اينها جزو خطوط قرمز 

كشور است و مردم هم راضي به اين امر نيستند.

نگاه�ي ب�ه ش�رايط دول�ت انگلس�تان نش�ان مي ده�د در 
ش�رايط فعلي لن�دن از هيچ توانمن�دي اقتصادي ي�ا نظامي 
ب�راي فش�ار علي�ه اي�ران برخ�وردار نيس�ت و تهديدهاي 
سياس�تمداران اي�ن كش�ور تنه�ا يک قمپ�ز خالي اس�ت. 
پس از توقيف نفتكش انگليسي در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به دليل زير پا گذاشتن مقررات دريانوردي موجي از 
تهديدهاي گوناگون از سوي مقامات اين كشور روانه ايران شده است. 
در اولي��ن گام جرمي هان��ت وزير خارجه اين كش��ور از پاس��خ 
حساب شده و قدرتمند عليه ايران س��خن گفت و پس از اين دو 
جلس��ه كميته امنيتي بريتانيا عليه ايران نيز برگزار ش��ده است. 
اولين اقدامي كه مقامات انگليس��ي از آن به عنوان حربه اي عليه 
ايران س��خن گفتند، اعمال تحريم هاي يكجانبه از سوي بريتانيا 
بوده اس��ت؛ تحريم هايي كه به  زعم مقامات انگليس��ي مي تواند 
تهران را وادار به اين كند تا از سياست دفاع فعال خود در منطقه 
دست كشيده و نفتكش هاي انگليسي را آزاد كند. جالب اين است 
كه اين سياست از همان ابتدا با انتقادهاي فراواني از سوي برخي 

كارشناسان روبه رو شد كه آن را غيرعملي مي دانستند. 
به احتمال زياد تجربه موف��ق اعمال تحريم ه��اي چندجانبه در 
سال هاي ۲0۱0 تا سال ۲0۱3 بوده است كه انگليسي ها را به اين 

فكر انداخته كه بار ديگر از اين حربه استفاده كنند. 
   بدآموزي تاريخي انگليسي ها از تاريخ 

فشار تحريمي اروپا و به خصوص انگلستان از آن زمان بالفاصله پس 
از قطعنامه ۱۹۲۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد همراه شد و 

همراهي تمام كشورهاي اروپايي را نيز به همراه داشت. 
اولين دور تحريم هاي اتحاديه اروپا در ۲6 جوالي س��ال ۲0۱0 
در قالب »تصميم شوراي اروپا« به فاصله كوتاهي بعد از تصويب 
قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت س��ازمان ملل اعالم شد. عنصر 
اصلي اين تحريم ها، منع سرمايه گذاري اروپا در بخش نفت و گاز 
ايران و ممانعت از تأمين تجهيزات، فناوري ها، منابع مالي و ارائه 
كمك هاي مورد استفاده براي تصفيه، اكتشاف و توليد گاز طبيعي 
مايع )LNG( ايران بود. اين بسته تحريمي به عالوه اقداماتي نظير 
منع حمايت دولت ها از مبادالت بازرگاني با ايران، جلوگيري از 
افتتاح شعب جديد بانك هاي ايراني در خاك كشورهاي اتحاديه 
اروپا و جلوگيري از خريد و ف��روش اوراق قرضه دولتي و بانكي 
ايران را در برمي گرفت و تأمين بيمه يا ضمانت براي دولت ايران 
يا مؤسس��ات مرتبط با آن را ممنوع مي كرد. همچنين مقرر شد 
تمامي مبادالت مالي با ارزش باالي 40هزار يورو با صدور مجوز 
قبلي صورت بگيرد و انتقال هاي بي��ش از ۱0هزار يورو نيازمند 
اطالع رساني هس��تند. اين قانون تقريباً تمامي كاالهاي داراي 
استفاده هاي دوگانه، تسليحات نظامي و كاالهاي مرتبط با مواد 

هسته اي را تحريم مي كند. 

اواخر سال ۲0۱۱ فرانسه و انگليس پيشرو حركتي بودند كه در 
نهايت به توافق اتحاديه اروپا در پايان ژانويه س��ال ۲0۱۲ براي 
اجراي كامل تحريم واردات نفت خام و محصوالت پتروش��يمي 
ايران ختم ش��د. اين اقدام، به طور بالقوه بر ص��ادرات 4۵0هزار 
بش��كه نفت خام اي��ران در روز كه تقريباً ۲0درصد از متوس��ط 
صادرات نفت خام اين كشور در س��ال ۲0۱۱ و منشأ ۲۵درصد 
از درآمدهاي نفتي ايران بود، تأثير گذاشت. تحريم ها همچنين 
پوشش بيمه اي ايران در سطح بين المللي و تمامي مبادالت مالي 
با شركت هاي نفتي دولتي ايران و ناوگان اصلي نفتكش های ايران 

را هم تحت تأثير قرار داد. 
ش��روع دور دوم تحريم ه��اي مس��تقل اتحاديه اروپ��ا در ۲3 
ژانويه سال ۲0۱۲ بود. اين بس��ته تحريمي از دولت هاي اروپا 
مي خواست از هر گونه واردات، خريد و حمل و نقل نفت ايران 
خودداري كنند. به عالوه، تأمين منابع مالي، ارائه خدمات بيمه 
و حمل و نقل محصوالت پتروش��يمي و ص��ادرات تجهيزات و 
فناوري هاي كليدي به اين بخش ممن��وع و دارايي هاي بانك 
مركزي ايران مصادره شد. اين بسته تحريمي مفادي هم درباره 

ممنوعيت هر گونه مبادل��ه مالي با دولت ايران با طال و س��اير 
فلزات گرانبها داشت و فروش مستقيم يا غيرمستقيم و حمل و 
نقل طال، الماس و فلزات گرانبها به دولت ايران يا از دولت اين 
كشور يا مؤسس��ات مرتبط با آن ممنوع شد. همچنين در اين 
بسته تحريمي فهرس��ت ممنوعه كاالها يا فناوري هاي داراي 
اس��تفاده هاي دوگانه گسترش يافت. تحويل س��كه ها و اوراق 
بانكي و س��كه هاي ايراني كه به تازگي ضرب ش��ده يا ش��ماره 
نشده اند نيز ممنوع شد. ممنوعيت بيمه براي حمل و نقل نفت 
ايران حاوي پيام های مهم براي بازار نفت جهاني بود زيرا گروه 
بين المللي بيمه گران حفاظت و غرامت كه تحت نظارت اتحاديه 
اروپا فعاليت مي كند قبل از آن مسئوليت بيمه حدود ۹۵درصد 
از ناوگان نفتكش ه��اي كل دنيا را به عهده داش��ت. بر همين 
اساس، اين تحريم ها توانايي اكثر شركت هاي نفتكش دنيا براي 

بيمه حمل و نقل نفت ايران را مختل مي كرد. 
سومين دور تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپا در تاريخ ۱۵ اكتبر 
سال ۲0۱۲ اعمال شد. در اين بسته تحريمي واردات يا حمل و نقل 
گاز طبيعي ايران و ارائه خدمات بيمه و تأمين منابع مالي اين قبيل 

فعاليت ها ممنوع و ممنوعيت هايي براي صادرات گرافيت و فلزات 
نيمه تمام در نظر گرفته شد. 

بسته تحريمي جديد اتحاديه اروپا ممنوعيت هايي هم در زمينه 
نرم افزارهاي يكپارچه سازي فرايندهاي صنعتي، تأمين تجهيزات 
اصلي دريايي و فناوري هاي ساخت و تعمير كشتي در نظر گرفته 
بود و خواس��تار ممنوعيت كامل اقدام��ات حمايت مالي بخش 
خصوصي از مبادالت بازرگاني با ايران بود. تمامي مبادالت مالي 
بين اتحاديه اروپا، )مگر با صدور مجوز قبلي(، ساخت تانكرهاي 
نفتي براي ايران، تأمين خدمات كشتيراني براي انتقال يا ذخيره 

نفت و محصوالت پتروشيمي ايران هم ممنوع اعالم شد. 
   دست هاي خالي لندن در مقابل تهران

نگاهي به اين تاريخچه كوتاه نشان مي دهد تمامي تحريم هاي فوق 
اغلب با همراهي ساير كشورهاي اروپايي و بر اساس قطعنامه هاي 
سازمان ملل متحد انجام ش��د. در حالي بريتانيا هم اكنون بدون 
هماهنگي با ساير كشورها در يك اقدام يك جانبه نفتكش ايراني را 
توقيف كرده كه به شدت بر تنش ها در اين منطقه افزوده است، از 
اين رو انگليس در اعمال تحريم هاي يك جانبه عليه ايران عمالً تنها 
خواهد ماند و نمي تواند به همراهي بقيه كشورها اميدوار باشد. در 
كنار اين اعمال اين تحريم ها مي تواند تالش هاي اتحاديه اروپا در به 
راه اندازي اينستكس به رهبري فرانسه را از بين ببرد. چنين اتفاقي 
به طور حتم فروپاشي برجام را تسريع مي كند و اين اتفاقي نيست 
كه ساير كشورها خواستار آن باشند چراكه چنين بحراني مي تواند 

نه تنها انگلستان بلكه تمام اروپا را تحت تاثير قرار دهد. 
   شوخي گزينه نظامي در مقابل ايران 

از طرف ديگر عماًل ديگر تحريمي باقي نمانده است كه بريتانيا در 
پي اعمال آن باشد. اين همان نكته ای بود كه وزير خزانه داري امريكا 
به آن اشاره كرد. اگر در سال ۲0۱0 اعمال تحريم هاي اروپا بر ايران 
توانست نقش مهمي در اعمال فشار عليه تهران ايفا كند به دليل 
آن بود كه اقتصاد ايران در يك پيوند نزديك با اروپا قرار داش��ت و 
قطع اين پيوند در سال هاي ۸۹ و ۹0 توانست فشار فراواني را متوجه 

اقتصاد كشورمان كند. 
در شرايط فعلي به دليل خروج امريكا از برجام و اعمال بسياري 
از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران هيچ گزينه ديگري براي فشار 
بيشتر عليه تهران در اختيار انگلستان نيست. صحبت كردن از 
حمله نظامي عيله ايران در شرايط فعلي نيز به يك جوك شبيه 
است. ارتش بريتانيا به هيچ عنوان توان يك حمله نظامي را ندارد، 
چراكه نيروهاي دريايي اين كشور در ضعيف ترين وضعيت خود از 
زمان جنگ هاي ناپلئون به سر مي برند. با در نظر گرفتن موارد فوق 
مي توان متوجه شد كه تمامي تهديدها عليه ايران چيزي جز يك 
تفنگ تو خالي بيشتر نيست چرا پادشاهي بريتانيا مدت هاست از 

دوران شكوه خود فاصله گرفته است.

نگاهي به تهديدات انگليسي ها در پي توقيف نفتكش اين كشور در تنگه هرمز 

تيرهاي مشقي لندن مقابل اقتدار ايران
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