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روی موج کوتاه

وزیر خارجــه انگلیــس بعد از 
توقیف نفتکش این کشــور از سوی 
سپاه پاسداران ایران، تاکید کرد که 
کشــورش به دنبال افزایش تنش و 
رویارویی با ایران نیســت و قصدش 
بر حل دیپلماتیک منازعه بر ســر 

نفتکش هاست. 
دیروز نیز نامه شــکایت انگلیس 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
منتشــر شــد که در آن پس از رد 
اظهارات مســئوالن ایرانی درباره 

نفتکش انگلیسی، خطاب به آنتونیو 
گوترش نوشته شده بود: »تنش های 
جاری بی نهایت نگران کننده است، 
ولی آرام کردن اوضــاع در اولویت 
قرار دارد و انگلیس به دنبال جنگ با 

ایران نیست.«
همزمان با بازتــاب این رویکرد 
انگلیس در رســانه ها و در حالی که 
مقامات انگلیسی اصرار داشتند که به 
دنبال راه های دیپلماتیک برای حل 
مشکل نفتکش های توقیف شده دو 

طرف هستند، روزنامه دیلی تلگراف 
که روزنامــه ای انگلیســی و چاپ 
لندن است، در نســخه روز یکشنبه 
خود گزارش داد که »جرمی هانت، 
وزیر خارجه بریتانیا قرار اســت در 
جلسه ای که پس فردا با پارلمان این 
کشــور خواهد داشت، طرحی برای 
مصادره اموال و دارایی های ایران در 

انگلیس بدهد.«
احتمال درخواست بازگشت 

تحریم های اتحادیه اروپا
روزنامــه تلگــراف توضیح داده 
که طرح احتمالــی مصادره اموال و 
دارایی های ایــران در بریتانیا، برای 
تالفی توقیف نفتکش انگلیسی در 
آب های سرزمینی جمهوری اسالمی 

در خلیج فارس است.
بر این اســاس، کابینــه وزیران 
انگلیس در حال طراحی تحریم هایی 
بــرای اعمال علیه ایران هســتند و 
هانت نیز قرار است امروز )دوشنبه(

اجرای بســته اقدامات دیپلماتیک 
و اقتصادی علیه ایران را که شــامل 
مصادره احتمالی دارایی های ایران 

می شود، اعالم کند.
تلگراف همچنین به نقل از منابع 
خود می نویســد که انگلیس ممکن 
است خواستار بازگشت تحریم های 
اتحادیه اروپا و ســازمان ملل علیه 

ایران شــود که ذیــل برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام یا همان توافق 

هسته ای( لغو شده بود.
جرمــی هانــت، وزیــر خارجه 
انگلیس شامگاه شنبه در گفت وگو با 
خبرنگاران گفته بود کمیته واکنش 
اضطــراری دولت انگلیــس )کبرا( 
شرایط را مفصل مورد بحث قرار داده 
و امروز بیانیه ای درباره اقداماتی که 
لندن اتخاذ خواهد کرد به پارلمان 

ارائه خواهد شد.
احتماال آنچه کــه دیلی تلگراف 
نوشــته، برگرفته از محتوای همان 
جلسه شنبه شب کمیته اضطراری 
دولت انگلیس بوده باشد. اما در هر 
صورت مقامات انگلیســی واکنشی 
به این خبر نداشــته اند؛ نه تکذیب 

و نه تایید. 
رسانه های دیگر از جمله رویترز، 
گزارش تلگــراف را بازتــاب داده و 
نوشــتند که »انتظار می رود جرمی 
هانت، وزیر امــور خارجه انگلیس 
امروز تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی 
انگلستان را در قبال ایران اعالم کند 
که بلوکه کردن اموال و دارایی های 
ایران، یکی از گزینه هاست.« تا زمان 
نگارش این گزارش هنوز تصمیمی 
از سوی دولت انگلیس اعالم نشده 
اســت اما آیا ممکن است دست به 

چنین اقدامی بزند؟
وقتی روباه، گرگ  شود

انگلیس در حال حاضر با قدرت و 
به شدت به سخت ترین تحریم های 
اعمالی آمریکا علیه ایــران پایبند 
اســت و دو هفته پیش نیز با توقیف 
نفتکش ایرانی به بهانه ارسال نفت به 
سوریه، کمک بزرگی به تحریم های 
آمریکا علیه ایران کــرد؛ به ویژه که 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقدام 
انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی به 
تحریک آمریکا صورت گرفته و روز 
جمعه نیز دادگاه جبل الطارق، حکم 
توقیــف نفتکش ایرانــی را یک ماه 

دیگر تمدید کرد. 
از سوی دیگر آمریکا که در تمام 
طول دولت ترامپ بــه دنبال جلب 
موافقت شورای امنیت سازمان ملل 
برای اعمال تحریم های این شــورا 
علیه ایــران بوده، قطعــا از تصمیم 
احتمالی انگلیس برای بلوکه کردن 
اموال و دارایی های ایران اســتقبال 
کرده و متحد دیرینش را به ســمت 

آن سوق خواهد داد. 
اگر با مجموع این عوامل، انگلیس 
دســت به چنین اقدامــی بزند، نه 
تنها راه هــای دیپلماتیک برای حل 
مشکل نفتکش را خواهد بست، بلکه 
نشان خواهد داد که ادعای بریتانیا 
در ماه هــای پیش از ایــن مبنی بر 
محکومیــت تحریم هــای ترامپ، 

نقابی بیش نبوده است. 
انگلیس که تا پیش از این تاکید 
بر حفظ برجــام و انتفــاع ایران از 
امتیازات اقتصادی آن داشته است، 
با اعمال تحریم علیه ایران نشــان 
خواهد داد که اتفاقا در مواقعی که به 
بن بست برسد، پا، جای پای ترامپ 
خواهد گذاشت و ادعای اجتناب آن 
از جنگ و تقابل نظامی اش در واقع 
افتادن در دامان تروریسم اقتصادی 

خواهد بود.
MI6 فرافکنی

موضوع دیگــر باز کــردن پای 
روســیه به ماجرا و دادن ابعاد تازه 
به آن اســت. آنطور که رسانه های 
انگلیسی دیروز نوشتند MI6 پای 
تکنولوژی روســیه را به این جریان 
کشیده و گفته اســت که روس ها از 
یک تکنولوژی فوق پیشرفته برای 
 GPS گمراه سازی ســیگنال های
شناورها و کشــانیدن آنها به نقاط 
نامشخص و ناخواسته بهره می برند؛ 
به این معنا که این تانکر احتماال بر 
اساس سیگنال های دریافتی تصور 
می کرده که فاصله امنی با آب های 

داخلی ایران دارد!

در واقــع ســرویس اطالعــات 
مخفــی بریتانیــا مدعــی اســت 
که روســیه سیســتم جی پی اس 
نفتکش انگلیســی را دســتکاری 
کرده تا بــا ورود به آب هــای ایران 
 MI6 .توسط ســپاه توقیف شــود
این فرضیه را نیز مطــرح کرده که 
پهپادهای ایرانی که در آسمان محل 
گشــت زنی می کرده انــد نیز نقش 
کارآمدی در ارســال سیگنال های 
 گمراه کننده به نفتکش انگلیســی 

داشته اند.
نکته قابــل توجه آن اســت که 
آنچــه MI6 می گویــد در تضــاد 
کامل بــا گفته های جرمــی هانت 
اســت که مدعــی شــده نفتکش 
انگلیســی در آب های عمــان بوده 
 و فاصله زیــادی با آب هــای ایران

 داشته است.  
گذشــته از اینکه چنین ادعایی 
چقدر قابل اعتنا باشــد، آنچه مهم 
است این است که فرافکنی هایی از 
این دســت و باز کردن پای دعوای 
بلوک شــرق و غــرب در ماجرای 
نفتکش هــا و پر و بــال دادن به آن، 
مســیر دیپلماتیک را بیش از پیش 
خواهد بست؛ ین بستی که دیگر به 

این آسانی ها باز نخواهد شد. 

دیلی تلگراف خبر از تحریم های احتمالی انگلیس علیه ایران داد؛

پای ملکه، جای پای ترامپ؟

خبر

کشورهای روسیه، هندوستان و فیلیپین، آزادی خدمه 
روسی، هندی و فیلیپینی این کشــتی را از ایران خواستار 

شدند.
در پی توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی به علت رعایت 
نکردن قوانین و مقــررات بین المللــی دریایی، یک مقام 
سفارت روسیه در ایران مدعی شد که سه شهروند روسی در 
نفت کش انگلیسی توقیف شده از سوی ایران حضور دارند و 

درباره آن ها با ایران در ارتباط هستند.
یکی از اعضای ســفارت روســیه در ایران گفت: ســه 
شهروند روســی، دو کمک  مکانیک و یک تعمیرکار برق 
در این نفت کش حضور دارند. طبق گفته طرف ایرانی، در 
حال حاضر تمام 23 نفر اعضــای کادر این نفت کش، روی 

عرشه این کشتی توقیف شده هستند تا زمانی که روندهای 
مربوطه پایان یابند.

این منبع مطلع افزود: سفارت تاکنون نتوانسته است با 
این شهروندان ارتباط برقرار کند؛ اگرچه درباره این مسئله 

با طرف ایرانی در ارتباط هستیم.
وزارت خارجــه فیلیپین و ســخنگوی وزارت خارجه 
هندوســتان نیز در بیانیه های جداگانه درباره توقیف روز 
جمعه یک نفتکش انگلیسی توسط ایران بیانیه صادر کرده 
و آزادی خدمه فیلیپینی و هندی این کشــتی را خواستار 

شدند.
وزارت خارجه فیلیپین اعالم کرد که یکی از 23 خدمه 

این نفتکش توقیف شده انگلیس، شهروند فیلیپین است.

در بیانیه وزارت خارجــه فیلیپین آمده اســت: »فِِرد 
سانتوس سفیر )فیلیپین در ایران( در حال ارتباط گرفتن 
با مقام های ایرانی است تا درباره ســالمت و آزادی ملوان 

فیلیپینی اطمینان حاصل شود.«
سخنگوی وزارت خارجه هند هم از تماس های دهلی 
نو با مقام های تهران بــرای اطالع از وضعیت خدمه هندی 

نفتکش توقیف شده انگلیس خبر داد.
در بیانیه این مقام هندی آمده است: »ما در حال کسب 
جزئیات بیشتر در خصوص این ســانحه هستیم. سفارت 
ما با حکومــت ایران در ارتباط اســت تا از آزادی ســریع 
شهروندان هندی اطمینان حاصل شــود«. گفتنی است 
 روز جمعه 28 تیر 1398، یک فروند نفتکش انگلیســی با 

نام "stena impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت 
رعایت نکردن قوانین و مقــررات بین المللی دریایی بنا به 
درخواست ســازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
توســط یگان شــناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 

توقیف شد.
گفته می شــود که 18 نفر از خدمه نفتکش انگلیسی 
توقیف شده، تبعه هند، سه تن تبعه روسیه و یک نفر اهل 

کشور لتونی هستند.

از سوی روسیه، فیلیپین و هند صورت گرفت؛

درخواست برای آزادی خدمه نفتکش انگلیسی

 شماره   296   /   دوشنبه  31  تیر   1398  /    19 ذی القعده 1440  /   22  ژوئیه   2019

ظریف:
بولتون قصد دارد انگلیس را به 

باتالق بکشاند
ظریــف در توییتر خــود نوشــت: دچار 
اشــتباه نشــوید. بولتون که در فریب ترامپ 
و ســوق دادن او بــه جنــِگ قرن شکســت 
خورده اســت و از آن بیم دارد کــه تیم »ب« 
او فروبپاشــد، اکنــون زهر خــود را متوجه 
انگلیس کرده اســت، به امید آنکه این کشور 
را به یک باتالق بکشــاند. فقط دوراندیشــی 
 و تدبیــر می توانــد چنیــن دسیســه هایی 

را ناکام بگذارد.
    

با پیگیری های نهادهای مسئول در کشورمان

عربستان نفتکش ایرانی را 
بازگرداند

کشتی ایرانی با نام Happiness1 متعلق 
به شــرکت ملی نفتکش که روز ســه شــنبه 
1۰ اردیبهشت ماه ســال جاری، در پی ایجاد 
نقص فنی در قسمت موتورخانه خود باالجبار 
به بندر جده عربســتان منتقل شــده و طی 
چند ماه گذشــته با وجود رفــع نقص اجازه 
ترخیص نیافته بود، با پیگیری های نهادهای 
مســئول در کشــورمان از توقیف رها شده و 
همراه با تمام کارکنــان و خدمه خود در حال 
بازگشــت به کشــورمان اســت. الزم به ذکر 
اســت دولت عربستان ســعودی به ازای این 
توقیف اجبــاری رقمی بیــش از 1۰ میلیون 
 دالر به بهانــه هزینه های تعمیــر و نگهداری 

دریافت کرده بود.
    

درخواست بهارستان برای اخذ 
عوارض از کشتی ها

به گزارش فارس نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با صدور بیانیه ای از اقدام اخیر سپاه در 
توقیف کشتی انگلیس تقدیر کردند و خواستار 
برخورد قاطع و پرقدرت با این موضوع شدند. 
همچنین در پایان این بیانیه از دولت و رئیس 
جمهوری خواســته شــده تا اخذ عوارض از 
کشتی های عبوری از تنگه هرمز را در دستور 

کار خود قرار دهد.
    

 شهادت دو نیروی سپاه 
در سراوان

روابط عمومی قرارگاه قدس ســپاه جنوب 
شرق کشور اعالم کرد که در درگیری حافظان 
امنیت مرز در شهرستان ســراوان با گروهک 
تروریستی در مرز پاکستان، دو تن به شهادت 
رسیدند .بنا بر اعالم قرارگاه قدس، این درگیری 
شنبه شب رخ داد و پاسدار تکاور سیدمحسن 
نقیبی اهل کرمانشــاه و عبدالخالق درازهی از 
بسیجیان بومی به فیض شهادت نائل آمدند.

همچنین پاســدار محمــد ثوری و پاســدار 
شمس الدین بوداق هم زخمی شدند.

    
پیش بینی محسن رضایی:

 تهدیدات ترامپ دی ماه 
تمام می شود

دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
بیان اینکه عمر تهدیدات ترامپ دی امســال 
به ســر می آید، گفت: رییس جمهوری آمریکا 
به دنبال خودنمایی اســت اما از دی ماه به بعد 
درگیر جریان های انتخاباتی می شــود. وی در 
گفت وگوی ویژه خبری خوزســتان همچنین 
درباره ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی بیان 
کرد: جمهوری اسالمی به دنبال جنگ نیست 
اما در مقابل تهدیدات هم کوتاه نمی آید؛ اگر هر 
کشوری کشتی ما را مورد هدف قرار دهد ما نیز 

کشتی آنها را هدف قرار می دهیم.
    

بتن ریزی فاز دوم نیروگاه 
بوشهر با همکاری روسیه

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق 
گفته رئیس ســازمان انرژی اتمی ماه آینده 
بتن ریزی فاز دوم نیروگاه هســته ای بوشهر با 
همکاری روسیه انجام می شود. جالل میرزایی 
در گفتگو با مهر در تشریح جلسه عصر دیروز 
کمیســیون انرژی اظهار داشــت: علی اکبر 
صالحی رئیس ســازمان انــرژی اتمی در این 
جلســه حضور یافت و گزارشی درباره آخرین 
وضعیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور 
به نمایندگان ارائه کرد. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس تصریح کرد: صالحی در این جلســه 
به ما اعالم کرد ماه آینــده بتن ریزی فاز دوم 
نیروگاه هسته ای بوشــهر با همکاری روسیه 

انجام می شود.

به گزارش روزنامه دیلی 
تلگراف، کابینه وزیران 

انگلیس در حال طراحی 
تحریم هایی برای اعمال 

علیه ایران هستند و 
هانت نیز قرار است 

امروز)دوشنبه(اجرای 
بسته اقدامات دیپلماتیک 

و اقتصادی علیه ایران را 
که شامل مصادره احتمالی 
دارایی های ایران می شود، 

اعالم کند

MI6 پای تکنولوژی روسیه 
را هم به این جریان کشیده 

و گفته است که روس ها 
با ارسال سیگنال هایی 

نفتکش انگلیسی را گمراه 
کرده اند؛ به این معنا که 

سیستم جی پی اس نفتکش 
انگلیسی را دستکاری 

کرده اند تا با ورود به 
آب های ایران توسط سپاه 

توقیف شود

معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی معظم کل قوا گفت: توقیف نفت کش 
انگلیسی و زدن پهپاد آمریکایی نشان داد اراده 
و توان الزم را داریم، فقط تهدید نمی کنیم و در 
مواقع لزوم اقدام هم می کنیم و این برخوردها 
کار را به جایی رســانده که امروز آمریکا برای 

مذاکره با ایران التماس می کند. 
سردار سنایی راد در همایش تبیین بیانیه 
گام دوم انقالب که دیروز )3۰ تیر( در مجتمع 
بعثت ســپاه نبی اکرم)ص( کرمانشاه برگزار 
شد، گفت: بیانیه گام دوم انقالب واگویی این 
واقعیت است که ما یک انقالب شجاعانه انجام 

داده و به آرمان های آن پایبند هستیم.
سنایی راد با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقالب 
خطاب به جوانان اســت، اظهار کرد: دشمن 

منتظر بود که نسل انقالب به سن بازنشستگی 
برسد و کار انقالب به اتمام برسد، لذا در شرایط 
کنونی باید به سراغ نسلی برویم که جایگزین 

نسل انقالب باشند.
وی با اشاره به ظرفیت های انقالب اسالمی 
تاکید کرد: هر جا درخشیدیم در سایه روحیه 
انقالبی بوده که نمونه های این درخشش را در 
صنعت موشکی، هسته ای و ... شاهد بوده ایم و 
در مقابل هر جا با مشکل مواجه شده ایم آنجایی 

بوده که از روحیه انقالبی فاصله گرفته ایم.
نقشه اصلی دشمن برای امسال بود

سنایی راد با بیان اینکه در گام دوم انقالب 
باید از ظرفیت هــای موجود بهتر اســتفاده 
شود، ادامه داد: برای رســیدن به موفقیت در 
گام دوم انقالب باید نگاه واقع بینانه داشــته و 

در کنار دیدن ظرفیت های خود، دشــمن را 
همانگونه که هســت ببینیــم. وی ادامه داد: 
دشمنان از سال 96 و 9۷ جنجال هایی داشتند 
و نقشه اصلی آنها برای امســال بود که عالوه 
بر تحریم ها، هراس جنــگ را هم به آن اضافه 
کردند. معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی 
فرماندهی کل قوا در ادامه بــا تاکید بر اینکه 
باید نقشه عملیات روانی رســانه ای دشمن 
را  درک کرد، تصریح کرد: دشــمنان به دنبال 

تصویرسازی منفی از نظام با استفاده از ابزار 
رسانه ای هستند.

ســنایی راد با بیان اینکه دشمن 
امروز به دنبال تحمیل فشــارهای 
اقتصادی و روانی به ما است، افزود: 

آنها به دنبال این هستند که 
روی نقاط ضعف ما 

دست گذاشته و با 
بزرگنمایی این 
نقاط ضعف به 

ایجاد حس ناامیدی در جامعه دامن بزنند. وی  
با بیان اینکه در شرایط کنونی استکبار به دنبال 
ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران اســت، اضافه کرد: آمریکایی ها قدرت 
جنگ با ما را ندارند که اگر داشتند حتماً به این 

کار اقدام می کردند.
فروپاشی آمریکا اتفاق افتاده است

معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی معظم کل قوا ادامــه داد: ماجرای 
توقیف نفت کش انگلیسی  و زدن پهباد 
آمریکایی، تصور غلط دشمنان از 
ایران اســالمی که ایران جرأت و 
اراده اقدام کردن ندارد را تصحیح 
کرد. این حرکت نشان داد ما اراده 
و توان الزم را داریم و فقط تهدید 
نمی کنیم و در مواقع لزوم 
اقدام هــم می کنیم.  
وی تاکیــد کــرد: 
ی  هــا د ر خو بر

جمهوری اسالمی ایران کار را به جایی رسانده 
که امروز برای مذاکره با ما التماس می کنند.

سنایی راد در ادامه به شکست طرح معامله 
قرن و اصــرار جمهوری اســالمی ایران برای 
ماندگاری قدس اشاره کرد و افزود: مانع اصلی 
ناکامی این طرح نحس، جمهوری اســالمی 

ایران بود.
معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه فروپاشی 
آمریکا اتفاق افتاده، گفت: کســری بودجه و 
بدهی چند هــزار میلیــارد دالری آمریکا که 
ساالنه هم در حال افزایش است نشان دهنده 
اوضاع بد این کشور اســت و اگر این روند ادامه 
یابد در سال 2۰3۰ شاهد ورشکستگی کامل 

اقتصاد آمریکا خواهیم بود.
ســنایی راد ادامه داد: در آمریــکا در حال 
حاضر ۴۵ میلیون گرســنه وجود دارد که در 
کشــوری که از نگاه برخی ها الگوی پیشرفت 

است، این آمار عجیب نیست.

سردار سنایی راد:

 آمریکا برای مذاکره با ایران التماس می کند


