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سفیر مخلوع بریتانیا:
 ترامپ به خاطر لجبازی 
با اوباما از برجام خارج شد

ســفیر انگلیس در آمریکا که به  تازگی به خاطر 
انتقادات شدید دونالد ترامپ از این سمت کناره گیری 
کرده است، در یک پیام محرمانه فاش شده، تاکید 
کرده اســت که ترامــپ از روی لجاجــت و با یک 
خرابکاری دیپلماتیک علیه باراک اوباما، اقدام به لغو 
توافق هسته ای با ایران کرده است. این پیام داروش در 
شرایطی منتشر شده است که بوریس جانسون وزیر 
خارجه سابق انگلیس پیش از اقدام ترامپ در خارج 
شدن از توافق هســته ای ایران به کاخ سفید رفت و 
سعی کرد تا ترامپ را متقاعد کند از توافق هسته ای با 
ایران خارج نشود ولی این تالش ناکام ماند. دیلی میل 
گزارش داده است که ادعای کیم داروش در اسنادی 
فاش شده است که در نهایت منجر به استعفای وی 
گردید. داروش در این پیام گفته است: دولت ترامپ 
به خاطر دالیل ایدئولوژیــک و همین طور دالیل 
شخصی، اقدام به انجام یک خرابکاری دیپلماتیک 
کرده است، چراکه توافق هســته ای، توافق اوباما 
بوده است. وی افزود: عالوه بر این، آن ها نمی توانند 
هیچ گونه راهبردی را پس از خروج از توافق هسته ای 
ایران مشــخص کنند و تماس ها با وزارت خارجه 
آمریکا نشان می دهد که واشنگتن هیچ طرح و برنامه 
مشخصی برای تفاهم با متحدان و شرکایش در اروپا 

یا منطقه خاورمیانه ندارد.
    

هفته آینده و به بهانه تحویل اس- 400
آمریکا علیه ترکیه بسته تحریمی 

اعمال می کند
بعد از تحویل شدن اولین سامانه پدافند موشکی 
اس-۴۰۰ روسی به ترکیه، ایاالت متحده تصمیم 
گرفته که این اقدام آنکارا را بــا اعمال تحریم های 
شدید تالفی کند. وبگاه بلومبرگ بامداد یکشنبه 
)23 تیر ماه( به نقل از منابع مطلع نوشت که اعضای 
دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ بر سر جزئیات 
بسته تحریمی با هدف تنبیه کردن ترکیه به دلیل 
خرید سامانه پدافند موشکی روسی و توجه نکردن 
به هشدارهای واشنگتن به اجماع نظر رسیدند. بر این 
اساس، سه مجموعه از اقدامات تنبیهی و تحریمی که 
تحت قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم 
می تواند آسیب های جدی به ترکیه وارد کند، از سوی 

تیم ترامپ طراحی و یکی از آن ها انتخاب شد.
یکی از این افراد به بلومبــرگ گفت که هدف 
آمریکا این است که اواخر هفته آینده این تحریم ها 
را علیه ترکیه اعالم کند، تا سالگرد کودتای نافرجام 
۱۵ جوالی 2۰۱۶ در ترکیه بگذرد و شائبه حمایت 

واشنگتن از کودتا پیش نیاید.
    

پاسخ پکن به قرارداد تسلیحاتی آمریکا و تایوان

برپایی رزمایش نظامی در 
دریای جنوبی چین

چند روز بعــد از اعالم قرارداد تســلیحاتی تازه 
تایوان و واشــنگتن، ارتش آزادی بخش خلق چین 
اعالم کرد، رزمایشــی هوایی و دریایی را طی چند 
روز اخیر در دریای جنوبی چین برگزار کرده است.  
به نوشته خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه در بیانیه 
روز یک شنبه )23 تیر ماه( خود آورد: این رزمایش ها 
طبق روال عادی و مطابق با برنامه  های ساالنه ارتش 
برگزار شــد. این رزمایش در حالی انجام شد که روز 
سه شنبه هفته گذشــته )هجدهم تیر ماه( آمریکا 
قرارداد 2.2 میلیارد دالری فروش تانک به تایوان را 
تأیید کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه )2۱ 
تیر ماه( ضمن هشدار شدید به آمریکا از این کشور 
خواست از قراردادهای فروش تسلیحات به تایوان 
خودداری کند. وی تاکید کرد که این اقدام واشنگتن 
بازی با آتش است. سای اینگ ون رئیس  جمهور تایوان 
پس از بازدید از آمریکا، عازم اولین مقصد سفرش به 
کشورهای حوزه کارائیب شد. او  از آنچه تأمین امنیت 
تنگه تایوان توسط نیروهای آمریکایی خواند، تشکر 
کرد. اخیراً روابط چیــن و آمریکا در خصوص اقدام 
ترامپ در تعیین تعرفــه 2۰۰ میلیارد دالری برای 
کاالهای وارداتی چین و مداخله واشنگتن در امور 
داخلی هنگ کنگ و دامن زدن به سیاســت های 

جدایی طلبانه تایوان، تیره و تار شده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

دولــت ترامــپ قصــد دارد 
کشــتی های نیــروی دریایــی 
ایاالت متحــده را بــرای کمک به 
همراهی نفتکش ها به خلیج فارس 
بفرســتد با این بهانه که بتواند آن ها 
را از حمله احتمالی ایران ایمن نگه 
دارد. اما برخی کارشناســان هشدار 
داده اند که این اقدام می تواند هزینه 
بســیاری به همراه داشــته باشد، و 
آمریکا و ایران را به جنگی بکشد که 

هیچ کدام نمی خواهند.
ســایت خبری وکس آمریکا در 
مطلبی بــا عنوان تصمیــم پرخطر 
آمریکا برای محافظت از نفتکش ها 
در مقابل حمله ایران؛ نوشت: بنا به 
گفته ژنرال جــوزف دانفورد، رئیس 
ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده 
و نیز ژنرال مارک میلی که قرار است 
جانشین دانفورد شود، ایاالت متحده 
در تالش بــرای ایجاد یــک ائتالف 
بین المللــی اســت با ایــن ادعا که 
نیروهای دریایی این ائتالف از عبور و 
مرور نفتکش ها در تنگه هرمز، یکی 
از حیاتی ترین مســیرهای تجارت 

انرژی جهانی، حفاظت کنند.
تصمیم کنونی شــامل ارســال 
کشــتی های نظــارت و فرماندهی 
آمریکا به منطقه بــرای هدایت این 
ائتالف اســت و کشــتی های دیگر 
کشورهای ائتالف فعالیت همراهی 

نفتکش ها را برعهده دارند.
دانفــورد پنجشــنبه گذشــته 
)بیســتم تیرماه( در تشــریح این 
تصمیم به خبرنگاران گفت: همراهی 
نفتکش هــا در شــرایط معمول از 
ســوی کشــورهای صاحب همان 
نفتکش صــورت می گیــرد. یعنی 
وقتی نفت کشــی پرچم کشوری را 
داشته باشد، اسکورت با همان پرچم، 
نفتکش را همراهی می کند. کاری که 
آمریکا در این فرآیند انجام می دهد، 
فرماندهــی و نظــارت، فعالیــت 

اطالعاتی، رصد و شناسایی است.
اگرچه هنوز مشخص نیست که 
کشــتی های آمریکایــی در چنین 
عملیاتی مشــارکت دارند و یا اینکه 
کدام کشورها قرار است به این ائتالف 
بپیوندند و اینکه این ائتالف نفتکش 
کدام کشــور را مــورد حمایت قرار 

می دهد.
ایــن اقدامات در واقــع واکنش 
به حمالت مشــکوک به نفتکش ها 
در چند ماه اخیر اســت که آمریکا و 

دیگران ایــران را مقصر آن می دانند 
و ایــران آن ها را رد می کنــد. از ماه 
می )اواسط اردیبهشــت( تاکنون 
شــش نفتکش در حال دریانوردی 
در منطقه بــه دلیل ایــن حمالت 
خرابکارانه در پــی دوره چند ماهه 
تنش ها بیــن ایاالت متحده و ایران، 

آسیب دیدند.
هفته گذشته نیز واشنگتن پست 
به نقــل از بریتانیا عنــوان کرد که 
یک حمله ایران برای بســتن مسیر 
نفت کــش بریتانیایــی به ســمت 
تنگه هرمز را خنثی کرده اســت. در 
بیانیه ای که دولت انگلیس منتشــر 
کرد آمــده بود نفت کــش در حال 
نزدیک شــدن به ورودی شــمالی 
تنگه هرمز بود که یک کشتی نیروی 
دریایــی بریتانیا مجبور شــد بین 
نفت کش و کشتی ایرانی قرار گیرد. 
تهــران هرگونه مشــارکت در این 

روایت را رد کرد.
همه ایــن حوادث دلیــل اذعان 
برخی کارشناســان بر لــزوم انجام 
چنین اقداماتی در طــرح پنتاگون 
در صورت اجرایی شدن است. ایالن 
گلدن برگ، رئیس بخش ایران وزارت 
دفاع آمریکا از سال 2۰۰9 تا 2۰۱2، 
به خبرنگار وکس گفــت: با توجه به 
شرایط کنونی، احتماًل بازدارندگی 
ایران از حمالت آتی، معقول به  نظر 

می رسد.
این شرایط ســال  ۱987 را یاد ما 
می آورد که آمریکا کشتی های کویت 
را در جنگ خلیــج، وقتی تنش بین 
ایران و عراق باال گرفته بود، همراهی 
می کرد. رونالد ریگان، رئیس جمهور 
وقت آمریکا آن عملیات موســوم به 
»عملیات ارنســت  ویل« را با وجود 
نگرانــی کنگــره از دخیل شــدن 
ناخواســته آمریکا در ایــن منازعه 

کلید زد.
این احتمال وجود دارد که ترامپ 
نیز با حواشی مشابهی مواجه شود، 
به ویژه آنکه همراهی کشــتی ها در 
عمل بسیار سخت تر از چیزی است 

که در حرف به نظر می رسد.
خطر همراهی کشتی ها در 

آب های تحت منازعه
تصمیم گیــران نظامی در دوران 
ریــگان نگرانی هایــی در مــورد 
چالش های ارســال کشــتی های 
آمریکایی بــه خلیج فارس در چنان 
دوران پرتنشــی مطرح می کردند. 
در مباحثی داغ، مقامات آمریکایی 
از احتمال نزدیک شدن یک کشتی 
ایرانــی به نفت کشــی کــه آمریکا 
همراهی می کرد، ابراز نگرانی کردند. 

اینکه در چنین شرایطی اول آمریکا 
باید شلیک کند یا بعد از ایران؟

درنهایت تصمیم گرفته شــد که 
به کاپیتان کشــتی نیروی دریایی 
آمریکا اجازه دهند تمامی تمهیدات 
را برای حفاظت از کشــتی که آن ها 
همراهی می کنند در مقابل حمالت 
به کار گیرند. این تصمیم همگان را 
در دولت ریگان راضی نکرد، برخی 
نگران بودنــد که کاپتان کشــتی 
اشتباهی پرهزینه مرتکب شود، اما 

این تصمیم نهایی شد.
حــاال کارشناســان معتقدنــد 
چنیــن مباحث و مســائلی باید در 
تصمیم پنتاگون لحاظ شود و اینکه 
کشــتی های نیروی دریایی آمریکا 
چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید 
بــرای دفــاع از نفت کش های مورد 
حمایتشان انجام دهند. این مسائل 
بســیار پیچیده، پرهزینه و تالشی 

پرمخاطره است.
مایکل فرانکل فرمانده بازنشسته 
نیروی دریایی آمریکا، کسی که در 
جریان عملیات ارنســت  ویل روی 
یــک ناوجنگــی آمریکایی خدمت 
می کرد بــه خبرنــگار وکس گفت: 
کشــتی کافی برای اسکورت یک به 
یک نفت کش ها وجود نــدارد؛ این 
بدان معنا است که نفت کش ها باید 
در ورودی خلیج فارس منتظر بمانند 
تا بقیه هم سر برسند تا یک ناو جنگی 
بتواند یک گروه را همراهی کند که 
همین مسئله حمایت از همه آن ها را 

پیچیده می کند.
از طرفی هرچــه ناوهای جنگی 
آمریکایی بیشتری در منطقه حضور 
داشته باشند، احتمال اتفاق رویداد 

اشتباه بیشتر می شود.
گلندبرگ که حــاال در یک اتاق 
فکر امنیــت آمریکا در واشــنگتن 
دی ســی فعالیت می کنــد، در این 
رابطه گفــت: حضور گســترده تر 
آمریکا به معنای ریسک باالتر تقابل 
غیرمترقبه یا اشــتباه محاســباتی 
در دریا اســت که می توانــد به یک 
درگیری منجر شود. ایران احتماال از 
تقابل مستقیم با ارتش آمریکا امتناع 
می کند، اما به آزمــون حد و مرزها 
ادامه می دهد. مــا باید انتظار هدف 
قرار گرفتن کشتی های غیرآمریکایی 
بیشتری به وسیله مین های دریایی 
یــا تاکتیک هــای تحریک آمیــز 
آزاردهنده دیگر از ســوی قایق های 

کوچک را داشته باشیم.
فراکــن که حــاال در اتــاق فکر 
استیمسون واشــنگتن کار می کند 
و خــود در ناو جنگی پشــت ســر 

نفتکش اس اس بریجســتون-یک 
ســوپرنفتکش که در ســال ۱987 
در حین عبــور از خلیج فارس با یک 
مین دریایی برخورد کرد و بخشــی 
از آن تخریب شد- بوده است، گفت: 
مین ها که می توانند به واسطه صدا، 
فشار یا مغناطیس فعال شوند، این 
عملیــات را به طور ویــژه خطرناک 
می کننــد. ممکن اســت حتی یک 
کشتی اســکورت خود به یک مین 
برخــورد کند، یا مینــی رویش کار 
گذاشته شــود که می تواند انفجار و 
از دســت رفتن نیروهــا را به دنبال 

داشته باشد.
وی گفت کــه نگــران واکنش 
آمریــکا در صورت رخــداد چنین 
حادثه ای اســت و افــزود: مین در 
آبراهه هــای بین المللــی مصداق 
جنگ اســت. در چنین شــرایطی 
بی تفاوتی دولت ترامپ نســبت به 
چنین بمب گذاری سخت  خواهد بود 
و به طور بالقوه می تواند واشنگتن و 

تهران را به جنگ بکشد.
برای همین اســت که فراکن به 
پنتاگون هشــدار داد: از مسیری که 
در آن گام می گذارید آگاه باشــید، 
چرا که اتفاق خوبــی در تنگه هرمز 

رخ نمی دهد.
ترس آمریکا از ورود به 

خلیج فارس
البته به  نظر می رسد حضور آمریکا 
در منطقه بیشــتر لفاظــی و در حد 
حرف باشد. ناوگان دریایی آمریکایی 
که به رهبری ناو هواپیمابر یو اس اس 
آبراهام لینکلن به خلیج  فارس اعزام 
شــد تا با تهدیدات ایــران به مقابله 
بپردازد، بیــرون از تنگه هرمز توقف 

کرد تا از افزایش تنش بپرهیزد.
این گروه صدها کیلومتر دورتر از 
تنگه حیاتی توقف کرده اند. کاپیتان 
پوتنام براون، افسر فرماندهی لینکلن 
در ماه ژوئن )اردیبهشــت - خرداد( 

گفت: قطعا کســی قصد ندارد عمداً 
به تنش ها دامن بزند.

آمریکا بارهــا اقدام به ارســال 
کشــتی های نظامــی و گروه های 
هوایی به منطقه کرده اســت تا در 
مانورهای نمادین حضور پیدا کنند و 
تعهد آمریکا برای ایمن سازی منطقه 
را در چند ماه اخیر نشــان دهند؛ اما 
این فعالیت ها منجر به آن نشده که 
از حمالت کاسته شــود یا تنشی در 

منطقه نباشد.
واشنگتن مدعی است اقداماتش 
همســو با رویکرد این کشــور برای 
حفاظت از آزادی حرکت کشتی ها 
در آبراهه های بین المللی اســت، اما 
اقدامات آمریکا خود منجر به تنش 

در این آبراهه ها شده است.
ائتالفی در هم شکسته

اولین متحــد آمریکا کــه برای 
حضور در این ائتالف اعالم آمادگی 
کــرد، انگلیــس بــود. ائتالفی که 
مدعی اســت به منظور حفاظت از 
نفت کش های عبوری از خلیج فارس 
از حملــه احتمالی ایران تشــکیل 
می شــود. با این حال روز شنبه )22 
تیر ماه( پس از تماس جرمی هانت، 
وزیر امور خارجــه انگلیس با محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 
انگلیس اعالم کرد که صحبت های 
ســازنده ای صورت گرفته اســت و 
اینکه اگر ایران اثبات کند نفت کشی 
که در بندر جبل الطارق توقیف شده، 
به ســمت بنادر تحت تحریم سوریه 
در حرکت نبوده است، این نفت کش 
را پس از طی فرآیندهای قانونی در 

دادگاه جبل الطارق، آزاد می کند.
ایــن در حالی بود کــه احتمال 
حمله ایران به نفت کش های عبوری 
از خلیج فــارس و واکنــش آمریکا 
برای تشــکیل ائتــالف بین المللی 
پس از توقیــف غیرقانونی نفت کش 
ایرانی در تنگه جبل الطارق از سوی 
نیروهای بریتانیایی تقویت شــده 
بود و ایــن عقب نشــینی بریتانیا از 
تصمیمات قبلی می تواند به معنای 
آن تعبیــر شــود که این کشــور از 
تشکیل چنین ائتالفی برای مقابله 

با ایران می ترسد.
از طرف دیگر روزنامه ژاپن تایمز 
به نقل از رویترز نوشت ایاالت متحده 
امیدوار است طی یکی دو هفته آینده 
یا کمی بیشتر این ائتالف شامل چند 
کشــور از جمله احتماالً ژاپن شکل 
گیرد تا آب های استراتژیک ساحلی 

ایران و یمن را امن کند.
با این حال در نشست خبری که 
هفته گذشــته پس از اعالم آمریکا 

برای تشکیل ائتالف صورت گرفت، 
کوتارو نوگامــی، معاون دبیر کابینه 
ژاپن از اعالم نظر مســتقیم در مورد 

اظهارات دانفورد، امتناع کرد.
وی گفــت: ما در مــورد افزایش 
تنش ها در خاورمیانه نگران هستیم 
و تضمیــن امنیت عبــور و مرور در 
تنگه هرمز به منظــور تأمین امنیت 
انرژی کشور برای ما اهمیت دارد. از 
طرفی صلح و امنیت جامعه جهانی 
نیز اهمیت بســیاری دارد. ژاپن در 
تماس نزدیک با ایاالت متحده و دیگر 
کشورهای مرتبط باقی می ماند و به 
تالش هایش برای ثبــات و کاهش 

تنش در خاومیانه ادامه می دهد.
ترامــپ در مــاه ژوئــن ضمن 
ابراز اســتیصال عنوان کــرده بود: 
چرا ایاالت متحده بایــد از خطوط 
کشتیرانی کشورهای وابسته به نفت 
منطقه از جمله چین و ژاپن حفاظت 
کند؟ آن کشورها خود برای تأمین 

امنیت باید وارد شوند.
خبرگزاری اســپوتنیک روسیه 
نیز گزارش کرد که اگرچه نروژ یکی 
از متحدان اصلی آمریکا در ناتو بوده 
اســت و در حداقل 8۰ عملیات این 
ائتالف از جمله مانور اخیر در منطقه 
بالکان و نیــز در عملیات های مالی، 
افغانســتان، لیبی، عراق و سوریه، 
آمریکا را همراهی کرده اســت؛ اما 
حاال با درخواســت آمریــکا از نروژ 
بــرای حضور در ائتــالف نظامی در 
خلیج فارس به منظــور حفاظت از 
کشــتی های عبوری از تنگه هرمز 
علیه حمله احتمالــی ایران، حضور 
کشتی های نروژی در هاله ای از ابهام 

مانده است.
اینه اریکســن، وزیر امور خارجه 
این کشــور ضمن تأیید درخواست 
آمریکا، گفت: ما برای مشــارکت در 
تأمین امنیت دریانــوردی در تنگه 
هرمز درخواستی را از آمریکا دریافت 
کرده ایــم. این حقیقت کــه آمریکا 
این طرح را بــا نیت مثبت کلید زده، 
قابل توجه است، اما هنوز خیلی زود 
اســت که چیزی در مورد مشارکت 
نروژ بگوییم. برای ما مشــارکت در 
چنیــن ائتالفی نیازمند مشــخص 
شدن جزئیات بیشــتر در چارچوب 

این نوع از همکاری است.
البته یک مقام ارشد امارات متحده 
عربی به ســایت نشــنال گفت که 
امارات متحده از یک واکنش مشترک 
جامع برای حفاظــت از دریانوردی 
و تقابل با تهدید هــا در خلیج فارس 
حمایت می کند. این مقام اما اشاره ای 
به تصمیم مشــخصی که از ســوی 
دانفورد مطرح  شده بود نداشت و فقط 
گفت همکاری های زیادی با آمریکا و 
دیگر همتایان پس از حمالت اخیر 

صورت گرفته است.
عربستان ســعودی نیز که هفته 
گذشــته از دفع یک حملــه به یک 
کشــتی تجاری در باب المندب، در 
ســاحل لیبی خبر داده بــود، هیچ 
اظهارنظری در رابطه با صحبت های 

دانفورد نداشته است.

آمریکا به دنبال یارگیری علیه ایران است؛

ائتالفی روی آب
کارشناسان معتقدند 

خطرات و چالش های ارسال 
کشتی های آمریکایی به 

خلیج فارس باید در تصمیم 
پنتاگون لحاظ شود و اینکه 
کشتی های نیروی دریایی 

آمریکا چه کارهایی باید 
و چه کارهایی نباید برای 

دفاع از نفت کش های 
مورد حمایتشان انجام 

دهند. این مسائل بسیار 
پیچیده، پرهزینه و تالشی 

پرمخاطره است

به گفته ژنرال جوزف 
دانفورد، رئیس 

ستاد مشترک ارتش 
ایاالت متحده، 

ایاالت متحده در تالش برای 
ایجاد یک ائتالف بین المللی 
است با این ادعا  که نیروهای 

دریایی این ائتالف از عبور 
و مرور نفتکش ها در تنگه 
هرمز، یکی از حیاتی ترین 
مسیرهای تجارت انرژی 

جهانی، حفاظت کنند
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