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از سوی مقامات نظامی و سیاستمداران مطرح شد؛

هشدار به بوریس جانسون برای 
حل بحران نفتکش ها

مقامات نظامی و چهره های سیاسی ارشد بریتانیا 
به بوریس جانســون گزینه اصلی محافظه کاران 
انگلیس برای نخست وزیری این کشور، هشدار دادند 
که در روزهای آغازین ســمت جدید خود با بحران 
بین المللی بزرگی در منطقه غرب آسیا روبه رو خواهد 
بود.  به نوشــته روزنامه گاردین، مقامات انگلیسی 
ازجمله جرمی هانت، وزیر خارجه کنونی این کشور 
درباره توقیف نفتکش انگلیســی توســط ایران و 
بحرانی که می تواند در صورت عدم مدیریت صحیح، 
ایجاد شود به جانسون اطالع رسانی و توصیه  کردند. 
دریادار لرد وست، فرمانده پیشین نیروی دریایی 
بریتانیا به این روزنامه گفت که نخست وزیر جدید این 
کشور اگر نتواند واکنش مناسبی به تنش ها در غرب 
آسیا نشان دهد و روی حل بحران تمرکز نکند، خطر 
کشیده شدن انگلیس به جنگ وجود دارد. آلیستر 
برت، معاون پیشین وزارت خارجه و نماینده کنونی 
پارلمان بریتانیا نیز می گوید نخست وزیر جدید این 
کشــور بعد از بحران برگزیت با بحران بین المللی 

بزرگتری مواجه است، که یک طرف آن ایران است.
منابع دولتی نیز در گفت وگو با گاردین توضیح 
دادند که زمان بندی اقدام ایران در توقیف نفتکش 
انگلیسی در خلیج فارس نشان می دهد که هانت در 
سمت وزارت خارجه باقی مانده و جانسون نیز طبق 

انتظارها، زمام دار نخست وزیری انگلیس می شود.
    

پس از عملیات ناموفق خان یونس صورت گرفت

 موج استعفا در میان 
مقامات صهیونیست

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت روز 
یکشــنبه )30تیر ماه( اعالم کرد، در پی شکست 
عملیات خان یونس در نوامبر 2018 )آبان ماه 97( 
یک مسئول عالی رتبه در شــعبه اطالعات ارتش 

رژیم صهیونیستی امان از سمت خود استعفا کرد.
بر اساس این گزارش، مسئولی که استعفا کرده 
نقشی بسیار حساس در شعبه اطالعات ارتش رژیم 
صهیونیستی داشته اســت. یدیعود حدود 20 روز 
پیش نیز نوشــت، فرمانده یگان تکاوران سایِِرت 
َمتَکل با نام اختصای ح پس از 23 ســال فعالیت، 
استعفای خود را به آویو کوخاوی رئیس ستاد کل 
ارتش رژیم صهیونیستی تقدیم کرده است. دیگر 
کسانی که اســتعفا دادند؛ فرمانده بخش عملیات 
ویژه شعبه اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی 
امان با نام اختصاری ج است. این استعفا پس از آن رخ 
داد که کوخاوی در راستای تغییراتی در امان پس 
از شکســت عملیات خانیونس، فردی به نام الف را 
جایگزین ج کرد. بیستم آبان ماه گذشته )یازدهم 
نوامبر 2018( گروهــی از کماندوهای ارتش رژیم 
صهیونیستی بر اساس عملیات از پیش طراحی شده 
به منطقه ای در شرق خان یونس حمله کرده و یکی از 
فرماندهان ارشد گردان های شهید عزالدین القسام 
را به شهادت رســاندند. رژیم صهیونیستی ضمن 
انتشار نتایج مربوط به عملیات ناموفق کماندوهایش 

در نوار غزه، به شکست این عملیات اذعان کرد.
    

رسانه لبنانی: 
مواضع الحشد الشعبی را 

جنگنده ای اسرائیلی هدف گرفت
یک وبگاه لبنانی به نقــل از منابع امنیتی آگاه 
اعالم کرد، مواضع الحشدالشعبی عراق به وسیله 
جنگنده  رژیم صهیونیســتی بمباران شد. در این 
گزارش آمده اســت که مواضع مذکور مورد هدف 
ســه کالهک انفجــاری پرنده از نــوع پهپادهای 
 هاروپ اسرائیلی قرار گرفته  که1 نام انگلیسی آن 
Loitering Munition است.  این مورد، یکی از 
انواع پرنده ها است و پهپاد نیست. همچنین موشک 
کروز نیست بلکه کالهکی جنگی است که وزن آن 
به 23کیلوگرم می رسد و در جسم پرنده کار گذاشته 
شده و هنگام برخورد با هدف منفجر می شود. العهد 
افزود، این کالهک های انفجاری از راه دور یا از طریق 
مرکز فرماندهی طرف مورد نظر کنترل می شوند، 
برد آن به 1000 کیلومتر می رسد و می تواند به مدت 

شش ساعت متوالی در هوا پرواز کنند. 
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انگلیس که خود از سیاســت های 
اشــتباه چند ســال اخیرش خسته 
است، ناخواسته وارد منازعه ای شده 
که پایان آن در دست سیاستگذارانش 
نیست. بریتانیا که از بحران خروج از 
اتحادیه اروپا به شــدت رنج می برد و 
تا اواخر همین هفته باید نخست وزیر 
جدیــدش را نیــز جایگزیــن کند، 
همدست آمریکا در قائله ای شده که 
قرار نیست به این زودی ها پایان یابد. 
البته شاید این اقدام بریتانیا نه تصمیم 
خودخواسته، بلکه اقدامی دستوری از 
سوی واشنگتن بوده باشد؛ مسئله ای 
که شواهد تأیید آن بر بسیاری آشکار 

شده است.
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
کاخ سفید و رسوای جنگ طلبی های 
دوره جنــگ عراق، اکنون مشــغول 
یــک مأموریت جدید اســت. به رغم 
گســتردگی مداخالت دونالد ترامپ 
در سیاســت ها، این باور وجود دارد 
که بولتــون تقابل آمریکا بــا ایران را 
هدایت می کند و برای به زانو درآوردن 
تهران، اندک اهمیتی نمی دهد که چه 
کسی آســیب می بیند؛ حتی اگر این 
خسارات متوجه نزدیک ترین متحد 

آمریکا یعنی بریتانیا شود.
روزنامــه انگلیســی گاردین، در 
یادداشتی با اشاره به اتفاقات اخیر در 
مورد نفت کش ها و افزایش تنش های 
بین ایران و بریتانیا در ادامه نوشت: بر 
این اساس زمانی که بولتون مطلع شد 
که نیروی سلطنتی بریتانیا نفت کش 
ایرانی را در تنگه جبل الطارق، در روز 
استقالل آمریکا، توقیف کرده است، 

خوشحالی زایدالوصفی را بروز داد. او 
در حساب توئیتری خود در تمجید از 
این اقدام نوشت: خبری عالی: بریتانیا 
سوپر نفت کش گریس یک را در حالی 
که مملو از نفت، عازم ســوریه بود، به 
دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا 

توقیف کرد.
واکنــش بولتون در ظاهر نشــان 
می داد که وی از اقــدام به توقیف این 
نفت کش غافلگیر شــده اســت؛ اما 
ارزیابی شــواهد خالف این موضوع 
را نشــان می دهد و تیم امنیت ملی 
بولتون خود مستقیماً در ایجاد حادثه 
جبل الطارق مشــارکت داشته است. 
این ظن وجود دارد که سیاستمداران 
محافظــه کار بریتانیا که به واســطه 
درگیری بــا انتخاب نخســت وزیر 
جدید، مجادله بر سر قدرت و گرفتار 
با مسئله برگزیت، متوجه نیستند، در 

تله آمریکا افتاده اند.
عواقب مســئله جبل الطارق برای 
بریتانیا حاال کم کم روشــن می شود. 
توقیف گریس یک مســتقیماً منجر 
بــه توقیف نفت کش اســتینا ایمپرو 
انگلیســی به دســت نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی شد. اگرچه 
ارتباط مستقیمی بین این دو حادثه 
وجود نداشت، اما ایران بعد از توقیف 
نفت کش خود عنوان کــرد که از این 
دزدی دریایــی بریتانیــا در تنگــه 
جبل الطارق انتقام می گیرد. حاال این 

انتقام اتفاق افتاد.
در نتیجه این اتفــاق، بریتانیا به 
میانه یــک بحــران بین المللی افتاد 
که آمادگــی برای کنار آمــدن با آن 
را ندارد. تالقی زمانــی این رویداد ها 
نمی توانســت بــرای بریتانیــا بدتر 
از این باشــد. یک نخســت وزیر که 
امتحان خــود را پس نداده اســت، 

احتماالً بوریس جانســون، این هفته 
وارد کاخ نخســت وزیری موسوم به 
داونینگ استریت می شود؛ بریتانیا در 
آستانه خروج بی توافق از اتحادیه اروپا 
است، اتفاقی که می تواند نزدیک ترین 
شــرکای اروپایــی اش را دور کند؛ از 
طرفی روابطــش با ترامــپ آمریکا 

به طرز بی همتایی دچار تنش است.
بریتانیا می توانســت از این غضب 
پرهیز کند. بریتانیــا مخالف تصمیم 
ترامپ برای خروج از توافق هسته ای 
2015 با ایران بــود، اتفاقی که جرقه 
بحران امروز بود. همچنین این کشور 
با نگرانی نظاره گر سیاســت فشــار 
حداکثری ترامپ - بولتون بر ایران بود 
که تحریم های تنبیهی و توقف فروش 
نفت این کشــور را به دنبال داشت؛ 
اقداماتی کــه حتــی میانه روترین 
ایرانیان را نیز وارد گارد رادیکال کرد.

حتی با آنکه بریتانیا از تالش های 
اتحادیــه اروپــا برای نجــات توافق 
هســته ای دفاع می کرد، تــرزا می 
و جرمی هانــت، وزیر  امــور خارجه 
بریتانیــا، تالش کردند که نه ســیخ 
بســوزد و نه کباب تا اینگونه ترامپ 
را راضی نگه دارنــد؛ آن ها به صورت 
عمومی از ادعاهای واشــنگتن مبنی 
بر اقدامات ثبات زدای منطقه ای ایران 
و برنامه  موشــکی اش دفــاع کردند 
و ایران را برای پشت ســر گذاشــتن 
محدودیت های توافق شده هسته ای 

سرزنش کردند.
از همــه مهم تــر دولــت بریتانیا 
نتوانست در تأمین امنیت کشتی های 
عبوری از خلیج فارس پس از حمالت 
در ماه می و ژوئن )اردیبهشت تا تیر( 
اقدام شایســته ای انجام دهد؛ شاید 
یک دلیلش این باشــد کــه نیروی 
دریایی به گل نشسته اش فاقد ظرفیت 

الزم بــرای تأمین گشــتی های الزم 
در خلیج فارس بــود؛ امــا از طرفی 
مقامات می ترســیدند که با افزایش 
حضور نظامی در خلیج فارس، به طور 
ناخواســته درگیر منازعه مسلحانه با 

ایران شوند.
اگرچه از دید بولتون بدون شک، 
کشاندن بریتانیا در جبهه آمریکا یک 
نتیجه مطلوب بود. بر همین اســاس 
زمانی که ماهواره جاسوسی آمریکا، 
مأمور کمک به جلوگیری از صادرات 
نفت ایران همسو با تحریم های جهانی 
ترامپ، اقــدام به رهگیــری گریس 
یک در مســیر خود، به گفته آمریکا، 
به سوی سوریه، کرد، بولتون فرصتی 

مناسب یافت.
روزنامه اســپانیایی ال پایس، به 
نقل از منابع رسمی داستان را اینگونه 
نقل کرد: نفت کــش گریس یک که 
با پرچــم پاناما تردد می کنــد،  از ماه 
آوریل )فروردین - اردیبهشــت(، از 
زمانی کــه در آب های ایــران لنگر 
انداخته بود، در حال رصد از ســوی 
ماهواره های آمریکایی بوده است. این 
سوپرنفت کش که کامال از نفت خام پر 
شــده بود، برای عبور از کانال سوئز، 
بسیار بزرگ بود و بنابراین دماغه امید 
نیک را پیش از آنکه به سمت دریای 

مدیترانه عازم شود، دور زده بود.
ایــن روزنامه در ادامه نوشــت: بر 
اساس اعالم سرویس های اطالعاتی 
آمریکا این کشتی به سمت پاالیشگاه 
نفتی بانیاس در حرکت بوده اســت. 
واشنگتن 48 ساعت پیش از رسیدن 
ســوپرنفت کش به منطقــه، مادرید 
را در جریان گذاشــته بود و اســپانیا 
نیروی دریایی خود را به سمت تنگه 
جبل الطارق اعزام کرد. انتظار می رفت 
این نفت کــش از آب های بین المللی 
عبور کند، همچنان که کشــتی های 
ایرانی بــدون توقف عمومــاً اینگونه 

رفتار می کنند. 
اگرچه مقامات اســپانیایی بعد از 
حادثه عنوان کردند که اگر اطالعات 
و فرصتش را داشتند، نسبت به توقف 
کشــتی اقدام می کردند، اما آن ها در 
آن زمان کاری نکردند. در هر صورت 
بولتون به مادرید تکیه نمی کرد؛ چرا 
که پیش از آن بــه بریتانیا باج الزم را 
داده بــود. در تاریخ چهــارم جوالی 
)ســیزدهم تیر ماه( گریس یک وارد 
آب های منطقه جبل الطارق در اختیار 
بریتانیا شــد، حکم سرنوشت ساز در 
لندن صادر شــد )اگرچه مشــخص 
نیست چه کســی دســتور را صادر 
کرد( و 30 تفنگدار دریایی به عرشه 

نفت کش هجوم بردند.
واکنش ایران سریع و خصمانه بود. 
آن ها مدعی شــدند که بریتانیا اقدام 
غیرقانونی انجام داده اســت، چرا که 
تحریم های اتحادیه اروپا بر عرضه نفت 
به سوریه، که هانت آن را دلیل توقیف 
کشتی خوانده بود،  تنها به کشورهای 
اتحادیه مربوط می شود و نه به کشور 
سومی همچون ایران؛ اما در هر صورت 
ایران گفت که مقصد کشــتی سوریه 

نبوده است.
جوزف بورل، وزیر امــور خارجه 
سوسیالیست اسپانیا نیز خشم ایران را 
با اندکی تخفیف بازتاب داد؛ او اعتراض 
خود بــه تعدی انگلیــس به آب های 
حوزه جبل الطارق کــه مادرید آن را 
به رسمیت نمی شناسد را ابراز کرد. او 
همچنین اظهار کرد که از احضار سفیر 
کشورش در تهران برای ارائه توضیح 
در مــورد نقش مادریــد در ماجرای 

نفتکش، ناراحت است. 

واکنش های او البتــه برای فاصله 
دادن کشــورش از بــه گفته خودش 
مسائل مربوط به توقیف نفتکش ایرانی 
بود که به درخواست ایاالت متحده از 
سوی بریتانیا انجام شده بود. از طرفی 
اگرچه بریتانیا به ظاهر در حال اجرای 
قوانیــن اتحادیه اروپا بــود، خدمات 
اقدام خارجی، بازوی سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، در جریان ماجرا ساکت 

ماند.
انتقام ایران با گرفتن کشتی استینا 
ایمپرو انزوای دیپلماتیک بیشــتر و 
آسیب بیشتر نظامی و اقتصادی را بر 
بریتانیا اعمال کرد. دولت این کشور به 
کشتی های بریتانیایی توصیه کرد که 
از عبور از تنگه هرمز اجتناب کنند؛ در 
واقع با این کار به عدم توانایی حفاظت 
از آن ها اعتراف کرد. اما با توجه به عبور 
روزانه 15 الــی 30 نفتکش با پرچم 
بریتانیا از این تنگــه، تعلیق این رویه 
می تواند بر بهای انرژی تأثیری بگذارد 

که شاید شدید باشد.
درخواســت هانت برای حمایت 
بین المللی از بریتانیا بجز فرانســه و 
آلمان به گوش های ناشــنوای دیگر 
نرســیده اســت. چین، ژاپن و دیگر 
کشــورهایی که به نفت صادراتی از 
خلیج فارس وابسته هســتند، هیچ 
نشانه  ای از کمک ابراز نکرده اند. طرح 
آمریکا برای ایجاد ائتالف بین المللی 
برای حفاظت از کشتی های عبوری از 
خلیج فارس، خریدار چندانی نداشته 
اســت و در همین حال وعده ترامپ 
برای حمایت از بریتانیا، ارزشــی جز 
حرف نداشته است و حتی خطراتی را 

برای بریتانیا به دنبال دارد.
بازی بولتون باالخــره جواب داد. 
بریتانیا برخالف انگیزه  هایش در خط 
مقدم تقابل با ایران همراه واشنگتن 
شده اســت. فرایند قطبی شدن بین 
دو طرف، رو به فزونی اســت. توافق 
هسته ای چند گام بیشتر با فروپاشی 
کامل فاصله ندارد و تهدیــد ایران با 
»عواقب جدی« بدون دانستن تبعات 
آن، بریتانیا را کورکورانه به ساز جنگ 

بولتون می رقصاند.

گاردین: بریتانیا در تله آمریکا افتاده است

رقص انگلیس به  ساز جنگ بولتون
بعد از توقیف نفتکش  از 
سوی ایران، درخواست 

هانت برای حمایت 
بین المللی از بریتانیا بجز 

فرانسه و آلمان به گوش های 
دیگر نرسیده است. چین، 

ژاپن و دیگر کشورهایی 
که به نفت صادراتی از 
خلیج فارس وابسته 

هستند، هیچ نشانه  ای از 
کمک ابراز نکرده اند
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انتخابات مجلس ســنای ژاپن برای کسب نیمی از 
کرســی های این مجلس به عنوان یکی از بزرگترین 
کارزارهای انتخاباتی احزاب مختلف در این کشــور از 
صبح یکشنبه )30 تیر ماه( شروع شد و تا 8 شب ادامه 

داشت.
در انتخابات روز گذشته ســنای ژاپن، 370 نامزد 
بر سر کســب 124 کرســی از مجموع 245 کرسی 
مجلس ســنا رقابت کردند از مجموع 124 کرسی هم 
که انتخابات آن برگزار شــد 74 کرسی به حوزه های 
انتخاباتی اختصاص دارند و 50 کرســی نیز بر مبنای 
نظام نمایندگی نسبی، به نسبت آرا داده شده به احزاب 

تعیین می شوند.
آبه شینزو نخست وزیر ژاپن در ماه های اخیر تالش 
فراوانی کرد تا با عرضه یک دیپلماسی فعال در صحنه 
داخلی و بین المللی توجه افکار عمومی و رأی دهندگان 
را به حزب حاکم لیبرال دمکرات جلب کند و تا اندازه 

زیادی هم موفقیت هایی داشته است.

پیش بینی ها حاکیســت، آبه با داشتن سیاست ها 
و راهبردهــای اخیــر در عرصه داخلــی و خارجی و 
همچنین بــه دلیــل توجهات بیشــتر به مســائل 
بهداشــتی و پزشــکی، مهاجرت، بیکاری، جمعیت 
و حقــوق ســالمندان و بازنشســتگان از محبوبیت 
بیشــتری برخوردار شده اســت و ائتالفی که ریاست 
آن را این حزب برعهده دارد، ممکن اســت به همین 
 دالیل بیشــترین کرســی ها را در ایــن مجلس از آن 

خود کند.

گزارش ها حاکی از آن اســت که اســتقرار نیروها و 
تسلیحات نظامی آمریکا در عربستان آغاز شده  است.

آمریکا و عربســتان توافق کرده اند کــه 500 نیروی 
نظامی ایاالت متحده آمریکا برای مقابله با »تهدیدات و 
افزایش تنش ها با ایران« به پایگاه هوایی »امیر سلطان« 
در غرب ریاض اعزام شوند. ســربازان آمریکایی 15 سال 

پیش این پایگاه را ترک کرده بودند.
شــبکه »ان بی ســی« آمریکا از قــول چندین مقام 
رسمی گزارش داده  اســت به غیر از این نیروها، استقرار 
سامانه های پدافند موشــکی »پاتریوت«، جنگنده ها و 
برخی جنگ افزارها نیز آغاز شــده که »ماهیت دفاعی« 
دارد، اما جنگنده هایی که به عربســتان اعزام می شوند 
می توانند در عملیــات »آفندی و هجومــی« نیز به کار 

گرفته شوند.
به گزارش تلویزیون المسیره یمن، محمد عبدالسالم، 
سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده انصاراهلل )حوثی ها(، 
به اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان واکنش نشان داده 

و گفته است که عربستان نمی داند چگونه از »مخمصمه 
جنگ با یمن« خود را کنار کشد و برای حفاظت از خود به 

آمریکا و بریتانیا پناه آورده  است.
در همین حال، همزمان با این گزارش ها، خبرگزاری 
فارس خبر داد که نیروهای حشد شعبی عراق در بیانیه ای 
از فراخوان نیروهای ذخیره خود خواسته اند برای استقرار 

در نزدیکی مرز با عربستان راهی این منطقه شوند.
در این بیانیه علت این فراخوان »تأمین امنیت حجاج از 

خطر حمالت احتمالی داعش« عنوان شده است.
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