
مدیر کل فقید آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از انتخاب به این سمت به آمریکایی ها وعده 
داده بود در پرونده هسته ای ایران در زمین آنها بازی کند.

آمانو که س��ابقه تحصیل در آمریکا و فرانس��ه را دارد سال 1968 از رشته حقوق در دانشگاه 
توکیو فارغ التحصیل ش��د و به وزارت امور خارجه ژاپن پیوس��ت. وی پس از برعهده گرفتن 
س��مت های مختلف در وزارت خارجه ژاپن به بخش خلع س��اح این وزارتخانه ملحق شد و 
از س��ال 1972 به صورت تخصصی در زمینه خلع س��اح بین المللی و عدم اشاعه ساح های 
هسته ای آموزش دید. آمانو که بارها به عنوان عضو، نمایندگی کشورش در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را بر عهده داش��ت دوم ژوئیه س��ال 2009 و در اوج ش��دت گرفتن فش��ارهای 
سیاسی کشورهای غربی علیه برنامه هسته ای ایران جانشین »محمد البرادعی« در این نهاد 
زیر مجموعه س��ازمان ملل متحد ش��د. مدیر کل فقید سازمان بین المللی انرژی اتمی در 15 
گزارش بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای برجام، پایبندی کامل ایران به مفاد این توافقنامه 
را تأیید کرد. آمانو در س��ال 2009 با حمایت آمریکا به مدیر کلی آژانس رس��ید. اندکی بعد 
در اس��ناد ویکی لیکس مشخص ش��د که او به واش��نگتن اطمینان داده است که در مسئله 
پرونده هس��ته ای ایران، کامًا در زمین ایاالت متحده« بازی می کند و تاش می کند تا فشار 

بر جمهوری اسامی ایران را افزایش دهد.
در یک��ی از این س��ندها در تاریخ 16 اکتبر 2009، دفتر نمایندگ��ی آمریکا در وین، آمانو را 
»مدیر کلی برای همه دولت ها، اما همسو با آمریکا« توصیف می کند. در این سند آمده است: 
»آمانو در چندین مقطع یادآوری کرده که باید با گروه 77 )گروه کشورهای در حال توسعه( 
مصالحه کند، بنابراین او باید همان طور که به درستی انتظار می رود منصف و مستقل باشد؛ 
اما آمانو این را هم یادآوری کرده که در هر مسئله راهبردی کلیدی از تعیین مناصب بلندپایه 

گرفته تا مدیریت برنامه تسلیحات هسته ای ایران کامًا در زمین آمریکا است.
ریاست آژانس را قبل از آمانو محمد البرادعی بر عهده داشت. او تا قبل از استعفایش استقال 
فنی این نهاد بین المللی را تا حد زیادی حفظ کرده و در برابر فش��ارهای سیاس��ی آمریکا و 
کشورهای غربی برای متهم کردن ایران به پیگیری اهداف تسلیحاتی در برنامه هسته ای خود 
مقاومت کرد. البرادعی با استناد به نتایج بازرسی های فنی در ایران از تأیید ادعاهای سیاسی 
درباره انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی خودداری می کرد. آمانو، آن طور 

که اسناد ویکی لیکس نشان می دهند به آمریکایی ها قول داده 
بود این رویه را تغییر دهد. دفتر نمایندگی آمریکا در وین 
در س��ندی به تاریخ 10 جوالی 2009 تصریح کرده که 
نظر آمانو این بوده که البرادعی در پرونده هسته ای ایران 
نقش »میانجی« را بازی کرده و او قصد دارد این رویه را 
تغییر دهد. مجموع این پالس های مثبت از س��وی آمانو 

موجب ش��د آمریکایی ها انتخاب او را برای پیشبرد مقاصد 
خود، مثبت ارزیابی کنند. در بخشی از سند فوق الذکر درباره 

دیداری که بی��ن نمایندگان آمریکا و آمانو انجام ش��ده، آمده 
اس��ت: »این جلس��ه که اولین دیدار دوجانبه از زمان انتخاب 

آمانو به این س��مت بود، نشان دهنده همسویی بسیار باالی 
می��ان اولویت های او و برنامه های ما در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است.  از دیگر اسناد موجود اینطور برمی آید 
که س��ایر کش��ورهای غربی هم با روی کار آمدن آمانو 
بستر را برای پیش بردن مقاصد خودشان مهیا دیده اند. 
دیوید میلیبند، وزیر خارجه وقت انگلیس در یک س��ند 
گفته که باید دیدگاه های آمانو را ش��کل داد و الن تاچر، 
مع��اون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تس��لیحاتی 
ه��م گفته که انگلی��س و آمریکا باید ب��ا هم همکاری 

کنند تا انتخاب آمانو به عنوان مدیر کل آژانس را به 
یک موفقی��ت تبدیل کنند. این برنامه ریزی های 
کش��ورهای غربی بی اثر نبود. آمان��و بعد از به 
دس��ت گرفتن ریاس��ت آژان��س، گزارش  هایی 

درباره برنامه هسته ای ایران به شورای حکام ارائه 
کرد. تسنیم    

بررس��ی نگاه متف��اوت دولت های عربی و مل��ت های عربی به 
اق��دام انقابی ایران در توقیف نفتکش انگلیس��ی بیانگر نکات 

قابل تأملی است.
روز جمعه یک نفتکش انگلیسی به دلیل عدم رعایت مقررات و 
ارتکاب تخلف از سوی نیروی دریایی سپاه و گارد دریایی ایران 
در تنگه هرمز متوقف و بازداشت شد. دو هفته پیش از این نیز 
نیروی دریایی انگلیس و جب��ل الطارق با طرح ادعاهای واهی 
نفتکش ایران��ی را در تنگه هرمز متوقف ک��رده بودند که این 

توقیف تا به امروز ادامه دارد.
نفتک��ش انگلیس��ی چندی پیش ب��ه دلیل تخط��ی از اصول 
دریانوردی و آلودگی زیس��ت محیطی دریا و ایجاد خطر برای 
دیگر شناورها، توس��ط جمهوری اسامی ایران توقیف شد. بر 
اس��اس قوانین بین المللی، هر کشتی که اصول ایمنی دریاها 
را رعای��ت نکند از جانب تمامی س��ازمان های متناظر از جمله 

سازمان بنادر ودریانوردی توقیف می شود.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
ابت��دا در اطاعیه ای اعام کرد: عصر جمعه 28 تیر یک فروند 
نفتکش انگلیس��ی با ن��ام »stena impero« هنگام عبور از 
تنگ��ه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی بنا به درخواس��ت اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 

توقیف شد.
به گفته یک منبع نظامی آگاه، این نفتکش قصد عبور از مسیر 
خاف کشتیرانی در تنگه هرمز را داشته است. ظاهراً نفتکش 
دس��تگاه های ردیاب خود را خاموش کرده بود و به هشدارهای 
جمهوری اس��امی ایران توجهی نداش��ت از این رو بر اساس 

قوانین بین المللی کشتیرانی توقیف شد.
در این میان اما بررسی نگاه دولت های عربی به حادثه توقیف 
یک نفت کش انگلیس��ی به دس��ت نیروهای ایرانی در خلیج 
فارس و مقایسه آن با نگاه ملت های عربی بیانگر وجود تفاوت 
فاح��ش در این خصوص و دیگر مس��ائل مهم خاورمیانه مانند 

مس��أله فلس��طین اس��ت. ملت های عربی بارها ثابت کرده اند 
که با هوش��یاری خ��ود همواره در صحنه ب��وده و در خصوص 
مس��ائل مهم خاورمیانه و جهان عرب همیشه از حکومت های 
خود جلوتر حرکت می کنند. آنها همواره با برگزاری تظاهرات 
اعتراض آمیز اعام کرده اند که با سیاستهای دولت های خود در 
زمینه های مختلف به ویژه مسأله فلسطین و عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی مخالف هستند.
با وجود تبلیغات گسترده دولت های عربی و رسانه های وابسته 
به آنها به ویژه رس��انه های س��عودی و در رأس آنها العربیه در 
راستای صحه گذاشتن بر سیاس��تهای حکومت های عربی اما 
ش��اهد آن هستیم که ملتهای عرب همواره با حضور در صحنه 
مخالفت خود را با این سیاس��تها اعام کرده و مرعوب رس��انه 
ها نش��ده اند. در این خصوص می ت��وان به مخالفت ملت های 
عربی ب��ا طرح آمریکایی معامله قرن و یا عادی س��ازی روابط 
میان دولتهای عربی و رژیم صهیونیستی و بی توجهی به مسأله 

فلسطین اشاره کرد.
ش��اهد مثال ای��ن قضیه واقع��ه روی داده در خلی��ج فارس و 
توقیف نفتکش انگلیس��ی اس��ت. موضع اکثر کشورهای عربی 
در خصوص این مسأله ابراز نگرانی و در مواردی هشدار نسبت 
به متشنج شدن اوضاع در خلیج فارس و ادعای خصمانه بودن 
اقدام��ات ایران بود. به عنوان مثال عادل الجبیر، وزیر مش��اور 
دولت س��عودی در امور خارج��ه در واکنش به توقیف نفتکش 
انگلیس��ی از س��وی ایران، در حس��اب کاربری خود در توییتر 

اظهار داش��ت: هرگونه حمل��ه علی��ه آزادی دریانوردی نقض 
قوانین بین المللی است. ایران باید درک کند که اقدام هایش در 
رهگیری کشتی ها، از جمله آخرین مورد در زمینه کشتی های 
انگلیسی کامًا غیرقابل پذیرش است. و یا آنکه وزارت خارجه 
بحرین مدعی ش��د: ما این اقدام را محکوم می کنیم و از ایران 
می خواهیم که از اقدامات غیرمسئوالنه خود دست بردارد. دیگر 
کشورهای عربی نیز به ابراز نگرانی در این خصوص پرداختند.

اما بررس��ی پس��ت های توئیتری که کارب��ران عرب در فضای 
مج��ازی در خصوص این اقدام انقابی ایران منتش��ر کرده اند 

روی دیگر این سکه است.
یکی از کاربران با انتش��ار یک پس��ت توئیتری نوش��ت: تمام 
حوادثی ک��ه در تنگه هرمز روی می دهد کار س��رویس های 
اطاعاتی آمریکا و اسرائیل اس��ت. آنها می خواهند کشورهای 
عربی را به بهانه حمایت از نفت کش ها و گذرگاه های آبی وارد 
معرک��ه کنند تا بتوانند کنترل ای��ن مناطق را از لحاظ نظامی 
به دس��ت گرفته و از کش��ورهای عربی صادر کننده نفت پول 

بگیرند.
یک کاربر دیگر نیز در پاس��خ به العربیه نوش��ت: مگر زمانیکه 
شما نفت کش ایرانی را در تنگه جبل الطارق توقیف کردید به 
قوانین بین المللی پایبند بودید؟ ش��ما جز زبان زور هیچ چیز 

نمی فهمید.
یکی دیگر از کاربران می نویس��د: معمای متهم کردن ایران در 
حوادث مربوط به منطقه و تأسیس��ات عربستان این است که 

آنها می خواهند کش��ورهای عربی را به سمت جنگ و درگیری 
با ایران سوق دهند.

یک کاربر دیگر نیز با انتقاد از عملکرد ش��بکه العربیه در قبال 
کویت خواهان بس��ته شدن دفتر این شبکه در این کشور شد 
چرا که العربیه اخبار کذبی را در خصوص موضع کویت در قبال 

حادثه نفت کش ها منتشر کرده است.
یک کاربر دیگر نیز نوشت: اروپا تاش داشت نقش یک پلیس 
خوب را در قبال توافق هس��ته ای ایران بازی کند تا آنکه نفت 
ک��ش ایران��ی در تنگه جب��ل الطارق حضور یاف��ت و این یک 
حرک��ت هوش��مندانه در صفحه ش��طرنج بود. اروپ��ا محاصره 
ش��د و با ماهیت واقعی خود رفتار کرده و نش��ان داد که یک 
پلیس فریبکار و بد اس��ت. یک کاربر نیز با انتشار عکس سید 
حسن نصراهلل نوشت: محور مقاومت دو ضربه به محور شر طی 
روزهای گذشته ش��د. توقیف نفتکش انگلیسی و لبخند امروز 
س��ید. اکثریت کاربران عرب در توئیتر ب��ا تمجید از این اقدام 
ایران و نیروهای سپاه تاکید کرده اند که این اقدام در برابر یک 
قدرت بزرگ غربی مانند انگلیس روی داده و ایران شجاعانه و 
بی هیچ ترس و واهمه ای دس��ت به این اقدام زده است که در 
نوع خود بی نظیر بوده و کش��ورهای عربی هیچگاه توان انجام 
آن را ندارند چرا که این کشورها برای تأمین امنیت خود دست 
به دامن همین غربی ها شده و نمی توانند کاری علیه آنها کنند. 
در نهایت باید گفت که نباید موضع گیری کشورها و دولت های 
عربی را در قبال مسائل منطقه به ویژه مسائل مربوط به ایران 
به نظر مردم این کش��ورها تعمی��م داد چرا که ملت های عرب 
همواره قدرت نظامی ایران و نقش فعال منطقه ای این کش��ور 
را س��توده و به حال حکومت های خود که هم چنان وابس��ته 
غرب بوده و هر روز به این وابس��تگی خود می افزایند افسوس 
می خورند؛ کش��ورهای سرس��پرده ای که تأمین امنیت منطقه 
خلیج فارس را در دستان بیگانگان دیده و برای نجات خود در 
برابر دشمن فرضی یعنی ایران که توهم ساخته دست آمریکا و 
کشورهای غربی به جای رژیم صهیونیستی است به دامن آنها 

پناه می برند. مهر  
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واکنش یک روزنامه اسپانیایی به 
تشکیل ائتالف بین المللی 

روزنام��ه  اس��پانیایی  ال پاییس در گزارش��ی تش��کیل 
ائت��اف بین المللی برای تضمین کش��تیرانی در تنگه 
هرمز از س��وی آمریکا را به مثابه تماس با آتش نشانی 

بعد از آتش افروزی خواند.
روزنامه ال پاییس چاپ اس��پانیا با انتش��ار گزارشی به 
قلم لوئیس باس��تس تحوالت این روزهای تنگه هرمز 
را پوش��ش داده و رخداده��ای مربوط��ه را ب��ا جنگ 
نفتکش ه��ای دهه 70 میادی  که از آن تحت عنوان 
س��ندرم هرمز یادشده - مقایس��ه کرده و ضمن اشاره 
به موقعیت جغرافیایی ای��ن تنگه، به عبور روزانه 21 
میلیون بشکه نفت خام از این آبراه برای تامین سوخت 

کشورهای مختلف جهان پرداخته است. 
در این گزارش پس از اش��اره به اقدامات اخیر س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی در تنگه هرم��ز و توقیف 
نفتکش انگلیس��ی، تصریح شده است که اگر بخواهیم 
یک نفر مس��ؤول برای فعال ش��دن مجدد »س��ندرم 
هرمز« معرفی کنیم، او کسی جز دونالد ترامپ نیست 
که کمر همت ب��ه نابودی همه دس��تاوردهای باراک 

اوباما از جمله توافق هسته ای )برجام( بسته است. 
نگارنده تاکید کرده اس��ت رئیس جمهور آمریکا حال 
به دنبال تش��کیل یک ائتاف بین المللی برای تضمین 
کشتیرانی در تنگه هرمز است، در حالی که این اقدام 
دقیق��ا به مثاب��ه تماس با آتش نش��انی برای خاموش 
کردن شعله های آتشی است که خود برافروخته است.

 تسنیم 

کیودو خبر داد؛ رایزنی بولتون با 
ژاپن درباره ایران

در پی انتش��ار برخی گزارش ها مبنی بر عدم موافقت 
ژاپن برای پیوس��تن به ائتاف پیش��نهادی آمریکا در 
تنگه هرمز، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید با مقامات 

این کشور آسیایی دیدار و گفت وگو کرد.
خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش کرد، انتظار می رود در 
این نشست ها در خصوص طرح واشنگتن برای تشکیل 
ی��ک ائتاف چندملیت��ی برای آنچه ک��ه محافظت از 
امنی��ت عبور و مرور کش��تی ها در تنگه هرمز خوانده  

شده، بحث ها و گفت وگوهایی انجام گرفته باشد.
طبق این گزارش، بولت��ون همچنین با هدف دیدار با 
شوتارو یاچی مشاور آبه ش��ینزو نخست وزیر و رئیس 
دبیرخانه ش��ورای امنیت ملی ژاپ��ن و همچنین تارو 
کونو وزیر امور خارجه این کش��ور به توکیو سفر کرده 
اس��ت. کیودو ادامه داد، بولت��ون بعد از دیدار با یاچی 
در دفتر نخس��ت وزیری ژاپن ب��ه خبرنگاران گفت: ما 
بحث های س��ازنده ای در خصوص طیف گسترده ای از 
موضوعات داش��تیم. وی اما اش��اره ای به این موضوع 
نک��رد که آیا درباره طرح ائت��اف آمریکا گفت وگویی 
صورت گرفته یا خیر. آبه نیز در یک کنفرانس خبری 
به ائتاف پیشنهادی آمریکا در تنگه هرمز اشاره کرد 
و گفت: ما باید نگاه دقیقی به طرح آمریکا و اینکه چه 

نوع اقداماتی ضروری است، داشته باشیم.
این مق��ام ژاپنی به تنش های اخی��ر در منطقه غرب 
آس��یا اشاره کرد و گفت که ژاپن در تنش زدایی میان 
آمری��کا و ایران، »نقش خود را ایف��ا خواهد کرد.  

فارس

 توقیف کشتی انگلیس، شکستی 
بزرگ برای لندن است

رهبر اسبق حزب محافظه کار انگلیس می گوید ناکامی 
لندن در ممانعت از توقیف کشتی این کشور در خلیج 

فارس، »شکستی بزرگ برای انگلستان است.
لین اس��میث گفت: فکر می کنم االن سؤاالت به حقی 
در م��ورد رفتار دول��ت بریتانیا وج��ود دارد. این را به 
عنوان یک حامی دولت می گویم. وی با بیان این ادعا 
که هنگام توقیف نفتکش »استنا ایمپرو« توسط ایران، 
نظامی��ان آمریکایی حاضر در منطق��ه برای کمک به 
کش��تی انگلیسی اعام آمادگی کرده اند، گفت: »آن ها 
در آنجا این را نپذیرفته اند و من می خواهم بدانم، چرا؟ 
آن هم در حالی که به نظر می رس��د تنها یک کشتی 
آنجا حضور داشته و تاش��ی فوری هم برای حراست 
از دارایی ها، انجام نشده است. اسمیث افزود: این یک 
شکست بزرگ است و حقیقتا دولت باید به سرعت در 
ای��ن ارتباط توضیح دهد. پیش از این هم برخی دیگر 
از سیاس��تمداران انگلیسی از عملکرد نیروی دریایی و 
دولت این کش��ور در قضیه توقیف نفتکش انگلیس��ی 
انتقاد کرده بودن��د. با این وجود، توبیاس الوود معاون 
وزی��ر دفاع انگلی��س دیروز این اتهام��ات را رد کرد و 

گفت لندن در این ارتباط دچار قصور نشده است.
وی ع��دم تخصیص بودجه کافی به نیروهای مس��لح 
و کوچک بودن ن��اوگان نیروی دریایی ارتش انگلیس 
را عام��ل این رخداد معرفی ک��رد. الوود گفت: »اینکه 
تک تک کشتی ها اسکورت شوند، غیرممکن است. اگر 
می خواهیم ب��ه ایفای نقش در عرصه بین المللی ادامه 
دهیم... باید در بخش دفاعی خود، از جمله در نیروی 
دریایی س��لطنتی، بیشتر سرمایه گذاری کنیم. نیروی 
دریایی سلطنتی ما برای مدیریت منافع ما در سرتاسر 

جهان، بیش از حد کوچک است.  فارس  

اخبار گزارش

به رویکرد آمریکا علیه ایران نمی پیوندیم
وزیر امورخارجه آلمان گفت که کشورش از رویکرد رئیس جمهور آمریکا درقبال 
ایران پیروی نمی کند. هایکو ماس با بیان اینکه کاهش تنش در اولویت قرار دارد، 
تصریح کرد: آنچه اکنون به آن نیاز داریم کاس��تن از تنش ها اس��ت و همکاران 
انگلیسی و فرانسوی من نیز همین نظر را دارند. وی پس از رایزنی با جرمی هانت 

و ژان ایو لودریان وزیران امورخارجه انگلیس و فرانسه در پاریس خاطر نشان کرد: 
اروپا عاوه بر رسیدگی به خطرات در تنگه هرمز، به استفاده از کارت دیپلماتیک خود 

ادامه می دهد. تنش ها میان ایران و انگلیس پس از آن افزایش یافت که لندن بیش از دو 
هفته پیش یک نفتکش حامل نفت ایران را در جبل الطارق به بهانه اینکه مقصدش سوریه 
بوده است، توقیف کرد. دفتر جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس نیز اعام کرد که وی 
با هایکو ماس و ژان ایو لودریان همتایان آلمانی و فرانسوی خود درباره توقیف نفت کش 

انگلیسی توسط ایران رایزنی کرده است. ایسنا 

این وظیفه بریتانیا است تا از کشتی های خود محافظت کند
وزیر خارجه آمریکا نس��بت به توقیف نفتکش انگلیسی توسط جمهوری اسامی 
ایران واکنش نشان داده است. مایک پامپئو افزود: ایاالت متحده به دنبال جنگ 
با ایران نیست. ایران باید در این باره تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مانند یک 

کشور عادی و نرمال رفتار کند.
وزیر خارجه آمریکا که با شبکه فاکس نیوز صحبت می کرد، گفت: ایاالت متحده 

مایل به مذاکره با جمهوری اسامی است اگر تهران حاضر به پذیرش درخواست های 
آمریکا در خصوص برنامه هسته ای و موشکی شود.

پامپئو همچنین در واکنش به خبر دستگیری 17 جاسوس آمریکایی در ایران نیز ضمن 
متهم ک��ردن مقامات ایران به دروغگویی اعام کرد: م��ن نمی توانم ادعای آنها را تأیید 
کن��م. مقامات ایران س��ابقه ای طوالنی در دروغگویی دارند و م��ن اظهارات آنها در این 

زمینه را اغراق آمیز می دانم. تسنیم

روایت ایران درباره توقیف نفتکش انگلیسی متقاعد
 کننده تر از لندن است

مع��اون وزیر خارجه روس��یه تاکید کرد که توضیح��ات ایرانی ها در زمینه توقیف 
نفتکش انگلیسی متقاعد کننده تر از توضیات مبهم لندن در توقیف نفتکش ایرانی 
در تنگه جبل طارق است. سرگئی ریابکوف افزود: مباحثی که ایرانی ها در توضیح 

اقداماتشان بیان می کنند منطقی تر و متقاعد کننده تر از ارجاعات مبهمی است که 
مقام��ات جبل طارق با حمایت دولت انگلیس پیرامون توقیف نفتکش ایرانی در زمینه 

نقض قوانین تحریم های اتحادیه اروپا اعام کرده اند. دولت انگلیس اخیرا با همکاری دولت 
محلی جبل طارق با توجیه نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه یک نفتکش ایرانی 
را در تنگه جبل طارق و با اس��تفاده از نیروی نظامی توقیف کرد. دادگاه جبل طارق روز 
پنچ شنبه توقیف این نفتکش را 14 روز دیگر تمدید کرد. این درحالیست که ایران تاکید 

کرده است که مقصد این نفتکش غول پیکر سوریه نبوده است. فارس 

از نگرانی تا قدردانی
دو نگاه متفاوت اعراب به توقیف نفتکش انگلیسی؛

آمانو؛ 
پرونده هسته ای ایران و بازی در زمین آمریکا


