
در مورد ایران مواضع متفاوت پرونـــــده نخس��ت وزیر جدید بریتانیا 
موض��وع  اس��ت؛  داش��ته  متناقض��ی  گاه  و 
نفتکش ها و برجام دو آزمون پیش روی 
بریس جانس��ون اس��ت و چگونگی 
مواجهه او با ای��ن دو آزمون در 
آینده روابط ای��ران و بریتانیا 

بسیار تاثیرگذار است. 
ش��بکه خبری ان.بی.س��ی، 
دوره جانس��ون را از منظ��ر 
چالش های پیش رو به زمان 
دوران  در  وینستون چرچیل 
جن��گ جهان��ی دوم تش��بیه 
کرده است.  اصلی ترین چالشی 
که جانس��ون پیش روی خود در 
حکم مقام ارش��د دول��ت انگلیس 
می بیند برگزیت و فرایند جدا شدن 
از اتحادیه اروپاس��ت. ام��ا بریتانیا طی 
روزه��ای اخیر ب��ا ایران ه��م چالش های 
ج��دی پیدا کرده اس��ت؛ چالش��ی که البته 
تبعی اس��ت و به نحوی نشانه ای از دنباله روی 
لندن از سیاست های آمریکا آن هم در دوران 
انتق��ال قدرت اس��ت. بوریس جانس��ون به 
استفاده از کلمات تند و تیز مشهور است، 
بس��یاری او را فردی غیرقابل پیش بینی 
می دانن��د و برخی می گویند جانس��ون، 
دونال��د ترامپ کوچک اس��ت. هرچند 
ترام��پ از آم��دن بوریس جانس��ون 
استقبال کرده است با این حال رابطه 
ای��ن دو از اول مثب��ت نبود.هنگامی 
که ترامپ درگی��ر مبارزات انتخابات 
ب��ود،  آمری��کا  ریاس��ت جمه��وری 
جانسون هم در راس شهرداری لندن 

قرار داش��ت. در آن زمان بارها سخنان تندی میان 
آن دو در رس��انه ها رد و بدل ش��د، حتی جانسون 
در آن زمان گفته ب��ود تنها دلیلی که به نیویورک 
نمی رود خطر دیدار احتمالی با دونالد ترامپ است. 
اما در حال حاضر روابط این دو بسیار خوب است؛ 
ترامپ در ماه های اخیر از نخس��ت وزیری جانسون 
حمایت کرده اس��ت و معتقد اس��ت رابطه لندن و 
واشنگتن با انتخاب جانسون بهتر از گذشته خواهد 
ش��د. جانس��ون هنگامی که وزیر امور خارجه بود، 
سفری به تهران داشت سفری که محور آن آزادی 
نازنین زاغری شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی بود 
که  از س��ال ۲۰۱۶ به اتهام جاسوسی در بند زنان 
زندان اوین زندانی است. با این حال گفت وگوهای 
جانس��ون در تهران نتوانس��ت تغییری در وضعیت 
زاغری ایجاد کند. جانس��ون بارها با جمالت تند از 
ایران انتقاد کرده اس��ت از زمانی که بحث نخست 
وزیری او مطرح شد در مورد ایران یکی به نعل زده 
و یک��ی به میخ. او در ماه می ۲۰۱۸، اردیبهش��ت 
۱۳۹۷ در پارلم��ان بریتانیا درب��اره تغییر حکومت 
در ایران گفته ب��ود: گمان نمی کنم تغییر رژیم در 
ایران هدفی باش��د که ما در پی آن باشیم. ممکن 
است در آینده نزدیک در پی تغییر رژیم باشیم اما 
نمی توانم ب��ا اطمینان بگویم که ای��ن تغییر لزوماً 
اوضاع را بهتر می کن��د. وی در آخرین اظهار نظر 
خود در مورد ایران گفته اس��ت: اگر من نخس��ت 
وزیر ش��وم، آیا از اق��دام نظامی علیه ایران حمایت 
می کنم؟ پاس��خ منفی اس��ت. اگر چه او همواره بر 
اساس سیاس��ت های کلی بریتانیا از برجام حمایت 
کرده است اما سخنان متناقضی هم گفته است، او 
اخی��راً در رقابت های انتخاباتی گفت: معتقدم قطعاً 
برجام ضعیف عم��ل می کند و باید درباره راه هایی 
که رفتارهای مخ��رب ایران را محدود می کند فکر 
کنیم و همچن��ان معتقدم که وادار کردن ایران به 
ادامه ندادن برنامه هس��ته ای اش راه 
درس��تی برای کش��ور م��ا و منطقه 
اس��ت. نکت��ه قابل تام��ل اینکه یک 
نماین��ده پارلم��ان انگلی��س مدعی 
شده نخس��ت وزیر جدید این کشور 
به پی��روی از رئیس جمهور آمریکا از 
برجام خارج خواهد شد. متیو آفورد 
که با رس��انه صهیونیس��تی آی -۲4 
مصاحب��ه می کرد گفت: الزم اس��ت 
انگلیس با ایران بس��یار قاطع باشد. 
او تصریح کرد: معتقد است انگلیس 
به زودی با آمریکا همراه ش��ده و از 
توافق هسته ای با ایران خارج خواهد 

شد. 
وی گفت: این توافق توس��ط آلمان و 
فرانس��ه زنده نگاه داش��ته شده، ولی 
فکر می کنم دولت بوریس جانس��ون 
راه ترامپ را ادامه داده و خواهد گفت 
که این توافق دیگر کارس��از نیست و 

تحریم ها را مدنظر قرار خواهد داد. 
نماین��ده پارلم��ان انگلی��س گف��ت: 
مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای 
جدی��د احتماالً بهتری��ن گزینه برای 
ب��دون  فعل��ی  از وضعی��ت  خ��روج 

درگیری مستقیم خواهد بود. 
او با بیان اینکه توافق جدید می تواند 
راهی رو به جلو باش��د گفت: ما باید 
ببینی��م چه چی��زی می توانیم بدون 
از دس��ت رفتن وجهه مان ب��ه ایران 
بدهیم ت��ا بتوانی��م اطمینان حاصل 
کنی��م آنه��ا اقداماتش��ان را متوقف 
می کنن��د. ح��اال اینکه جانس��ون در 
آین��ده دقیقا چه مواضع��ی در قبال 

برجام بگیرد، آزمونی اس��ت ک��ه در آینده انگلیس 
در مواجه��ه ب��ا ته��ران باید پس ده��د! جمهوری 
اس��المی ایران بعد از خروج آمری��کا از برجام یک 
س��ال صبر راهب��ردی را در دس��تور کار قرار داد و 
به طرف های توافق هس��ته ای به ویژه کش��ورهای 
اروپای��ی که وعده جبران خروج آمریکا را می دادند 
مهل��ت داد به تعهدات خود ذیل توافق هس��ته ای 
عمل کنند. با گذش��ت یک س��ال و محقق نشدن 
وعده های اروپا، ش��ورای عالی امنیت ملی ایران در 
بیانیه ای روز ۱۸ اردیبهشت ماه به طرف های توافق 
هشدار داد در صورتی که ظرف ۶۰ روز به تعهدات 
خود در زمینه های نفتی و بانکی عمل نکنند ایران 
طبق مفاد برج��ام، از تعهدات خود ذیل این توافق 
خواهد کاست. جانس��ون نیز همانند دونالد ترامپ 
از مذاکرات جدید برای دستیابی به یک توافق تازه 
با ایران استقبال می کند. او پس از خروج آمریکا از 
برجام گفت: حال ک��ه دولت ترامپ برجام را ترک 
کرده اس��ت، این وظیفه واش��نگتن است تا راهی 
برای مذاکرات جدید درباره نگرانی های مشترکمان 

بیابد.
س��خنانی مانند من نمیخواهم مردم فکر کنند که 
م��ن در قبال ایران مواض��ع نرمی دارم. پیام من به 
ایران این اس��ت که ایران دیوانگی را متوقف کند و 
اقدام بیش��تری که مخالف برجام است انجام ندهد 
و س��الح هس��ته ای نس��ازد. من قطعاً آماده ام که 
اگر ایران توافق هس��ته ای را نقض کرد به س��وی 
تحریم بروم. نیز جزو مواضع تند بوریس جانس��ون 
در مقابل ایران اس��ت. اما گذشته از سخنرانی ها در 
موضع عمل، نخس��تین آزمون بوریس جانسون در 
مقابل ایران بحث نفتکش ها اس��ت. چند روز پیش 
آلیستر برت معاون پیشین وزارت خارجه و نماینده 
کنونی پارلمان بریتانیا گفت که نخست وزیر جدید 
این کش��ور علی رغ��م اینکه بحران بزرگ��ی به نام 
برگزی��ت را از هم اکن��ون روی دوش خ��ود حس 
می کند اما در روزهای آغازین با بحران بین المللی 
بزرگتری مواجه می ش��ود که ی��ک طرف آن ایران 
اس��ت. روزنامه گاردین نیز در گزارش��ی نوشت که 
مقامات انگلیس��ی درباره توقیف نفتکش انگلیسی 
توس��ط ای��ران و بحران��ی که می توان��د در صورت 
ع��دم مدیری��ت صحیح، ایجاد ش��ود به جانس��ون 

توصیه هایی کرده اند.
محم��د جواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
پ��س از انتخ��اب بوریس جانس��ون در ی��ک پیام 
توییتری توقیف نفت کش ایرانی در دولت ترزا می 
را طبق دستور آمریکا و مصداق بارز دزدی دریایی 
توصیف کرد و انتخاب همتای س��ابق خود به مقام 
نخس��ت وزی��ری بریتانیا را تبری��ک گفت. ظریف 
در همی��ن پیام نوش��ت: ایران به دنب��ال رویارویی 
نیس��ت. اما ما ۱۵۰۰ مایل س��احل با خلیج فارس 
داری��م. این، آب ه��ای ما اس��ت و از آن محافظت 
خواهیم کرد. توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا 
و به دنب��ال آن توقیف نفتکش بریتانیایی توس��ط 
ایران میراثی اس��ت که از دولت قبل به جانس��ون 
ارث رس��یده اس��ت، باید دید بوریس جانسون در 
نخس��تین آزمون خود در براب��ر ایران چگونه عمل 
می کند. به گفته این مقام انگلیس��ی، این احتمال 
وجود دارد که جانس��ون تالش کن��د از طریق در 
پی��ش گرفتن موضعی س��خت گیرانه ت��ر در برابر 
ایران به دنبال جلب نظر ترامپ باشد. جان بولتون 
مشاور امنیت ملی ترامپ از انگلیس خواسته است 

رویکردی تهاجمی تر علیه ایران در پیش بگیرد.
اوای��ل این م��اه انگلیس یک نفتک��ش حامل نفت 
ایران را نزدیک جبل الطارق توقیف و ادعا کرد این 
نفتکش در حال حمل نفت برای سوریه بوده است. 
هفته قبل نیز ایران نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو 

را توقیف کرد ایرنا 
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سیاست های ترامپ در قبال ایران 
نامشخص است

رئیس اسبق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( با 
انتقاد از نامشخص بودن سیاست های دولت ترامپ در 

قبال ایران، نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
دیوی��د پترائوس در خصوص رویک��رد دولت ترامپ به 
ایران اظهار داش��ت: هنوز برای من مشخص نیست که 
ما )آمریکا( دقیقاً چه سیاس��تی را در قبال برنامه های 
هسته ای و موشکی ایران و فعالیت های منطقه ای این 

کشور دنبال می کنیم.
وی اف��زود: برای توصیف ای��ن وضعیت می توان از واژه 
پرخطر اس��تفاده کرد زیرا احتمال بروز تنش به صورت 

ناخواسته در این شرایط وجود دارد.
این ژنرال بازنشس��ته با اش��اره به ادعای تأییدنش��ده 
ترام��پ مبنی بر اینکه حمله مح��دود به برخی مراکز 
نظامی ایران در پاس��خ به سرنگونی پهپاد آمریکایی را 
در دقایق آخر لغو کرده اس��ت، گف��ت: احتماالً ترامپ 
به دنبال این بوده اس��ت که از تشدید تنش ها اجتناب 
کند. اما اگر در نتیجه تنش با ایران، آس��یب جدی به 
سربازان، ملوانان، پرسنل هوایی، تفنگداران دریایی و یا 
دیپلمات های آمریکایی وارد شود، مطمئناً وی مجبور 
به واکنش خواهد ش��د. همین ح��اال هم ما با خطرات 

زیادی در آنجا مواجه هستیم.

انگلیس در تنگه هرمز نمی تواند کمکی 
به آمریکا کند

وب��گاه خبری المیادین در یادداش��تی با عنوان »تنش 
آفرین��ی آمریکا در خلیج )فارس( به کجا می رس��د؟« 
تاکی��د کرد، امید تندروهای آمری��کا به انگلیس، برای 

تشدید تنش در حوزه خلیج فارس ناکام است.
در این یادداش��ت که به قلم قاس��م عزالدین، تحلیلگر 
مسائل سیاسی نوش��ته شده آمده است: واکنش ایران 
به ربوده ش��دن تانکر نفتی در تنگ��ه جبل الطارق به 
نظر می رس��د فقط جلوگی��ری از آزادی تردد دریایی 
انگلیس را هدف نگرفته اس��ت بلکه حساب کردن جان 
بولتون روی بریتانیا، برای پیش��برد تن��ش با ایران را 
ناکام گذاشت. رئیس جمهور آمریکا با فشار حداکثری 
و ش��دیدترین تحریم ها هم در برابر ایران متوقف ش��د 
و محاس��بات بولتون تیم بنیامین نتانیاهو، پامپئو، بن 
س��لمان و بن زاید برای رفتن ترامپ به س��مت جنگ 
نظامی علیه ایران به هم ریخت. در این راس��تا توقیف 
یک کش��تی انگلیس��ی در تنگه هرمز هم نش��ان داد 
ماجراجوی��ی انگلیس مثل طبل توخالی اس��ت که به 
شعله ور شدن آتش جنگ منجر نمی شود و کشورهای 
اروپای��ی را آن طور که تندروه��ا امیدوارند به جنگ با 

ایران سوق نمی دهد.
ترامپی ک��ه ایران آن را برابر گزین��ه جنگ تمام عیار 
در خلیج فارس و منطقه قرار داده اس��ت اگر به گزینه 
تش��دید تنش نظامی متوس��ل ش��ود آمریکا را گرفتار 
ماجراجویی جنگ طلب��ان می کند. دعوت ترامپ برای 
تش��کیل ائتالف بین المللی به منظور حفظ آبراهه های 
راهب��ردی هم نش��انه اعتراف آمریکا به این اس��ت که 
ابتکار عمل را در آب های خلیج فارس از دس��ت داده و 
کشوری را در کنار خود جز انگلیس که در حفاظت از 

کشتی هایش ناتوان است، نمی بیند.
کش��ورهای اروپای��ی که پایبن��دی خود را ب��ه توافق 
هسته ای اعالم کردند با وجود اینکه برای نجات برجام 
کار ج��دی نمی کنن��د موافقت خ��ود را در بکارگیری 
دیپلماس��ی در قبال ای��ران ابراز داش��تند. چیزی که 
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با همتای 
فرانس��وی خود بیان داش��ت. در این راستا کشورهای 
اروپایی به تحرکات سیاس��ی برای کاهش تنش میان 
ایران و آمریکا امیدواروند و به گفته موگیرینی آمادگی 
خ��ود را برای مش��ارکت در طرح اج��الس منطقه ای 
بغداد اع��الم کردند. درکنار کش��ورهای اروپایی که با 
تندروهای دولت آمری��کا فرق می کنند، کویت، قطر و 
سلطان نش��ین عمان هم با دعوت ب��ه کاهش تنش و 
هم��کاری برای ممانعت از جنگی که  یک تهدید برای 
نابودی خلیج فارس و منطقه  شمرده می شود، تفاوت 
خود را با ترامپ، بن س��لمان و بن زاید نش��ان دادند و 
احتماال تحرکات نخست وزیر عراق و همچنین یوسف 
ب��ن علوی، وزیر خارجه عم��ان در تهران در چارچوب 
ط��رح عراق و نگران��ی برخی کش��ورهای عربی حوزه 
خلیج فارس اس��ت. هر چقدر آمری��کا از ایجاد ائتالف 
بی��ن المللی ب��رای حفاظ��ت از آبراهه ها عاجز اس��ت 
ای��ران در تالش های خود برای ایجاد ائتالف دریایی به 
گفته حس��ین خانزادی، فرمانده نی��روی دریایی ایران 
پیش رفته اس��ت و احتماال در همین راس��تا تهران در 
گفت وگو های خود با عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر 
عراق موافقت خ��ود را با اجالس منطقه ای اعالم کند؛ 
اما تالش تهران برای تشکیل ائتالف دریایی به منظور 
تثبیت س��یطره خود بر تنگه ها و آبراهه هاس��ت همان 
گون��ه که روحان��ی رئیس جمهور ای��ران و معاون وی 
اس��حاق جهانگیری تاکید کرد: ای��ران در طول تاریخ 
ضامن حفظ امنیت در آبراهه تنگه هرمز بوده و خواهد 
بود. همین واقعیت درباره ایران اس��ت که موجب شده 
ترامپ خوشبینی خود را برای تحمیل مذاکره بر ایران 

زیر فشار شدیدترین تحریم ها از دست بدهد.

اخبار

بازی رسانه

گزارش

سیاستتهدیدفقطباعثوخامتاوضاعخلیجفارسمیشود
نماینده روسیه در ش��ورای امنیت تأکید کرد که وخامت تصنعی اوضاع در خلیج 
فارس با افزایش حضور نظامی کشورهای فرامنطقه ای و استفاده از سیاست تهدید 
و تحریم، صلح و امنیت این منطقه را در معرض خطر قرار می دهد. واسیلی نبنزیا 
گفت: وخامت اوضاع در منطقه خلیج فارس به صورت تصنعی به وجود آمده است. 

این بحران صلح و امنیت در این منطقه حس��اس از جهان را مورد تهدید قرار داده 
و در چنین ش��رایطی تب��ادل اتهامات و ادامه افزایش حضور نظامی علیه کش��ورهای 

فرامنطقه ای در خلیج فارس تنها باعث افزایش خطر بروز درگیری نظامی احتمالی خواهد 
ش��د. این دیپلمات بلندپایه روس تأکید کرد: ما مصّرانه از همه طرفین این بحران انتظار 
داریم تا اقداماتی در جهت کاهش وخامت اوضاع و حل وفصل مش��کالت از طریق راه های 
سیاس��ی و دیپلماتیک انجام دهند و بر این مس��ئله تأکید داریم که قبل از هر چیز باید از 

سیاست تهدید، تحریم و متهم کردن دست برداشت.صداوسیما   ایسنا 

واکنشچینبهضربهاطالعاتیایرانبهسیا
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به بازداشت گروهی از جاسوس های آمریکا 
در ای��ران، ب��ه اظهارات مایک پامپئو اش��اره کرد که پیش از ای��ن به دروغگویی و 
تقلب های سیا افتخار کرده بود. هوا شانیینگ در پاسخ به سؤالی در مورد اطالعیه 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در متالشی شدن هسته های اطالعاتی سیا 

در ایران، گفت: از وضعیتی که در مورد ایران به آن اش��اره کردید، اطالع ندارم، اما 
کامال به یاد می آورم که آقای پامپئو در یک سخنرانی عمومی در دانشگاه تگزاس گفت 

که "ما دروغ می گوییم، تقلب می کنیم و س��رقت می کنیم و این شکوه تجربه آمریکاست. 
فکر می کنم همه ش��ما هم این را به یاد دارید.پامپئو اردیبهش��ت ماه امس��ال در تش��ریح 
تجربیاتش در سازمان سیا، به دانشجویان دانشگاه ای اند ام تگزاس گفته بود: شعار دانشگاه 
نظامی وست پوینت چه بود؟ دروغ نگو، فریبکاری نکن، دزدی نکن و کسانی که این کار را 

می کنند، تحمل نکن.  فارس 

روابطتهرانولیسبوندوستانهاست
سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در پرتغال  اظهار داشت که برداشت اولیه از 
س��خنان آگوستو سیلوا سانتوز وزیر خارجه پرتغال درباره لغو صدور روادید برای 

ایرانیان متقاضی سفر به این کشور تا حدودی اشتباه بود.
مرتضی دامن پ��اک جامی گفت: می توانم دوباره توضیح دهم که از نظر امنیتی 

در سفارتخانه پرتغال در تهران هیچ اتفاقی رخ نداد.
س��فیر ایران در ادامه اظهار داش��ت، ساز و کار موقت اتخاذ شده توسط سیلوا سانتوز 

در زمینه صدور روادید ورود به پرتغال برای شهروندان ایرانی و از جانب اسپانیا، مشکل 
گردشگران یا دانشجویانی که ممکن است به مجوز ورود به این کشور نیاز داشته باشند 
را حل می کند. س��فیر ایران با بیان این که این مورد بر روابط دوس��تانه ایران و پرتغال 
تاثیر نمی گذارد، اظهار داش��ت که مطمئن اس��ت این  وضعی��ت خیلی زود حل خواهد 

شد.  تسنیم  
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دو آزمون پیش  
روی نخست وزیر 
جدید انگلیس در 

مورد ایران

آی���ابرج���امونفتکشه���ادرآینده
روابطدوکشوراثرگذاراست؟


