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لغو ورود کشتی های کروز به خلیج فارس 
شرکت انگلیس��ی کشتی رانی تفریحی پی اند او کروز 
از لغو ورود کشتی های کروز خود به خلیج فارس خبر 

داد.
بر این اس��اس، پی اند او کروز اعالم کرد به علت افزایش 
تنش ها در خلیج فارس ورود کشتی های کروز خود به این 
منطقه را لغو کرده است.قرار بود کشتی های این شرکت 
انگلیس��ی در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ 
وارد منطقه خلیج فارس ش��وند. انگلیس طی هفته های 
اخیر با جوسازی رس��انه ای به دنبال پنهان سازی رفتار 
غیر قانونی نفت کش این کش��ور در تنگه هرمز و توبیخ 
آن توس��ط جمهوری اسالمی ایران است که هزینه های 

سنگینی برای انگلیس به همراه داشته است. 

فرمول روسیه برای امنیت خلیج فارس 
دیمیت��ری پولیانس��کی، معاون نمایندگی روس��یه در 
س��ازمان ملل گف��ت: ما به دنبال فرمول��ی برای ایجاد 
امنیت در منطقه خلیج فارس هس��تیم. پولیانس��کی 
افزود: فکر می کنم  همه کش��ورهای منطقه عالقه مند 
ب��ه از بین بردن تنش هس��تند زیرا امنیت این منطقه 
مهم ب��وده و االن موقعیت دش��واری اس��ت. برقراری 
امنیت در خلیج فارس با سیاس��ت و دیپلماس��ی قابل 
اجراس��ت. معاون  نمایندگی روس��یه همچنین گفت: 
خ��روج  آمری��کا از برجام موجب افزای��ش تنش ها در 
خلیج فارس شده است و پیش از این که آمریکا برجام 
را ترک کند مش��کلی در حمل و نقل نفتکش ها نبود. 
پولیانسکی تاکید کرد: ما فقط تحریم های سازمان ملل 

را قبول داریم.

اخبار

پشت پرده یک ائتالف 
"عبدالباری عط��وان" تحلیل گر مس��ائل منطقه 
ب��ا برش��مردن تح��والت احتمال��ی بع��دی پ��س از 
تش��کیل ائتالف دریایی آمریکا نوشت: پیوستن رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه ای��ن ائت��الف گامی خطرن��اک در 
چارچوب عادی س��ازی رواب��ط امنیتی و نظامی میان 
تل آویو و بیشتر کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس 

به شمار می رود.
عطوان در مطلب��ی در روزنامه فرامنطقه ای رای 
الی��وم، پیوس��تن رژیم اش��غالگر قدس را ب��ه ائتالف 
آمریکای��ی که دونالد ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا 
به بهان��ه تامین امنیت کش��تی های تجاری در خلیج 
فارس و تنگه هرمز خواس��تاِر تشکیل آن شده، گامی 
خطرن��اک در چارچ��وب عادی س��ازی روابط امنیتی 
و نظامی میان تل آویو و بیش��تر کش��ورهای شورای 

همکاری خلیج فارس توصیف کرد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی ناوگان دریایی ندارد 
و جزو کش��ورهای همس��ایه گذرگاه کش��تیرانی بین 
المللی هم نیس��ت و در کنار مش��ارکت صدها کشتی 
جنگی و ناو هواپیمابر آمریکایی و انگلیسی کاری برای 
انجام دادن، ندارد؛  از این رو حضور بیشتر کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان، امارات، 
قط��ر و عمان در این ائتالف به معنای کمک به عادی 

سازی روابط با صهیونیست ها است.
عطوان نوش��ت: عضویت اس��رائیل در این ائتالف 
دریایی جدید، مقدمه آن است که واشنگتن، اسرائیل 
را نماینده خ��ود برای حفاظت از امنیت کش��ورهای 
عرب��ی حوزه خلیج فارس از مترس��ک تهدیدات ایران 
معرف��ی کن��د. این اقدام ب��ه معنای جدا ک��ردن این 
کش��ورها به طور کامل از محیط عربی و اسالمی آنها 
و مرتب��ط کردن آنها با امنیت رژیم اس��رائیل در یک 
سیس��تم امنیتی و نظامی جدید اس��ت. در ادامه این 
مطلب آمده اس��ت: ترامپ از مش��غولیت کش��ورهای 
عربی مانند عراق، س��وریه، مصر و الجزایر به مس��ائل 
داخلیش��ان، اس��تفاده کرده و معتقد است که اکنون 
مناس��ب ترین زمان برای ایجاد این سیستم جدید به 
سرکردگی اس��رائیل و تحمیل آن بر کشورهای عربی 
از طریق رعب و وحشت است. به نظر می رسد این گام 
تا ح��دی موفقیت آمیز بوده چرا که هنوز اعتراضی از 
س��وی مصر و عراق به آن نش��ده چه برس��د به اینکه 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج ف��ارس بخواهند به آن 

اعتراض کنند.
عطوان در ادامه نوش��ت: ترامپ بیشتر کشورهای 
خلی��ج فارس را به دام عادی س��ازی امنیتی و نظامی 
با اس��رائیل می کشاند و این خطرناک ترین نوع عادی 
سازی اس��ت،  زیرا هویت ملی عربی و اسالمی آنها را 
از بین می برد و این دولت ها را وابس��ته و سرسپرده 
تل آویو می کند به نحوی که محتاج حمایت اسرائیل 

باشند و دیکته های این رژیم را پیاده کنند.
عطوان در پایان نوشت: خالصه آنکه اسرائیل دیگر 
قادر به حمایت و حفاظت از خود نیس��ت و هم اکنون 
در ش��رایطی آکنده از نگرانی و ترس از موش��ک های 
محور مقاومت به س��ر می برد؛ همچنین معتقدیم که 
ب��ا توجه به تغییر معادالت قدرت و افزایش توانمندی 
های محور مقاومت، قادر نخواهد بود در ضمن ائتالف 
جدی��د از دیگ��ران خصوص��اً در حوزه خلی��ج فارس، 

حفاظت و حمایت کند.  ایرنا

از نگاه دیگران

رئیس جدید اینستکس کناره گیری کرد
وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که رئیس اینس��تکس به دالیل شخصی 

از سمت خود کناره گیری کرده است.
 تالش های اروپا برای ایجاد کانال مالی تسهیل تجارت با ایران ]اینستکس[، 
دس��ت خوش روندی رو به عقب ش��د؛ چراکه برند اربل، دیپلمات س��ابق آلمانی 

که به عنوان رئیس جدید اینس��تکس تعیین ش��ده بود در لحظه آخر مجبور به 
کناره گیری ش��د.بنا بر گزارش فایننش��ال تایمز اقدام اربل هفتاد و دو ساله که سفیر 

سابق آلمان در تهران نیز بوده، به دلیل یک گفت گوی اخیر او در شبکه اجتماعی یوتوب 
بوده که در آن رئیس اینس��تکس، با ایران ابراز همدردی کرده و رژیم صهیونیس��تی را 
با صراحت مورد انتقاد قرار داده اس��ت. با این حال وزرات امور خارجه آلمان اعالم کرد: 
آقای اربل به وزارت امور خارجه اعالم کرد که به دالیل شخصی ]ماندن در این سمت[ 
برایش مقدور نخواهد بود. اربل در ماه جوالی به عنوان رئیس جدید اینس��تکس معرفی 

شده بود.  مهر

بستن حساب های کاربری ظریف 
پس از اقدام واش��نگتن در تحری��م وزیر خارجه کش��ورمان، وزارت خارجه 
آمریکا از ش��بکه های اجتماعی خواس��ت صفحات محمدجواد ظریف در فضای 

مجازی را مسدود کنند.
این اقدام آمریکا در پی آن صورت می گیرد که این کش��ور روز دهم مرداد نام 

ظریف را در فهرس��ت افراد تحریم ش��ده خود قرار داد. طبق اعالم وزارت خزانه داری 
آمری��کا، قرار گرفتن نام افراد در این فهرس��ت دارایی های احتمال��ی آن ها در آمریکا را 

مس��دود کرده و اتباع آمریکایی را از داد و س��تد مالی با آن ها منع می کند. در بیانیه وزارت 
خزان��ه داری آمریکا درباره تحریم وزیر خارجه ایران به فرم��ان اجرایی اخیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، درباره تحریم دفتر مقام معظم رهبری ]و اشخاص و نهاد های وابسته به 
آن[ استناد شده است. ظریف پیشتر )سوم تیر( که احتمال تحریم او را مطرح کرده بودند، 
در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود: »هر کس که من را می شناس��د می داند که 

من یا خانواده ام ملکی در خارج از ایران نداریم.«  باشگاه خبرنگاران جوان

از تعامل با کشورهای همسایه استقبال می کنیم
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با بیان اینکه کش��ورهای همس��ایه اولویت 
سیاس��ت خارجی ما هس��تند، گفت: جمهوری اس��المی ایران از هرگونه تغییر 

رویکرد توسط کشورهایی که تاکنون سوءتفاهم داشته اند، استقبال می کند.
س��یدعباس موس��وی در حاش��یه بیس��تمین نشس��ت انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل کشور در دانشگاه خوارزمی، در پاسخ به اینکه آیا تغییر رفتاری 
از س��وی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران رخ داده است؟ گفت: جمهوری 

اسالمی ایران از هرگونه تغییر فکر، رفتار و رویکرد توسط هر کشوری که تاکنون سوءتفاهم 
داشته به ویژه کشورهای منطقه که اولویت  سیاست خارجی ما هستند، استقبال می کند. 
موس��وی افزود: جمهوری اسالمی ایران همیش��ه اعالم کرده که همسایه ها اولویت اول ما 
هستند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر روزی کشورهای منطقه به این نتیجه برسند که 
برای امنیت منطقه، امنیت خود و صلح و امنیت جهانی می توانند با ایران تعامل داش��ته 

باشند، آغوش جمهوری اسالمی ایران باز است و بی درنگ استقبال می کند.  ایرنا

یت  جاسوسی از مبادالت نفت مامور
عوامل  سیا

همزمان با رس��وایی شکست آمریکا در  برابر اقتدار اطالعاتی ایران، یک روزنامه معادلـــــه
آمریکایی گزارش داده ش��بکه جاسوس��ی که ایران چندی 
پی��ش از دس��تگیری اعضای آن خب��ر داد قصد جمع آوری 

اطالعات درباره مبادالت نفت ایران داشته است.
آمریکایی که ادعای اشراف اطالعاتی بر جهان را داشته 
در برابر اقتدار و توان اطالعاتی ایران با مش��کل مواجه شده 
که بازداشت جاسوسان سیاه در ایران نمودی از این حقیقت 
اس��ت. مدیر کل ضدجاسوس��ی وزارت اطالعات ایران ۳۱ 
تیرماه س��ال جاری از شناس��ایی و دستگیری ۱۷ جاسوس 

تربیت یافته سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در داخل 
کشور خبر داد و گفت که آنها به اعدام محکوم شده اند. 

او گفته بود که جاسوس های شناسایی شده شامل »شاغلین 
مراکز حس��اس و حیاتی و همچنین بخش خصوصی مرتبط با 
این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت 
بودند.« روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی پنجشنبه 
فاش کرده که برخی از فعالیت های این گروه، تالش هایی مخفیانه 
برای گردآوری اطالعات درباره فروش نفت ایران را شامل می شده 
اس��ت.   نیویورک تایمز نوشته است: »از زمانی که رئیس جمهور 
آمریکا، ترامپ تحریم هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرد 
دس��تیابی به اطالعات در خصوص فروش نفت به یک س��الح 
باارزش ژئوپولتیک تبدیل شده... و فروش نفت ایران که زمانی یک 
کسب و کار ایمن و جذاب برای افراد منتفذ بود اکنون یک بازی 

پرمخاطره جاسوسی و ضدجاسوسی است.«  فارس

یکا مانند جرقه ای    هر اشتباه آمر
وت است در بشکه بار

این روها آمری��کا در حالی ادعای  رسـانه توان ب��رای تش��کیل ائتالف علیه بـازي 
ایران را س��ر داده و مدعی قدرت برتر بودن است که شبکه 
تلویزیونی المیادین با اش��اره به س��ردرگمی کنونی "دونالد 
ترام��پ" رئیس جمه��ور آمریکا اعالم کرد: هر نوع اش��تباه 
آمریکا می تواند آتش را در منطقه ش��عله ور کرده و آن را 

مانند بشکه باروت منفجر کند.
بنابر اعالم این ش��بکه، واشنگتن در آب های خلیج فارس 
تنها مانده اس��ت، زیرا فشار آمریکا بر ژاپن، آلمان و فرانسه بی 
نتیجه ماند و فراخوان ترامپ برای تشکیل ائتالف بین المللی به 

منظور تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، به جایی نرسید؛ 
در این میان ترامپ تنها مانده و با پرونده ای روبه رو اس��ت که 

می داند دیگر امکان هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد.
در این ش��رایط چه بس��ا آب های منطقه که ذخایر نفت 
و گاز را در خود جا داده، با هر جرقه ای مانند بش��که باروت 
منفجر شود؛ انفجاری که واشنگتن تالش دارد مانع وقوع آن 
شود و به نظر می رس��د با استفاده از تجربه انگلیس، متوجه 
شده است فعالیت ایران مطابق مقررات و قوانین بین المللی 
اس��ت، بنابراین قد علم کردن در برابر آن س��ودی ندارد. در 
مقابل تهران ضمن تاکید بر اینکه امنیت خلیج فارس از خارج 
تامین نمی ش��ود، به دنبال تحقق امنیت از سوی کشورهای 
منطقه است و بر این اساس دست همکاری مشترک به سوی 
همس��ایگان دراز کرده و کشورهای  قطر، کویت و امارات در 

این خصوص با ایران هم عقیده هستند.  ایرنا

مقابله با تهدید حضور اشغالگران قدس در خلیج فارس حق ایران است

شکست مانور تبلیغاتی صهیونیست ها با ائتالف توهمی 
کشورها به التماس های آمریکا برای مشارکت در ائتالف به اصطالح دریایی جواب رد دادند

فرامرز اصغری

ویژه رژیم صهیونیس��تی که توهم  خودنمای��ی در منطقه را دارد گـزارش 
در حالی ب��ه دنبال بهره گی��ری از تخیالت رژیم 
بحری��ن برای خوش خدمتی به آمریکا با محوریت 
برگزاری آنچه ائتالف کش��ترانی در خلیج فارس و 
تنگه هرمز نامیده اس��ت، می باشد که آمریکا حتی 
متحدانش را نیز نتوانس��ته به این ائتالف پوشالی 
وارد سازد چنانکه پس از رد خواسته هایش آمریکا 
از س��وی کش��ورهای اروپایی و حت��ی ژاپن، وزیر 
دفاع آمریکا التماس کنان راهی کره جنوبی شد. 

آمریکایی ه��ا که تاکن��ون نتوانس��ته اند هیچ 
ائتالفی را در دوران ترامپ تش��کیل دهند و حتی 
در نشست شورای حکام و سازمان ملل طرحشان 
علیه ایران با شکس��ت مواجه ش��د با ادعای آنچه 
امنیت کش��تی رانی در خلیج ف��ارس و تنگه هرمز 
نامیده اند به دنبال ایجاد به اصطالح ائتالف جهانی 
هس��تند. ائتالفی که بس��یاری آن را ادعایی برای 
پنهان س��ازی شکست آمریکا در برابر توان دفاعی 
ای��ران و س��رنگونی پهپ��اد این کش��ور در پدافند 
جمهوری اسالمی و نیز ناتوانی برای تسلیم سازی 
ایران ب��ا دزدی دریایی انگلی��س در جبل الطارق 
و ربایش کش��تی ایرانی، با توقف نفت کش قانون 
شکن انگلیسی توسط ایران، می دانند. این ائتالف 
توهمی،زمینه ساز تصورات پوشالی در میان سران 
صهیونیست ها ش��ده و آن اینکه از این اقدام برای 
نمایش توسعه همکاری امنیتی با کشورهای عربی 
و نمایش چهره ای امنی��ت طلب از این رژیم را به 
همراه داش��ته اس��ت. توهمی که البته ریش��ه آن 
برگرفته از خیانت برخی کشورهای عربی همچون 
بحرین و عربس��تان به جهان اسالم و رویکردشان 
به این رژیم اس��ت چنانکه پیش از این نیز بحرین 
نشست معامله قرن علیه فلسطین را میزبانی کرد. 
ای��ن رویکردها توه��م حضور در خلی��ج فارس را 
برای صهیونیس��ت ها به همراه داشته است چنانکه 
اس��رائیل کاتز، وزیر اطالعات اس��رائیل اعالم کرد 
تل آویو در ائتالف دریایی نظامی در حال تشکیل 
تحت رهبری آمریکا ب��رای تامین امنیت در تنگه 
هرمز شرکت خواهد نمود. اسرائیل کاتزدر نشست 
دربس��ته کمیته ام��ور خارجی و دفاع��ی پارلمان 
اس��رائیل اظهار داشت تل آویو در زمینه اطالعات 

به ائتالف  در حال تشکیل کمک خواهد کرد.
وزی��ر اطالع��ات اس��رائیل خاطرنش��ان کرد 

تش��کیل ائت��الف دریایی در تنگه هرم��ز با منافع 
راهبردی اس��رائیل در خصوص مقابل��ه با ایران و 
ض��رورت تقویت روابط با کش��ورهای عربی خلیج 

فارس مطابقت دارد.
اس��رائیل کاتز پس از سفر چندی پیش خود 
به ابوظبی به وزارت اطالعات اسرائیل دستور داده  
ب��رای ش��رکت در ائتالف  دریای��ی در تنگه هرمز 

تدارک ببیند.
در ماه های اخیر اوضاع در خلیج فارس و تنگه 
هرمز بطور محسوس متش��نج شده است. متشنج 
شدن دوباره اوضاع در منطقه در بهارامسال و پس 
از آن آغاز ش��د که آمریکا س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی ایران را نیروی تروریستی اعالم کرد و در 
پاسخ ایران فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در خاور 

میانه )سنتکام( را سازمان تروریستی دانست.
در واکنش به ادعای صهیونیست ها سخنگوی 
وزارت خارجه کش��ورمان تاکید کرد اعالم حضور 
احتمالی رژیم اشغالگر قدس در ائتالف خودخوانده 
نظام��ی در خلیج ف��ارس، تهدیدی آش��کار علیه 
امنیت ملی ایران اس��ت و حق مقابله با این تهدید 
در چارچ��وب سیاس��ت دفاعی کش��ور، حق ایران 
است.س��یدعباس موسوی س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه در واکنش به انتش��ار اخب��اری مبنی بر 
اعالم آمادگی رژیم صهیونیس��تی برای حضور در 
ائت��الف نظامی آمریکا به منظور به اصطالح تامین 
امنیت کشتیرانی در خلیج فارس گفت: جمهوری 
اس��المی ایران معتقد است اصل این ائتالف تنش 
زا اس��ت و هرگونه حضور احتمالی رژیم اش��غالگر 
ق��دس در این ائت��الف خودخوانده، ک��ه وجود نا 
مش��روعش در خاورمیانه اساس ناامنی و بی ثباتی 
اس��ت، را تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و 
تمامی��ت ارضی خود و عامل��ی بحران آفرین و بی 
ثبات س��از در منطقه خلیج فارس تلقی می کند و 
در چارچوب سیاس��ت بازدارندگی و دفاعی کشور، 
ح��ق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ 
م��ی دارد و در عمل به آن در چارچوب سیاس��ت 
دفاعی کش��ور، تردیدی ندارد و مس��ئولیت کلیه 
عواقب این اق��دام خطرناک برعهده رژیم آمریکا و 
رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود. موسوی در 
خصوص تالش آمریکا برای شکل دهی یک ائتالف 
نظامی و یا برگزاری نشس��ت امنیت دریانوردی در 
آینده به بهانه تامی��ن امنیت دریانوردی در خلیج 
فارس گفت: ایران بعنوان یکی از کشورهای منطقه 
خلیج فارس با توجه به داشتن ۱5۰۰ مایل ساحل 
در این منطقه و براساس مسئولیت تاریخی، خلیج 
فارس را ادامه قلمرو سرزمینی خود دانسته و خود 

را متعهد به تامین امنیت آن و امنیت تردد کشتی 
ه��ا در این منطقه می داند و معتقد اس��ت حضور 
نیروهای ف��را منطقه ای در خلیج فارس تحت هر 
ن��ام و عنوانی که باش��د نه تنه��ا کمکی به تقویت 
امنی��ت در این منطقه نمی کند، بلکه زمینه تنش 
و بحران را در منطقه حساس خلیج فارس بیش از 

پیش فراهم می آورد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در پای��ان 
تصری��ح کرد: جمهوری اس��المی ای��ران مخالفت 
خود را با ش��کل گیری اینگون��ه ائتالف ها اعالم و 
آن را اقدام��ی تنش آفری��ن و فریبکارانه می داند 
و برگزارکنندگان، ش��کل دهن��دگان و اعضای آن 
را بعن��وان عاملی��ن موثر در ایج��اد تنش و بحران 
احتمالی آتی ناش��ی از آن در منطقه تلقی خواهد 
کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه 
اتهام��ات وارده در بیانیه ه��ای اخیر وزارت خارجه 
بحری��ن را علیه جمهوری اس��المی ایران، محکوم 

کرد.
س��یدعباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه با اش��اره به میزبانی منامه از نشس��تی در 
خص��وص امنیت دریانوردی، اقدام��ات ضد ایرانی 
دولت بحرین در برگزاری و میزبانی نشس��ت های 
مشکوک و تحریک آمیز و همچنین اتهامات وارده 
در بیانیه های اخیر وزارت خارجه آن کشور را علیه 
جمهوری اس��المی ایران، محکوم ک��رد و اینگونه 
نشس��ت ها را اقدامی در جه��ت برهم زدن ثبات و 
امنیت منطقه و زمینه س��از مداخ��الت نیرو های 
فرامنطقه ای و رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج 

فارس دانست. 
اما توهم صهیونیستی و بحرینی در باب ائتالف 
آمریکایی در حالی صورت گرفته که  دولت آمریکا 
در دو بیانیه جداگانه به کش��تی های در حال عبور 
از تنگ��ه هرمز و خلیج ف��ارس درباره احتمال بروز 
اختالل در س��امانه های ناوبری و ارتباطی هشدار 
داد. اداره دریان��وردی وزارت حم��ل و نقل آمریکا 
و مقر فرماندهی آمریکا در غرب آس��یا )س��نتکام( 
هری��ک در بیانیه ای مدعی ش��ده اند در هفته های 
اخیر برخی از کش��تی ها هنگام عب��ور از آب های 
خلیج ف��ارس با اخت��الل در س��امانه های راداری 

مواجه شده اند. 

آمریکا ناکام در ائتالف سازی
نکته قابل توجه آنک��ه ائتالف ادعایی حتی به 
مرحله مشارکت ظاهری کشورها نیز نرسیده است 
چنانکه به دنبال انتقادات گس��ترده از دنباله روی 
اس��ترالیا از ائتالفهای نظام��ی آمریکا و انگلیس در 

غرب آسیا، نخس��ت وزیر این کشور اعالم کرد که 
ائت��الف دریایی در خلیج فارس فقط برای تضمین 
تردد دریایی است و نه چیز دیگر. بیزینس اینسایدر 
نوشت: اصرار موریس��یون برای چندجانبه خواندن 
این ائتالف ناش��ی از این مس��اله است که استرالیا 
ت��الش می کند بین ای��ن اقدام ب��ا عملیاتهایی که 
آمریکا در افغانس��تان و عراق به راه انداخت فاصله 
ایجاد کند. نخست وزیر استرالیا به صورت احتیاط 
آمیز اف��زود: »این)ائتالف( باید از هرگونه مس��ائل 
گس��ترده تر در ارتباط با ایران، یا توافق هسته ای، 

منفک باشد. این یک مساله جداگانه است.«
وزیر خارج��ه آمریکا سه ش��نبه )۱5 مرداد/۶ 
اوت( در مصاحب��ه ب��ا »اس��کای نیوز« گفت��ه بود 
واش��نگتن از بیش از ۶۰ کش��ور برای شرکت در 
یک ائت��الف دریایی با ه��دف ادعایی محافظت از 
ت��ردد کش��تی ها در خلیج فارس دع��وت به عمل 
آورده اس��ت. این درحالیست که بیشتر متحدان و 
شرکای آمریکا اعالم کرده اند تمایلی به مشارکت 
در چنین ائتالفی را ندارند. ژاپن و آلمان دو متحد 
آمریکا هستند که صریحا حضور در این طرح را رد 
کرده اند و فرانس��ه نیز تا کنون سیاست مشخصی 
اتخاذ نکرده اس��ت. انگلیس تنها کشوری است که 
صریح��ا اعالم کرده در این ائت��الف حاضر خواهد 
شد. علت این تصمیم نیز توقیف نفتکش انگلیسی 
در آبهای خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی اس��ت که به دلیل عدم 
رعای��ت مقرارات دریا نوردی در تنگه هرمز توقیف 

شده است. 

در ای��ن میان خبرگزاری کیودو به نقل از یک 
مقام ژاپنی نوش��ت که دولت »آبه ش��ینزو« قصد 
ن��دارد با مش��ارکت در ائتالف دریای��ی آمریکا در 
خلیج فارس به روابط خود با تهران آس��یب بزند و 
به جای تنگه هرمز به تنگه باب المندب کش��تی و 
هواپیمای گش��ت زنی اعزام می کند.کیودو نوشت: 
دولت آبه ش��ینزو تمایلی به اع��زام نیروهای خود 
دفاع��ی ژاپن)MSDF( به تنگ��ه هرمز، که محل 
عبور حدود یک پنجم نفت جهان است، ندارد؛ چرا 
که نگران اس��ت این اقدام ژاپن به روابط دوستانه 

این کشور با ایران آسیب بزند. 
در همی��ن ح��ال آمری��کا ک��ه تاکن��ون در 
عضوگیری برای تش��کیل ائتالف دریایی موردنظر 
خ��ود در خلیج فارس ناکام مانده اس��ت، اینبار از 
کره جنوبی خواست که به این ائتالف بپیوندد. این 
درخواس��ت در سفر اسپر وزیر دفاع آمریکا به کره 
جنوب��ی و دیدار او با »جئونگ کیون دو«، همتای 

خود از این کشور، مطرح شده است.
در همین حال پایگاه اینترنتی واشنگتن فری 
بیکن به نق��ل از دیپلمات های آمریکایی نوش��ت 
نپیوس��تن آلم��ان به ائت��الف دریایی م��ورد نظر 
واشنگتن در خلیج فارس اتحاد غرب را از بین برد. 
پایگاه اینترنتی واش��نگتن فری بیکن در گزارشی  
نوشت: با توجه به تش��دید تنش ها در تنگه هرمز 
-که مس��یر مهم بین المللی کش��تیرانی در خلیج 
فارس است- آلمان و فرانسه درخواست های دولت 
ترامپ را برای پیوس��تن به ائت��الف نظامی آمریکا 

رد کرده اند.

ک��ه  آمری��کا  رئیس جمه��ور  طرحش برای تس��لیم سازی راهبـــــرد
ایرانیان با ناکامی همراه شده است، مدعی شد که 
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه نماینده 

کشورش برای دعوت از ایران به مذاکره نیست.
»دونال��د ترام��پ«، رئیس جمه��ور آمری��کا که به 
دلیل ناکارآمد بودن سیاس��ت  موس��وم به »فشار 
حداکث��ری علیه ای��ران« در مجاب ک��ردن تهران 
به مذاکره با واش��نگتن مورد انتقاد قرار گرفته روز 
پنجشنبه توجیه جدیدی برای عدم تمایل ایران به 
مذاک��ره ارائه کرد.  رئیس جمهور آمریکا در صفحه 
توئیتر خود ضمن طرح این ادعای اثبات نش��ده که 
ایران خواستار مذاکره اس��ت، »امانوئل ماکرون«، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه را به ارس��ال عالمت های 
اش��تباه به ای��ران متهم کرده اس��ت. او در توئیتر 
نوش��ت: »ایران گرفتار مشکالت جدی مالی است. 
آنها به ش��دت خواهان گفت وگو با آمریکا هستند 
ولی از طرف همه کسانی که ادعا می کنند نماینده 
ما هستند، از جمله رئیس جمهور فرانسه، ماکرون 

به آنها عالمت های اشتباه داده می شود.«
وی اضاف��ه ک��رد: »می دانم امانوئ��ل همانند بقیه 

حسن نیت دارد، اما هیچ کس غیر از ایاالت متحده 
ب��ه نمایندگی از ایاالت متح��ده صحبت نمی کند. 
هیچ ک��س به هیچ ش��کل، روش یا ن��وع مجاز به 

نمایندگی ما نیست.« 
ترام��پ، مطابق معمول مش��خص نک��رده به چه 
گ��زارش یا اظهارنظری واکنش نش��ان می دهد اما 
اخیراً برخی منابع خبری به نقل از منابع ناشناس 
ادع��ا ک��رده بودن��د امانوئ��ل ماکرون از »حس��ن 
روحان��ی«، رئیس جمه��ور ایران برای ش��رکت در 
نشس��ت گروه ۷ و دی��دار با ترام��پ دعوت کرده 
است. یک دیپلمات فرانسوی ساعاتی بعد از انتشار 
ای��ن گزارش ها گفت��ه بود که ماک��رون در جریان 
گفت وگوی اخیر خود با حسن روحانی پیشنهادی 
به وی درباره ش��رکت در نشست گروه ۷ یا دیدار 
با ترامپ نداده اس��ت.  ترامپ در حالی گفته تنها 
آمریکا به نمایندگی از آمریکا برای دعوت از ایران 
به مذاکره صحبت می کند که در جریان نشس��ت 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ 
ماکرون را واسطه دیدار با روحانی کرده بود.

ادعاهای ترامپ در باب فش��ار حداکثری در حالی 
مطرح می ش��ود ک��ه تارنمای »تایمز آس��یا« در 
مطلبی تحلیلی با اش��اره به اینکه فشار حداکثری 
دونال��د ترامپ ریی��س جمهوری آمری��کا بر ایران 
نتیجه ای جز تش��دید تنش ها نداش��ته اس��ت ، 
نوش��ت ، بس��یاری از کارشناس��ان این فشارها را 

شکست خورده می دانند.
تایمز آسیا نوشت دولت آمریکا می خواهد ایران را با 
این فشارها به پای میز مذاکره بکشاند اما این تنش 
ها موجب شد تا انگلیس هم درگیر مناقشه نفتکش 
ها ش��ود و سیاست دولت آمریکا در برابر ایران موثر 
نیفتد. این رس��انه شرق آسیا تصریح کرده است هر 
چقدر بیشتر ترامپ در این مسیر گام بردارد تنش ها 
در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا افزایش خواهد یافت و 
بهره وری آن هم نصیب چین و روسیه خواهد شد.

بزرگ ترین مش��کل و چالش ب��رای آمریکا بنا به 
این گزارش این اس��ت که به رغم خ��روج آمریکا 
از برجام طرف های دیگر ش��امل چین و روس��یه 
و کش��ورهای اروپایی و ایران به آن پایبند هستند 
و تعهداتش��ان را مهم می دانند و می کوشند تا از 

توافق حراست کنند.
تایمز نوشت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ 
بر ایران باعث ش��د تا اروپا سامانه مالی اینستکس 
را عملیاتی کند و چین و روسیه هم روابط خود را 
با ایران گس��ترش دهند و برای اولین بار نیروهای 
ش��رق و غرب در ی��ک دوره تاریخ��ی و به خاطر 
برجام با یکدیگر متحد ش��دند و این هم شکس��ت 
ب��زرگ دیگری برای آمریکا محس��وب می ش��ود. 
گزارش تاکید می کند که تحریم ها البته دشواری 
های زی��ادی برای ایران ایجاد می کند اما آن قدر 
موثر نیست که بتواند ایران را تسلیم کند بلکه هر 
چه بیش��تر این ش��رایط ادامه پیدا می کند ایران 
مقاوم تر می ش��ود و از س��وی دیگ��ر تنش ها در 

خاورمیانه و تنگه هرمز افزایش می یابد.
تایمز آسیا ادامه می دهد که ترامپ و مشاورش نمی 
دانند شرایط منطقه چیست آنها اصال ایران را خوب 

نش��ناخته اند آنها ظاهرا متوجه نیس��تند که چنین 
مسیری نادرست است و راه بجایی نمی برد. گزارش 
اضافه می کن��د که راهبردهای آمریکا در برابر ایران 
در هر زمینه ای در ۴۰ سال گذشته شکست خورده 
و ایران هر روز قدرتمندتر ش��ده اس��ت اما این بدان 
معنا نیست که ایران نمی خواهددر باره توافق هسته 
ای گفت و گو کند بلک��ه روش آمریکا برای این کار 
نادرس��ت است. تایمز آسیا نوشت اگر ایران بداند که 
امنیت داخلی و منطقه ای تهدید نمی شود و از لحاظ 
اقتصادی منافع این کشور تامین شود طبیعتا آماده 
مذاکره خواهد بود.  گزارش خاطر نش��ان می کند ، 
سیاست فشار و محدود سازی و تحریم ترامپ علیه 
ایران شکست خورده است ولی دیدیم که سیاست 
تساهل و مدارای دولت اوباما رییس جمهوری سابق 
آمریکا در برابر ایران سازنده بود و به برجام انجامید. 
تایمز تاکید کرد ترامپ از زمانی که از برجام خارج 
ش��د خود را به کن��ج انزوایی دردناک ب��رد و حاال 
خطر رویارویی نظامی را بیشتر احساس می کند و 
درمان��ده در برابر ایران نمی داند چه باید بکند ولی 
باید بداند که این سیاست موجود دیگر جواب نمی 

دهد و تعاملی سازنده می تواند کارساز باشد.

سرخوردگی رئیس جمهور آمریکا از عدم تسلیم شدن ایران
ترامپ برای توجیه شکست، ماکرون را قربانی کرد


