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 پیام هایی که ایران و ایاالت متحده براي یکدیگر ارسال می کنند

 توقیف نفتکش بریتانیایی و خطر درگیري در خلیج فارس
 

ان انقالب پاسدارجوالي رخ داد؛ سپاه  19مهمترین اتفاق در یک سري تحوالت مرتبط با ایران در روز 
ع از هی هم مانخبر داد و براي مدت زمان کوتا ییایتانیبرنفتکش تانکر  کدر آن روز از توقیف ی یاسالم

ز بین آمی روابط تنش پیشروي یک نفتکش دیگر در خلیج فارس شد. توقیف این تانکر یک الیه ي جدید به
ر ه دیگر دحادث جمهوري اسالمی و ایاالت متحده و متحدان آن افزود. در روزهاي پیش از این اتفاق چندین

 رابطه با منافع ایران رخ داده و بن بست موجود بین دو طرف را تشدید کرده بود. 

ان ق که ایرر عرادک هاي بالستیک پیش از انتشار خبرهاي مربوط به توقیف نفتکش بریتانیایی، در انبار موش
وایی از مله هحبراي گروه هاي شبه نظامی متحد خود فراهم آورده بود آتش سوزي شد که احتماال ناشی از 

 و اعالم کرد جوالي هم سپاه پاسداران نفتکشی را در خلیج فارس توقیف 13سوي عوامل ناشناس بود. روز 
شد که  مدعیمتحده  االتیاجوالي هم  18کت داشته است. قاچاق سوخت مشار اتیعملکه این تانکر در 

 ین را ردسرنش را منهدم کرده است. (ایران مالکیت این هواپیماي بدون رانیا نیبدون سرنش يمایهواپ کی
به  ،رانیا امور خارجه ریوز ف،یرظ جوادکرده است.) بسیاري از این تحوالت در حالی رخ داد که محمد 

ر این کشو اکره بابسته اي نسبتا تخیلی از امتیازات را براي مذدر سازمان ملل متحد ایاالت متحده سفر و 
 اعالم کرده بود.

 یک اقدام تالفی جویانه احتمالی

یران به سمت ا به طور ناگهانی» استنا ایمپرو«جوالي یک نفتکش بزرگ با پرچم بریتانیا به نام  19روز 
د، ک می شبه سمت بنادر ایرانی نزدیک به بندرعباس نزدیچرخید. رد این کشتی را در حالی که داشت 

پس سگیري و در شرایط مشابه رد» مصدر«گرفتند. یک کشتی دیگر هم که متعلق به بریتانیا بود به نام 
ا مسدار ر وتاهیکرادار آن خاموش شد. اما بعدتر سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد که براي زمان 

 هشدار دهد.» قوانین محیط زیستی«ن درباره متوقف کرده تا به آ

این اتفاق سبب شد که مقامات بریتانیا یک جلسه فوریتی در سطح وزرا برگزار کنند. اقدامات ایران به طور 
جوالي در جبل الطارق به  4عمده تدابیري تالفی جویانه در برابر اقدام بریتانیا به توقیف نفتکش ایرانی در 

به سوریه، برداشت شد. اگر اینچنین باشد، ایران احتماال از استنا ایمپرو به عنوان وجه ظن قاچاق نفت ایران 
المعامله استفاده و بریتانیا را به آزادسازي نفتکش خود ترغیب خواهد کرد. با این حال، هر حادثه خصمانه 

حتمال اینکه بریتانیا اینچنینی خطر بروز درگیري گسترده تر بین ایران و دشمنانش را افزایش می دهد. و ا
در واکنش به این حادثه تحریم هاي جدیدي را علیه ایران وضع کند، می تواند به اقدامات تحریک آمیزتر از 
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سوي ایران منجر شود که آنهم به نوبه خود احتمال واکنش ایاالت متحده و متحدانش به این اقدامات از 
 ایران را افزایش می دهد.طریق حمله نظامی محدود با هدف گیري دارایی هاي 

 بی هویت تانکریک 

جوالي در حال ورود  13اعالم کرد که ایران احتماال یک تانکر دیگر که فرستنده اش روز متحده  االتیاابتدا 
ا ظرفیت ب» یاحرام تی «به آبهاي ایران در تنگه هرمز خاموش شده بود را توقیف کرده باشد. نفتکش کوچک 

رچم پاناما و پبشکه) ابتدا به عنوان نفتکشی با  500هزار و  12لیتر نفت (حدود میلیون  2جا به جایی 
ت که و گف متعلق به امارات متحده عربی شناسایی شد. با این حال، امارات مالکیت کشتی را رد کرده

کش دیگر در کشتی نفت 6هیچیک از کشتی هایش توقیف نشده اند. شرایط اولیه با حمالت دو ماه پیش به 
که به سرعت ام تی  جوالي از ایران خواست 18و حادثه جداگانه در منطقه، مشابه بودند. ایاالت متحده روز د

 ندارد.پیران می اسوي  ریاح را آزاد کند و بدین ترتیب، نشان داد که این حادثه را نیز اقدامی تحریک آمیز از

یف و ش را توقد نفتکسپاه پاسداران اعالم کر حال، داستان ارائه شده از سوي ایاالت متحده بعدتر که نیا با
طوالنی  ه کمپینکرده، اعتبار خود را از دست داد. با توجه بقاچاق سوخت بازداشت خدمه آن را به اتهام 

ین کشور اج از مدت ایران براي مقابله با قاچاق سوخت که کمک هزینه دولتی به آن تعلق می گیرد به خار
آوریل  ن در ماهسداراداستان سپاه پاسداران کامال ممکن به نظر می رسد. سپاه پا براي فروش به قیمت باالتر،
ود. بوقیف کرده میلیون لیتر را در تنگه هرمز در حال قاچاق سوخت از ایران ت 11هم یک نفتکش با ظرفیت 

ه ایران کشتی ارد کدجوالي، این احتمال هم وجود  19با این حال، با توجه به توقیف استنا ایمپرو در تاریخ 
د به ورت، بایصاین  با پرچم پاناما را اشتباهی به عنوان کشتی در مالکیت بریتانیا توقیف کرده باشد که در

 توضیحات ارائه شده از سوي ایران شک کرد.

 یطدر تی دارد. این کشقاچاق را  اتیعملام تی ریاح به طور قطع مشخصات یک کشتی مورد استفاده در 
شتی ککشتی به  و در حالی که عمدتا انتقال ازفرستنده خود را خاموش کرده ه ها مرتبه دسال گذشته، یک 

ر تالش ود (دخدر آبهاي نزدیک به سواحل دوبی و عمان داشته، در هیچ بندري کناره نگرفته است. ایران 
 ، می توانروین ابراي دور زدن تحریم هاي آمریکا) در عملیات جا به جایی غیرقانونی نفت دست دارد و از 

 انست. بهقیب دتوقیف ام تی ریاح توسط سپاه پاسداران را تالشی براي آسیب رساندن به یک حلقه قاچاق ر
ر آن را ب الکیتمهر حال، مساله این است که از زمان انتشار خبر توقیف کشتی به اتهام قاچاق هیچ کشوري 

 نکرده است.عهده نگرفته یا ملیت خدمه بازداشت شده این کشتی را افشا 

 از سوي عوامل ناشناس ییحمله هوا

در  رانیا کیبالست يانبار موشک ها کیدر  ياز آتش سوز ییدئویو لمیفجوالي یک  19، روز حال نیهم در
 ییهوا هحملگونه پنتاگون تا کنون دخالت در هر عراق منتشر شده که احتماال ناشی از یک حمله بوده است. 
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به مه ه ام 14حمله حال، با توجه به ارزیابی ایاالت متحده مبنی بر اینکه  نیکرده است. با ا ردرا به این انبار 
از خاك عراق و با حمایت ایران صورت گرفته، احتمال مشارکت آمریکا در  يعربستان سعودمهم خط لوله 

جوالي هم  19ه عضو حزب اهللا لبنان در حادث 2حمله به انبار موشک هاي ایرانی وجود دارد. کشته شدن 
حاکی از آن است که اسرائیل می توانسته در حمله نقش داشته باشد؛ به ویژه اینکه اسرائیل پیشتر درباره 
ذخایر فزاینده تسلیحات ایرانی در انبارهاي نیروهاي شیعه در عراق ابراز نگرانی کرده است. اگر اسرائیل در 

ایجاد تنشی قابل توجه در تالش هاي اسرائیلی براي به این حمله دست داشته باشد، این اقدام را می توان 
 چالش کشیدن ایران در زمینه نظامی دانست.

لوبال نون گاخیرا به منظور محدود سازي دسترسی ایران در عراق تحریم هایی را تحت قا متحده االتیا
ت انتقاال ونقل  سفر ومگنیتسکی اعمال کرده که دو تا از رهبران شبه نظامیان متحد ایران در عراق را از 

در  ذ ایرانیه نفوبمالی باز می دارد. این تحریم ها از ماهیت چندوجهی تالش هاي آمریکا براي پایان دادن 
ر جار انبار انفدسراسر خاورمیانه حکایت دارند. و به رغم انکار از سوي ایاالت متحده، اگر واشنگتن هم 

ی بر انست مبنراق دعا می توان پیامی به ایران با استفاده از مهمات در عراق دست داشته باشد، این اتفاق ر
 .اینکه حمالت به نیروهاي آمریکایی، دارایی هاي آن و متحدانش نادیده گرفته نخواهند شد

 منبع: استرتفور
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 است لندن –هدف وزیر امور خارجه عمان از حضور در ایران پایان دادن به تنش تهران 

 ایران و انگلستان به دنبال پادشاهی عمانبن علوي با حل تنش 

 

ارد وایرانی  قاماتمصبح امروز شنبه یوسف بن علوي، وزیر امور خارجه عمان براي رایزنی و دیدار با سران و 
. نیش داشتایرا تهران شد و در همان ساعات اولیه مذاکرات و گفت و گوهایی را با محمدجواد ظریف، همتاي

براي پاسخ به  یدیپلماسی ایران اهداف حضور وزیر امور خارجه عمان در تهران چیست؟اما به واقع هدف یا 

ناس محمد صالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارش این سوال، گفت و گویی را با

 :ترتیب داده است که در ادامه از نظر می گذرانید مسائل خاورمیانه

 

یو ف بن علوي، وزیر امور خارجه عمان در قالب دو سناربسیاري معتقدند که هدف از حضور یوس

ه مان بعقابل ارزیابی و بررسی است؛ سناریوي اول بر این نکته تاکید دارد که وزیر امور خارجه 

بط هاي دیپلماتیک میانجیگرایانه عراق و کویت به منظور کاهش تنش در روامنظور تکمیل تالش

ست ای ایران وارد تهران شده است. سناریوي دوم معتقد ایاالت متحده آمریکا و جمهوري اسالم

 –که عمان با اشراف به جایگاه و وزن دیپلماتیک خود و میانجی ناپذیر بودن تنش تهران 

 ن، آن هم بعد از شکست تالش هاي آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن سعی دارد در یک سطحواشنگت

 ط امارات متحده عربی و عربستان سعوديمحدودتر تالش هایی را در خصوص کاهش تنش در رواب

یق با جمهوري اسالمی ایران را در دستور کارش قرار داد، به خصوص که اخیراً کدهایی از طر

 ابوظبی و ریاض براي تعدیل مواضع در خصوص تجاوز به یمن و مناسبات دیپلماتیک با تهران

 مطرح شده است. ارزیابی شما از این سناریوها چیست؟

یوسف بن علوي براي پیگیري هیچ یک از این دو سناریو به ایران سفر نکرده است. چون معتقدم به واقع 
هیچ کدام از این سناریوها نمی تواند هدف اصلی سفر وزیر امور خارجه عمان به ایران باشد. همان گونه که 

است که اساساً  شما اشاره کردید تنش ایاالت متحده آمریکا و جمهوري اسالمی ایران به قدري پررنگ
میانجی ناپذیر جلوه می کند. به خصوص که بعد از شکست تالش هاي نخست وزیر ژاپن اکنون تقریبا هیچ 

هاي خود را دارد و کشور دیگري به دنبال میانجیگري در این تنش نیست. البته در این میان فرانسه فعالیت
ر لزومی ندارد که کشوري مانند عمان در این خبرهایی هم از تالش عراق و کویت به گوش می رسد. لذا دیگ
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رابطه کاري انجام دهد. اما در خصوص کاهش تنش در روابط عربستان سعودي و امارات متحده عربی با 
جمهوري اسالمی ایران هم عمان چندان رغبتی در این خصوص ندارد. چون اساساً مناسبات مسقط با ریاض 

این راستا اقدامی صورت دهد. پس اکنون یک دلیل و هدف براي و ابوظبی آن گونه نیست که بخواهد در 
معتقدم که  من رابطه این در سفر بن علوي به تهران می ماند و آن هم کاهش تنش ایران و انگلیس است.

 بعد ایران و انگلستان روابط تنش در را عمان خارجه امور وزیر حضور آن در این سناریوي اصلی است که باید
. دید هرمز تنگه در انگلستان نفتکش توقیف آن از بعد و الطارق جبل در ایران نفتی محموله توقیف مسئله از
قات چند هفته اخیر چندان مناسب نیست. لذا دولت اتفا سایه در تهران و لندن مناسبات اکنون حال هر به

وسیعی پیدا کرده است را المللی و رسانه اي جدید بوریس جانسون سعی می کند این مسئله را که ابعاد بین
در همین ابتداي کار دولتش حل و فصل کند. از این رو به نظر می رسد که نخست وزیر انگلستان با یک 
دستور کار و مأموریت حساس، وزیر امور خارجه عمان را براي میانجیگري و پایان دادن به تنش انگلیس و 

ن با انگلستان از گذشته تا به اکنون روابط بسیار گرم ایران راهی تهران کرده باشد. به خصوص که روابط عما
و راهبردي بوده است. به گونه اي که بسیاري معتقدند مسقط نماینده سیاست هاي لندن در خاورمیانه 

 .است

 

اما بعد از راي دادگاه عالی انگلستان به سود شرکت تسلیحاتی این کشور که شدت تنش و 

 هاي دارایی و اموال کردن بلوکه خصوص در لندن م احتمالی تخاصم را افزایش داد و نیز اقدا

با  تواندمی لندن – تهران تنش شما نظر به ایران با بیشتر چه هر تقابل در کشور این در ایران

 میانجیگري یوسف بن علوي حل و فصل شود؟

در حال حاضر وضعیت داخلی انگلستان به شدت متشتت و مبهم 
دیپلماتیک، اقتصادي و اجتماعی ناشی از است. مشکالت سیاسی، 

برگزیت دامن این کشور را گرفته است. یعنی اکنون بوریس 
جانسون با کوهی از مشکالت و چالش ها در خصوص خروج از 
اتحادیه اروپا رو به رو است. مضافا بر آن مسئله احتمال فروپاشی 

یی بریتانیا به واسطه خروج اسکاتلند و ایرلند هم در صورت جدا
انگلستان از اتحادیه اروپا وجود دارد. بنابراین زمانی که جانسون 
دولت را در دست گرفته است، سعی دارد در همین ابتداي کار با حل و فصل تنش خود با جمهوري اسالمی 

لندن  -ایران، قدري از مشکالت و چالش هاي پیش رو را تعدیل کند. به هر حال اگر این مسئله تنش تهران
 نخست سیاسی وزن چون. بود خواهد جانسون بوریس پیشروي تري مثبت یابد فضاي مناسب تر وپایان 
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اي به ت مستعفی است را تا اندازهدول یک دار میراث وي که انتقادات این و شد خواهد بیشتر کنونی وزیر
ون با این اقدام حاشیه خواهد برد و حتی اگر مسئله انتخابات زودهنگام هم مطرح شود، امکان دارد که جانس

 .شود خود در کاهش تنش ایران و انگلستان بتواند پیروز انتخابات احتمالی

داوم دنبال ت یز بهنگردد که عالوه بر انگلستان، جمهوري اسالمی ایران مهم دیگر به این مساله باز می نکته
راي عدم برایط شتنش و اختالفات نیست. پس یقیناً این اراده هم در جمهوري اسالمی ایران وجود دارد که 

 روجی سفرخیج و دستاوردها، نتا تداوم تنش میان تهران و لندن از هر طریق ممکن پیگیري شود. لذا من به
ین ابین هستم. چون به هر حال اکنون یوسف بن علوي در خصوص کاهش تنش ایران و انگلستان خوش

هاي بسیار الشتبعات بسیار منفی تنش با ایران به خصوص بعد از توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز، چ
تا این  ی کندراهم کرده است. از این رو وي سعی مبزرگ داخلی را براي دولت انگلستان و شخص جانسون ف

 .اختالف و تنش در اسرع وقت حل و فصل شود

 

ات لندن دانست و از این به بعد مناسب 2بسیاري معتقدند که اساسا بوریس جانسون را باید ترامپ 

و واشنگتن در خصوص ایران هراسی و اقدامات ضد جهموري اسالمی ایران به شدت پررنگ 

ن شد. با این وصف آیا نخست وزیر جدید انگلیس به واقع به دنبال کاهش تنش با ایراخواهد 

 است؟

ولت دپایگاه  ویگاه چنانکه اشاره کردم وضعیت انگلستان اکنون پیچیدگی و ابهام زیادي دارد و از این رو جا
مهوري جبا  م تنشبر شانس آن بسیار متزلزل است. از این رو انگلستان به دنبال این نیست که با تداو

دولت  ش روياسالمی ایران بار مشکالت و چالش هاي خود را افزایش دهد. پیرو این نکته دو سناریو پی
به هر  انسونجبوریس جانسون براي عبور از ابر چالش برگزیت وجود دارد؛ سناریوي اول اعتقاد دارد که 

رت شدت ین صوادیه خارج خواهد شد. در اترتیب و بدون هیچ گونه توافقی با اتحادیه اروپا از این اتح
زیر ه نخست وارد کاختالفات در انگلستان افزایش پیدا خواهد کرد. اما در سناریوي دوم این احتمال وجود د

ب نظر دان مطلویو چنانگلستان به دنبال یک توافق خوب با اتحادیه اروپا پیش از خروج باشد. البته این سنار
. واهد بودراه خورت تحقق این سناریو مناسبات لندن و واشنگتن با مشکالتی همدونالد ترامپ نیست و در ص

و  ر مشکالتها بااز این رو در هر دو سناریو مشکالت انگلستان جدي است. لذا تداوم تنش لندن و تهران تن
به  چالش هاي بوریس جانسون، نخست وزیر فعلی را دو چندان خواهد کرد. پس زمانی که می گویم

اشی نستم، ردهاي سفر یوسف بن علوي به منظور کاهش تنش در روابط ایران و انگلستان خوشبین هدستاو
  .از این مسائل است
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 روابط در تنش مناسبات داخلی عمان چه تاثیري بر سفر یوسف بن علوي به تهران براي کاهش

 است؟ داشته انگلستان و ایران

ناسب ندان موضعیت جسمانی سلطان قابوس، پادشاه عمان چبه این نکته بسیار مهم اشاره کردید. اکنون 
فته کل گرشنیست. لذا از هم اکنون رقابت هاي سیاسی براي جایگزینی وي میان سران و مقامات عمانی 

مور زیر ااست. یکی از مهمترین گزینه هاي جانشینی سلطان قابوس، یوسف بن علوي است. از این رو و
اي کشوره دست اقدامات وزن سیاسی خود را، هم در ایران، هم در میانخارجه عمان سعی دارد با این 

 .ابدایش یاروپایی و هم در ساختار سیاسی عمان سنگین تر کند و به تبع آن احتمال جانشینی وي افز
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 تداوم بدعهدي اروپا در سایه گام هاي ایران در کاهش تعهدات برجامی

 تان با آمریکا استتخاصم لندن با تهران در سایه رقابت انگلس

 

و چندان دا هم هاي ایران در کاهش تعهدات برجامی تکاپو و تحرکات دیپلماتیک اروپا ربا وجود آنکه گام
و به  ینی باشدبپیش  کرده اما برخی بر این باورند که این اقدامات تنها باعث شده است که رفتار ایران قابل

 به یاآ باشد. داشتههاي آمریکا بر بدعهدي هاي اروپا نتحریم تبع آن تهران برنامه هاي متعددي در تقابل با
 و باشد بینیپیش قبل از ایران رفتار که است شده آن سبب اي هسته تعهدات کاهش در تهران اقدام واقع

وگویی  بررسی این مسئله را در گفتدیپلماسی ایرانی باشد؟ شده رو کشورها دیگر براي ایران دست

ظر پی گرفته است که در ادامه از ن کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل محمدصادق کوشکی، با

 :گذرانیدمی

 

اهش اردیبهشت سال جاري با تغییر رویکرد خود اقدام به ک 18اگرچه جمهوري اسالمی ایران از 

ن اقدام در توافق هسته اي کرده، اما برخی بر این باورند که ای 36و  26تعهدات برجامی، ذیل ماده 

 که حساس کردن سه کشور اروپایی در خصوص برجام و فعالیت هاي هسته اي باعث شده عین

 ایران ايه آشیل پاشنه از یکی به نکته این و باشد بینی پیش قابل قبل از ایران اقدامات و رفتار

 نای در شما ارزیابی. است شده بدل آمریکا متحده ایاالت و برجامی هاي طرف با تقابل براي

 چیست؟ خصوص

من معتقدم که این نکته شما تا اندازه اي درست است. زمانی که مذاکرات برجام ي در حال انجام بود و 
 توافق هاي ضعف و مشکالت بر زمان آن توافق، این منتقدان از بسیاري اي شکل گرفتنهایتا توافق هسته

 با منتقدان این دوران این طول در اما .داشتند تاکید و اشاره است، گرفته را کشور دامن امروز که اي هسته
ام ها و عناوین مختلف مورد هجمه قرار گرفتند. با تمام این تفاسیر امروز شاهدیم که در نهایت پیش بینی ن

اي ایران باعث شده و نگرانی منتقدین برجام تحقق پیدا کرده است. بله اگر چه اکنون کاهش تعهدات هسته
مقابل رو شده و رفتار تهران قابل پیش بینی باشد. اما نکته مهم اینجاست هاي است که دست ما براي طرف

سابقه، ظالمانه و یکجانبه ایاالت ماه تحریم بی 14که آیا جمهوري اسالمی ایران راه دیگري براي تقابل با 
ش متحده آمریکا و نیز بدعهدي هاي اروپا دارد؟! مضاف بر آن من معتقدم اگر چه اقدام تهران در کاه

تعهدات برجامی سبب شده است که رفتار ایران قابل پیش بینی باشد، اما براي پر کردن این خالء ما باید 
تري انجام دهیم. یعنی من بر این باورم که گام اول ما در عدم فروش اورانیوم غنی شده و آب اقدامات جدي
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سابقه ماه تحریم ظالمانه و بی 14 سنگین و نیز گام دوم در افزایش سطح غنی سازي، گام هاي متناسبی با
اردیبهشت یک  18آمریکا، بدعهدي هاي اروپا و نیز تعهدات برجامی ایران نیست. ما باید از همان ابتدا در 

 .شد می نواخته اروپا براي بیشتري صداي خطربا زنگ تا داشتیم می بر را گام بسیار جدي تري 

 

نین توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین و همچیعنی شما معتقدید که گام هاي ایران در 

  هاي موثر نیست؟افزایش در غنی سازي گام

خیر اتفاقاً به نظر من این گام ها، گام هاي بسیار 
کوچکی است و هیچ گاه نمی تواند اهداف و منافع ما 
را در وادار کردن اروپا، روسیه و چین در حمایت از 

ما باید گام هاي بیشتر و  برجام و ایران را محقق کند.
تري برداریم. اینکه ما بلندتري را در فاصله زمانی کوتاه

براي هر کدام از گام هاي کاهش تعهدات برجامی 
کنیم، خود نشان از این روز تعیین می 60زمانی فاصله

دارد که ایران هم چندان رغبتی و جدیتی به خروج از برجام ندارد. ما باید براي سه کشور اروپایی به همراه 
چین و روسیه این واقعیت را آشکار کنیم که هر لحظه امکان دارد ایران از توافق هسته اي خارج شود و این 

 18هاي مهمی برداریم. من معتقدم به هیچ وجه گام اول ما در د که ما گاموي خواهد دار مسئله زمانی
تیرماه جدي نبوده است. چون از یک سو تمام گام هاي ایران در چارچوب  16اردیبهشت و گام دوم در 

هاي آمریکا و بدعهدي هاي اروپا براي تحقق محدودیت هاي برجامی بوده است. ثانیاً اینکه هنوز تحریم
شان در رابطه با فروش نفت و مبادالت بانکی به قوت خود باقی است. لذا با شمردن این گام هاي تعهدات

کنیم و از آن سو بهانه روزه تنها پرونده فعالیت هاي هسته اي خود را حساس می 60کوچک در فاصله زمانی 
دي و اساسی برداریم تا به دست کشورهاي اروپایی براي فعال کردن مکانیسم ماشه می دهیم. ما باید گام ج

اروپا حساب کار دستش بیاید. یعنی باید به گونه اي عمل کنیم که کاهش تعهدات برجامی زنگ خطر پایان 
  .حیات برجام را با صداي بیشتري براي اروپا به صدا در آورد

 هانهب انهت برجامی پس دوباره تاکید می کنم که جمهوري اسالمی ایران با گام هاي خود در کاهش تعهد
 تعهداتشان امانج در را اروپا تعلل و ماشه مکانیسم کردن فعال اي، هسته پرونده کردن حساس براي کافی
 نه کنیم، وارد ديج فشار خود منافع تحقق براي یعنی. کنیم عبور مرحله این از باید ما لذا. است داده شکل
ود دسترسی خکنیم، بدون آنکه به حقوق حقه چک حساس کو هاي گام این با را خود ايهسته پرونده اینکه

  .تر شکل خواهد گرفتدست پیدا کنیم و این مسئله تنها در سایه انجام گام هاي جدي
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 با همسویی در هم انگلستان که اما همین گام هاي به اصطالح کوچک از نگاه شما سبب شده

قیف اقدام بزند که اخیراً شاهد تو به دست ایران اسالمی جمهوري علیه آمریکا متحده ایاالت

اي محموله نفتی ایران در تنگه جبل الطارق بودیم و از چهارشنبه هفته گذشته هم موج رسانه

  فارس توسط لندن مطرح شده است؟ هاي ایران در خلیججدي در خصوص فعالیت

ارتی به نین جسلندن اجازه چاین نکته شما تایید سخنان من است. اگر گام هاي ما جدي تر می بود اکنون 
 اقدام که دارد اکیدت واقعیت این بر کرد اشاره آن به باید اینجا در که مهمی نکته آن بر مضاف. داد نمی خود

 آمریکا با یهمسوی در فارس خلیج در تحرکات برخی نیز و ایران نفتی محموله نفتکش توقیف در انگلستان
وري مندي و موقعیت شناسی دقیقا در زمانی که جمههوش یک در لندن معتقدم من چون. است نبوده

ه آن را ب شید وکاسالمی ایران با ساقط کردن پهپاد آمریکایی، قدرت ایاالت متحده در منطقه را به چالش 
صت ین فرشکل جدي تنزل داد، خالء پررنگی در غرب آسیا شکل گرفت و همین مسئله سبب شد تا لندن ا

ا به منطقه ر کا درناسب بیند و اینگونه عنوان کند ایرانی که توانست قدرت آمریرا براي عرضه اندام خود م
ایران  بل باچالش بکشد، اکنون توسط خود انگلستان به چالش کشیده شده است. پس اقدامات اخیر در تقا

یران که نفتی امیلیون بش 2براي قدرت نمایی خود انگلستان بوده است به این مضمون که ما اکنون محموله 
سازي  نااتفاقاً جری اما در مقابل ایران هیچ گونه واکنشی نمی تواند از خود نشان دهد. ایم،را مصادره کرده

ر دن اقدام دن ایرسانه در خصوص اقدام ایران در حمله و توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس و ناکام مان
عی دارد سانیا نمایی لندن است. یعنی بریت سایه حضور نیروهاي نظامی و امنیتی انگلستان هم مکمل قدرت

 .نتوانست ، امااین گونه القا کند که ایران می خواست مانند سقط کردن پهپاد آمریکا به ما ضربه بزنند

از طرف دیگر انگلستان با این اقدام خود به کشورهاي اروپایی کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس این 
توانند به قدرت ایاالت متحده آمریکا در تقابل با ایران تکیه کنند به جاي واقعیت را گوشزد کرد که اگر نمی

آن می توانند به توان نظامی انگلستان اعتماد کنند، آن هم در شرایطی که لندن به واسطه خروج از اتحادیه 
را هم اروپا به شدت نیازمند سرمایه و پول هاي کشورهاي عربی است. در کنار این مسائل باید این نکته 

یادآوري کنم که اساسا اقدامات انگلستان در تقابل با جمهوري اسالمی ایران ارتباط چندان زیادي به گام 
سال گذشته، چه قبل از برجام، چه در  40هاي تهران در کاهش تعهدات برجامی ندارد. چون لندن در طول 

اشکال گوناگون نشان داده است.  اي دشمنی خود را بهحین مذاکرات برجامی و بعد از حصول توافق هسته
لذا جمهوري اسالمی ایران براي تالفی این اقدام انگلستان باید اقدام متناسب با آن و حتی سنگین تر از آن 

فارس، بلکه در هر نقطه از جهان که جمهوري اسالمی ایران صالح بداند، باید انجام دهد تا را، نه در خلیج



 
۱۳ 
 

 پرونده اختالف بریتانیا و ایران بر سر نفتکش ها

به خود ندهد. به خصوص این که لندن توقیف محموله نفتی ما را در آب لندن دو بار جرات چنین جسارتی 
 .هاي اسپاینا انجام داده است

ن ت را بدوقداماانگلستان باید متوجه هزینه هاي سنگین هرگونه خصومت با ایران شود. اگر ما این گونه ا
 ست و سببنه اان بدون هزیپاسخ بگذاریم یقینا بقیه کشورها هم به این درك غلط می رسند که تنش با ایر

یم، را بشکن باور تکرار و حتی تشدید این دست اقدامات علیه امنیت و منافع خود خواهیم بود. ما باید این
گلستان وص اناگرچه در ساقط کردن پهپاد آمریکایی این مسئله به شکل پررنگ ثابت شد، اما باید در خص

 .هم دوباره این اقدام را تکرار کنیم

 

 ه اینکنکاتی که شما به آن اشاره داشتید اخیرا هم زمزمه هاي دال بر این شنیده شده  مضاف بر

ي زاغر گروگانگیري و دزدي دریایی براي تحت فشار قرار دادن ایران به منظور آزاد کردن نازنین

  تواند صحبت از آزادي جاسوس خود بکند؟بوده است. آیا در این شرایط حساس لندن می

عی از مواض تان به خود جرأت مطرح کردن این مسئله را می دهد، بله چون اخیرا هم چنیناین که انگلس
هایی تهطرف انگلستان مطرح شد. اما مسئله اینجاست که جمهوري اسالمی ایران زیر بار چنین خواس

و  زده ر خودنخواهد رفت. نازنین زاغري متاسفانه یک شهروند ایرانی است که دست به جاسوسی علیه کشو
ه بغلط را  باور جرم آن هم تایید شده است. لذا باید مجازات آن را هرچه باشد، تحمل کند. ما نباید این

مریکا اش در اوجود آوریم که اگر یک بار تهران دست به معاوضه جیسون رضاییان با پول هاي بلوکه شده 
ر کنند. د عاوضهرار دادن ایران مزده است، دیگر کشورها هم می توانند جاسوس هاي خود را با تحت فشار ق

ن که بتوا نیست کنار آن باید این نکته را هم یادآوري کنم که اساساً امنیت جمهوري اسالمی ایران چیزي
 یرانا قاطع اتاقدام جامان در مسئله این اثبات آن را در فشار و یا گروگان گیري دریایی معامله کرد. تنها راه 

 .است
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 تشدید بحران بریتانا و ایرانعامل  بولتون، جان

 

 ریاییدتنش ها بین لندن و تهران بر سر دو نفتکش توقیف شده یکی در جبل الطارق به دست نیروي 
ا بده است. ششدید سلطنتی بریتانیا و دیگري در تنگه هرمز توسط نیروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ت

 ي همراهیه معنابهاي بیشتر نیست و توقیف کشتی ایرانی هم این حال، بریتانیا اعمال کرده به دنبال تنش 
ر ون، مشاون بولتنشان می دهند که این جا بریتانیا با کمپین اعمال فشار حداکثري نبوده است. اما شواهد

لت هم عه است. گذاشت توقیف کشتی ایرانی تحت فشار را براي امنیت ملی ایاالت متحده، بوده که بریتانیا
 او جنگ می خواهد!واضح است: 

 نویسنده: گرت پورتر

یرانی ایف کشتی هرمز به وضوح اقدامی در تالفی توق تنگه نزدیکی در حالی که توقیف کشتی بریتانیایی در
رزند که صرار می وبوده است، اما دولت هاي ایاالت متحده و بریتانیا بر این مساله ا الطارق جبل تنگه در

 ام بریتانیا قانونی بوده است.عملیات ایران غیرقانونی و اقد

ق یک ه این اتفامرتبط با توقیف کشتی ایرانی توسط بریتانیا حاکی از آن است ک هاي واقعیت حال، این با
ی مهد نشان ه شوامداخله غیرقانونی در آزادي ناوبري دریایی در تنگه اي بین المللی بوده و مهم تر اینک

یاالت ملی ا امنیت بولتون، مشاور ده تر هماهنگ شده توسط جاندهند اقدام بریتانیا بخشی از طرح گستر
ا رتوسط ایران  »استنا ایمپرو«توقیف نفتکش  بریتانیا، خارجه امور وزیر هانت، است. جرمی متحده، بوده

ر کشتی ها د» ایمن«و امکان عبور و مرور » حفظ ناوبري آزاد«خواند و تاکید کرد که » قبول قابل غیر«
یران را براي اجوالي در جبل الطارق حق  4میت زیادي برخوردار است. اما بریتانیا خود در منطقه از اه

 ناوبري آزاد نقض کرده است.

ریه اي سودر توجیه توقیف کشتی ایرانی و دستگیري خدمه آن گفته شد که ظن قاچاق نفت از ایران بر
 نبردند. ر سوالغربی هرگز این مساله را زیوجود داشته که نقض تحریم هاي اتحادیه اروپاست. رسانه هاي 

م بر هانی حاکنین جاما بریتانیا هیچ حق قانونی براي اعمال تحریم ها علیه کشتی نداشته و اقدامش نقض قوا
ون به بولت گذر کشتی هاي تجاري از تنگه هاي بین المللی بوده است. شواهد همچنین نشان می دهند که

ین توقیف ا واشته تی ایرانی از ماه مه که سفر خود را آغاز کرده، مشارکت دطور فعاالنه در هدف گرفتن کش
بوده  دولت ترامپ علیه ایران» اعمال فشار حداکثري«کشتی بخشی کوچک از طرح گسترده تر کمپین 

 است.

 علیه دولت بشار اسد 2012بر خالف آنچه ادعا شده، نفتکش ایرانی تحریم هاي مصوب اتحادیه اروپا در سال 
قوانین مربوطه به وضوح به این مساله اشاره شده که تحریم ها  35در سوریه را نقض نکرده است. در بند 
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صرفا در حوزه اتحادیه اروپا و بر کشتی ها و هواپیماهایی که در حوزه قضایی یک کشور عضو باشند، قابل 
در زمان توقیف کشتی ایرانی، این  اعمال هستند. ظاهرا دولت بریتانیا قصد داشته این ادعا را مطرح کند که

کشتی در حوزه قضایی بریتانیا بوده و از این رو، قوانین اتحادیه اروپا بر آن قابل اعمال است. طبق گزارش 
جوالي منتشر شد، دولت جبل الطارق که هیچ کنترلی بر امنیت داخلی یا امور خارجی  3خبري که روز 

یا قدرت داده بود که هرگونه کشتی مشکوك به نقض قوانین اتحادیه خود ندارد، با تصویب قانونی به بریتان
جوالي در توضیح  4اروپا را در منطقه توقیف کند. با این حال، فابین پیکاردو وزیر ارشد جبل الطارق روز 

ماجراي کشتی ایرانی هیچ اشاره اي به محل دقیق توقیف آن نکرد. دلیلش هم این بود که امکان نداشت 
 زمان توقیف در آب هاي جبل الطارق بریتانیایی باشد.کشتی در 

رین نگه در تنگ تتمایل دریایی از ساحل خود از تنگه جبل الطارق کنترل دارد. دهانه  3بریتانیا تنها بر 
. اما نگه استتمایل دریایی است. بدین ترتیب، حوزه تحت کنترل بریتانیا بخش شمالی میانی  7,5جاي آن 

وبري وط نااي تجاري از تنگه هاي بین المللی و حرکت آنها در جهت هاي مختلف، خطبراي عبور کشتی ه
نوب ج، در جداگانه اي تعریف شده است. کشتی ایرانی که به سمت شرق و دریاي مدیترانه پیش می رفته

رو،  خطی بوده که مختص کشتی هایی است که به سمت غرب و اقیانوس اطلس پیش می روند و از این
م حرکت هانیا ه ساحل مغرب نزدیک بوده و نه جبل الطارق. اما حتی اگر کشتی به سمت ساحل بریتبیشتر ب

زمان نسیون ساکنوا کرده بود، باز هم این کشور از لحاظ قانون اجازه توقیف آن را نداشت. چنین اقدامی نقض
 ملل متحد در زمینه قانون دریا به شمار می رود.

ترده تر رق گسی شود. شواهد نشان می دهند که اقدام بریتانیا بخشی از طاما مساله به همین جا ختم نم
ن براي آنایی هماهنگ شده توسط دولت ترامپ براي تشدید فشار بر اقتصاد ایران از طریق محدودسازي توا

ز ارانی پس تی ایصادرات کاال بوده است. طبق بیانیه منتشر شده از سوي وزیر ارشد جبل الطارق، توقیف کش
ت گرفته ده، صورمبنی بر اینکه نفت را براي پاالیشگاه بانیاس سوریه حمل می کر» اطالعات موثق«ریافت د

 است.

 التایا العات،منشاء اط که رسد می نظر به«جوناتان بیل، خبرنگار بی بی سی در حوزه دفاع، گزارش داد: 
وسط بریتانیا فت که توقیف کشتی تجوالي گ 4 موقت اسپانیا، خارجه ژوزف بورل، وزیر» است. بوده متحده

هم  ندن،لز در در پی درخواست از سوي ایاالت متحده، صورت گرفته است. گاي فالکونبریج، خبرنگار رویتر
 ینا استه استبریتانیا خو از متحده گفته اند که ایاالت دیپلماتیک چندین منبع«جوالي گزارش داد:  19

 » توقیف کند. را کشتی

رابطه با مشاکرت عمیق بولتون در برنامه بریتانیا براي توقیف کشتی در گزارش ها درباره  شواهد دقیق تر در
ایران که حامل  به متعلق هاي کشتی از پاناما بر فراز بسیاري پرچم پانامایی آن آشکار می شود. پرچم

، 2018ان از اکتبر ترامپ با اعمال تحریم ها علیه ایر کاالهاي گوناگونی هستند، برافراشته است. اما دولت
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ارائه خدمات در صنعت کشتی رانی از جمله بیمه را نیز ممنوع کرد و همزمان با این اقدام، دولت پاناما را هم 
کشتی ایرانی تحت فشار قرار داد. ایرانی ها بدون داشتن پرچم پاناما  59براي بازپس گیري پرچم خود از 

ي دریافت کنند. هدف از این اقدام این بود که بندرها و دیگر نمی توانستند بیمه حمل محموله هاي تجار
شرکت هاي خصوصی از استفاده ایران از تاسیسات آنها ممانعت کنند. برایان هوك، مسئول ایران در وزارت 
امور خارجه، هم هشدار داد که در صورت وقوع هر گونه حادثه اي براي تانکرهاي ایرانی که توسط خود این 

 ند، دولت ترامپ تاسیسات مربوطه را مسئول جبران هزینه ها خواهد دانست.کشور بیمه شده ا

ا طه آفریقین نقاما کشتی توقیف شده یک مورد استثنا بود چون زمانی که سفر طوالنی خود را از جنوبی تر
ست در ماه مه و در 29به سمت دریاي مدیترانه آغاز کرد، همچنان پرچم پاناما را داشت. این اتفاق که پاناما 

اي . شورآغاز سفر کشتی آن را از فهرست کشتی هاي رسمی با پرچم این کشور حذف کرد، اتفاقی نبود
ال در احتما کشتی تحت مالکیت ایران«امنیت ملی پاناما اندکی پیش از آن هشداري منتشر و ادعا کرد: 

وه هاي ل گراي تحت کنترتامین مالی تروریسم در حمایت از فعالیت هاي بی ثبات کننده برخی از رژیم ه
کرد. نا اشاره ین ادعاین نهاد پانامایی در انتشار این هشدار به هیچ شواهدي دال بر ا» تروریستی نقش دارد.

ه او د، چرا کرا بوایفاي نقش شوراي امنیت ملی پاناما در این زمینه حاکی از نقش داشتن بولتون در کل ماج
ن اما امکاچم پاندر نتیجه این طرح، کشتی ایرانی بدون محافظت پرموقعیت برقراري با این نهاد را داشت. 

انیا وسط بریتشتی تکناره گرفتن در هیچ بندري را در میانه سفر خود نداشت. این اقدامات و نهایتا توقیف ک
راي بق آن همگی بخشی از تالش هاي قابل توجه ایاالت متحده براي نقض کردن یکی از اساسی ترین حقو

 ر اقتصاد بین المللی بوده اند.مشارکت د

 زارتسازد. و د وادارکشتی بریتانیایی را توقیف کرده تا این کشور را به آزاد کردن کشتی خو یک اکنون ایران
اي موجود همگی ح بوده است، اما شواهد قانونی کامال توقیف کشتی ایرانی که کند می ادعا بریتانیا خارجه

 از دروغین بودن این ادعا هستند.

 منبع: امریکن کانزروتیو
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 بولتون در لندن

 بشوراند رانیا هیرا عل ایتانیدارد بر یسع کایآمر

 

 سیوید سی: جوسندهینو

، نخست نسونجا سیبا مقامات ارشد دولت بور دارید يمتحده، برا االتیا یمل تیبولتون، مشاور امن جان
در  واشنگتن یراهلندن به هم بیسفر هدف ترغ نیبه لندن سفر کرد. ظاهرا بولتون در ا ا،یتانیبر دیجد ریوز

 جیر خلد ییایحمل و نقل در تیمنا نیمشارکت آن در برنامه تام نیتضم نیاعمال فشار بر تهران و همچن
در  ییایدر تیمنا نیمتا يبرا کایآمر يشنهادیبه طرح پ وستنیکه در ابتدا پ ایتانیکند. (بر یفارس را دنبال م

ظاهرا  رده بود،رح کرا مط ییمشابه اروپا اتیعمل شنهادیرا رد کرده و پ ینگهبان اتیلتنگه هرمز موسوم به عم
 تاالیترك امش دکریو رو رانیرود که مساله ا یداده است.) انتظار م کردیر روییجانسون تغ يریبا نخست وز

 ییایتانیرمات بموضوعات جلسات و مذاکرات بولتون با مقا نیکشور از مهمتر نیدر قبال ا ایتانیبر-متحده
 باشد.

 در زین نیچ يوکشور با شرکت هوآ نیا ياروپا و توقف همکار هیاز اتحاد ایتانیخروج بر رامونیپ یمسائل
ز ا ایتانیرروج بخکرده اند که  ینیب شیگران پ لیدستور کار مذاکرات دو روزه بولتون در لندن بودند. تحل

 رینخست وز سون،جان سیک کند. بوریمتحده نزد االتیکشور را به ا نیا یخارج استیاروپا از نظر س هیاتحاد
ه هر کرد ک کار آمدن اعالم يسخت، در زمان رو تیبرگز یمطرح حام ياز چهره ها یکیو  ایتانیبر دیجد
 هیداز اتحا ایتانیبر اروپا را ترك خواهد کرد. خروج هیاکتبر اتحاد 7مقرر  خیکشورش در تار فتدیهم ب یاتفاق

دو  رشتیب یکیب نزددهد، بلکه سب یم شیمتحده افزا االتیکشور را به ا نیا ياقتصاد یاروپا نه تنها وابستگ
 خواهد شد. یخارج استیس نهیکشور در زم

ز ا ینینش عقب انیتایز برکرده که بولتون در سفر به لندن ا ینیب شی نهیزم نیدر گزارش خود در ا ترزیرو
 نیمل به اع کیدنز ندهیجانسون در آ سیرود که بور یرا خواستار شود. انتظار نم رانیبا ا يتوافق هسته ا

ضع از مو ایتانیبر شتریب تیحما الگران معتقدند که احتم لیخواسته بولتون را مد نظر قرار دهد، اما تحل
 وجود دارد. رانیمتحده در رابطه با ا االتیا

 رانیا تیبا محور مذاکرات

تر  کینزد کایرا به موضع آمر ایتانیرو به وخامت گذاشته و موضع بر ریاخ يدر ماه ها رانیو ا ایتانیبر روابط
 نیا هیعل يگسترده ا يها میتحر ران،یا يمتحده سال گذشته با خروج از توافق هسته ا االتیکرده است. ا

را لغو کرد. اگرچه  ینفت يها میتحر زها ا تیهمه معاف يالدیم يسال جار لیآور 5 خیکشور اعمال و در تار
از برجام و  کایآن را بر عهده گرفته بارها خروج آمر استیر یجانسون که به تازگ سیو بور ایتانیدولت بر
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نفتکش در منطقه  يامورد حمله به تانکره نیرا مورد انتقاد قرار داده اند، اما چند رانیا هیها عل میاعمال تحر
 کرده است. کیمتحده نزد االتیرا به ا ایتانیگذشته، موضع بر يماه ها درعمان  جیفارس و خل جیخل

اه ت ششم محمال انیرا در جر رانیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یبه طور رسم ایتانیمتحده و بر االتیا
اعالم  يا هیانیر بنتشابا ا ایتانیعمان، مقصر دانستند. وزارت امور خارجه بر يایدر در یژوئن به دو تانکر نفت

 شته است.عمان دست دا يایدر در کشسپاه پاسداران در حمله به دو نفت» دارد نیقی بایتقر«کرد که 

کرد.  فیرق توقرا در تنگه جبل الطا یرانینفتکش ا کی ایتانیبر یسلطنت ییایدر يروین يماه جوال لیاوا
 هیاتحاد يها میتحر »هیحمل نفت خام به مقصد سور«با  یکشت نیبود که ا نیا یتانیبر ییایدر يروین يادعا

کرده  یمنرکت ح هیبه مقصد سور یاعالم کرده که کشت رانیدولت بشار اسد را نقض کرده است. ا هیاروپا عل
مله جاز  رانیرشد ااز مقامات ا یتر شد و برخ دهیچیپ ایتانیو بر رانیا نیماجرا، روابط ب نیاست. پس از ا

ه ن هم سپاآس از بدون پاسخ نخواهد ماند. پ ایتانیاعالم کردند که اقدامات بر یاسالم يرهبر معظم جمهور
 کرد. فیرا در تنگه هرمز توق ایتانیرتانکر نفتکش با پرچم ب کیپاسداران 

ده تفاده کرصت اسکشور واکنش نشان داد، از فر نیا یکشت فیبه توق ایتانیاز بر شیپ یمتحده که حت االتیا
 جیز خلاگذر  در حال يتجار يها یکشت تیامن نیتام يبرا یالملل نیب یائتالف نظام کی جادیا شنهادیو پ

 »ینگهبان تایعمل«موسوم به  يشنهادیطرح پ نیبه ا وستنیدر ابتدا از پ ایتانیفارس را مطرح کرده است. بر
ر به طو تاینها ها را مطرح کرد، اما یمحافظت از کشت يبرا ییاروپا یتیمامور جادیا شنهادیو پ يخوددار

ر متحد ا کشومتحده خبر داد و به تنه االتیا يبه ائتالف تحت رهبر وستنیپ ياز برنامه خود برا یرسم
 شد. لیطرح تبد نیدر ا کایآمر

 وزین ونالی: کاممنبع
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 فضاسازي علیه ایران بوداشنگتن در نشست شوراي حکام دنبال و

 زمزمه گروکشی انگلیس با محموله نفت ایران

 
 آن پس از وبا محموله نفتی ایران در منطقه جبل الطارق  1بعد از اقدام لندن در توقیف نفتکش گریس

ائات جدیدي غنی سازي، اقتض سطح افزایش با ایران سوي از برجامی تعهدات کاهش دوم گام شدن عملیاتی
د و نگ تندر مناسبات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی منطقه و جهان شکل گرفت و به موازات آن ضرب آه

 هفته البته حساسی هم به تحوالت بخشیده است. این حساسیت ها زمانی بیشتر شد که از چهارشنبه
 ند. در کنار آنفتکش انگلیسی را مطرح کردن به ایران نیروهاي حمله واهی ادعاي ها رسانه از برخی جاري

هایی شتیکمامی تشنبه اعالم کرد که در حال رایزنی براي تشکیل ائتالفی است تا براي پنتاگون دیروز پنج
. بود شده يا رسانه قبل ها مدت از که طرحی کنند، حمایت نظامی تامین کند؛که از خلیج فارس عبور می

دیپلماسی  ؟ثیري بر تحوالت منطقه و به خصوص شرایط ایران خواهد داشتتا چه مسائل این واقع به اما

ائل محسن جلیلوند، کارشناس و پژوهشگر مس براي بررسی این مسئله، گفت و گویی را با ایرانی

 :صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید المللبین

 

 درص به فارس خلیج منطقه چهارشنبه از دوباره آمریکایی پهپاد سقوط از کوتاه اي وقفه پس از

 سباتمنا به بلکه نیست، آمریکا متحده ایاالت و ایران تنش مسئله بار این اما .بازگشت اخبار

 تحدهم ایاالت هاي سیاست راستاي در هم انگلستان آیا شما نگاه از. گردد می باز لندن - تهران

 ري اسالمی ایران خواهد بود؟جمهو با تر جدي تقابل و اندازي پوست دنبال به آمریکا

ببینید مسئله انگلستان هم باید در راستاي همان مناسبات تنش ایران و ایاالت متحده آمریکا مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد. همانگونه که در مصاحبه هاي پیشین با دیپلماسی ایرانی به آن اشاره داشتم اکنون شرایط 

 به واشنگتن –ک و چه از لحاظ امنیتی و نظامی در مناسبات تهران موجود چه از لحاظ سیاسی دیپلماتی
 متحده ایاالت مناسبات بر ناخواسته حتی موارد از برخی در که شرایطی رود؛می پیش تنش تصاعد سمت
 18 از که شده سبب اتفاقات این مجموعه حال هر به اما. شود می تحمیل ایران اسالمی جمهوري و آمریکا

 18اردیبهشت سال گذشته با خروج ترامپ از برجام این تصاعد تنش با شدت بیشتري پی گرفته شود و در 
اردیبهشت سال جاري هم با آغاز اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی این تصاعد تنش دو چندان 

یز واکنش گاه و بیگاه ن و ایران اي هسته هاي فعالیت پرونده شدن حساس با اکنون که ايگونه به. است شده
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برخی کشورها، به خصوص تروئیکاي اروپایی باز هم شرایط با ریتم تندتري به سمت پررنگ شدن تنش پیش 
 .خواهد رفت

 

یز نوم و اما به نظر شما با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص کاهش تعهدات برجامی در گام اول و د

اي پا برنکته که اساساً میل و رغبت جدي در ارو برنامه هاي تهران براي گام هاي بعدي، ذیل این

ند حمایت عملی از ایران، برجام و اینستکس وجود ندارد و از آن سو برخی تحوالت منطقه مان

با محموله نفتی ایران در جبل الطارق توسط انگلستان و نیز تصمیم  1توقیف نفتکش گریس 

ن به تنگه هرمز، باب المندب و خلیج عد واشنگتن براي ایجاد یک ائتالف نظامی در خلیج فارس،

منظور اسکورت کشتی هاي تجاري که جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترك ارتش آمریکا آن را 

 خبري کرد، می توان گفت که تصاعد تنش مد نظر شما به سمت بحران پیش خواهد رفت؟

من چنین اعتقادي ندارم. جون که مناسبات و تنش خطی 
بحرانی بدل شود. در حقیقت آن  نمی تواند به نقطه

 پیش بحران سمت به را آمریکا و ایران تنش تصاعد چه
 معادالت که است مترقبه غیر اتفاق یک وقوع  برد، خواهد

 کنترل قابل غیر سمت به شرایط و بزند هم به را
 اول جهانی جنگ به شما اگر مثال براي .رود پیش شدید

انی آن زمان جه مناسبات در که بینیدمی کنید نگاه
شرایط براي تصاعد تنش وجود داشت، اما جنگی روي نداد 
تا زمانی که مسئله ترور ولیعهد اتریش روي داد و باعث 
برهم خوردن معادالت و برنامه هاي کشورها و بازیگران در آن زمان شد و نهایتا جنگ جهانی اول را شکل 

و ایاالت متحده آمریکا و گاهی کشورهاي اروپایی نوید داد. اکنون هم شرایط با وجود آن که از سوي ایران 
بحرانی شدن تحوالت را می دهد، اما نمی توان در نهایت آن را بحرانی دید، مگر اینکه اتفاق غیرمترقبه اي 
روي دهد که معادالت را برهم زند. چون بسیار واضح هست که دونالد ترامپ در آستانه برگزاري انتخابات 

آمریکا به دنبال ایجاد هیچ گونه تنش نظامی با ایران نخواهد بود. چرا که یقینا  2020ال ریاست جمهوري س
 را منطقه در نظامی تنش یک ایجاد به تمایلی هم ایران هاي او را به هم خواهد زد. از آن سوتمام برنامه

 .ندارد
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رخی اساساً مطرح شدن ببه وقوع یک اتفاق غیرمترقبه براي بحرانی شدن شرایط اشاره داشتید. 

حموله مبا  1نظرات در خصوص اینکه تهران باید در برابر اقدام لندن مبنی بر توقیف نفتکش گریس

نفتی ایران واکنش جدي نشان دهد و متعاقب آن اخباري دال بر واکنش سپاه براي توقیف 

تفاق اتواند همان نفتکش انگلیسی در خلیج فارس که با تکذیب وزیر امور خارجه روبه رو شد، می 

 غیرمترقبه اي که شما به آن اشاره داشتید را در قالب جنگ نفتکش ها رقم بزند؟

ک سو به توسط انگلستان در دو سناریو قابل تحلیل و بررسی است؛ از ی 1مسئله توقیف نفتکش گریس 
ه بتماعی و نگ اجواسطه شرایط سیاسی نابه سامان انگلیس ناشی از استعفاي ترزا می و نیز تشتت بسیار پرر

ن شود. از ایمی خصوص اقتصادي این کشور به دلیل مسئله برگزیت نیاز لندن روز به روز به واشنگتن بیشتر
تا این راس دي دررو انگلستان نیاز دارد خود را متحد آمریکا نشان دهد که توقیف نفتکش می تواند گامی ج

 .تلقی شود

 ا نازنینبفتکش ناز سوي دیگر اکنون برخی زمزمه ها حکایت از برنامه انگلستان براي معاوضه محموله این 
از  میبلکه یک تصم ریزي نشده نبوده،ه و برنامهزاغري دارد. پس اساسا این اقدام لندن یک اقدام غیر مترقب

یر اتفاق غ دن آنقبل طراحی شده انگلستان براي رسیدن به اهداف و منافع خود بوده است. لذا این اقام لن
ها و کشتی شنفتک مترقبه نیست، مگر اینکه ذیل نکته شما برنامه ایاالت متحده آمریکا براي اسکورت نظامی

گیري امی پیفارس، تنگه هرمز و باب المندب به صورت جدي با ایجاد یک ائتالف نظهاي تجاري در خلیج 
 .شود و اقتضائات جدي و حساس امنیتی و نظامی را در این آبراه مهم جهانی شکل دهد

ما اه نبود. همرا البته این پیشنهاد واشنگتن با واکنش چندان مثبتی در میان کشورهاي جهان و اعضاي ناتو
 نافع خودبا م اکنون واشنگتن بنا دارد این طرح را در خصوص برخی کشورها و بازیگران همسو با این حال

 ه اسکورتمسئل البته با هزینه و دالر نفتی عربستان سعودي و امارات متحده پیاده کند. چون به هر حال
باب  رمز،هگه نظامی نفتکش ها و کشتی هاي تجاري در قالب تشکیل یک ائتالف نظامی در خلیج فارس، تن

بالغی نین مبر است. اگر ریاض و امارات متحده عربی به پرداخت چالمندب و خلیج عدن یک پروسه هزینه
 .حاضر شوند یقینا بستر براي هر گونه اتفاق غیرمترقبه شکل خواهد گرفت

دالیلی  مضافا این که اگر چه در خصوص مسئله اقدام سپاه براي توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس هم
مطرح شده، اما این مسئله و ادعا با تکذیب جدي تهران و به خصوص محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

رو شد. البته واشنگتن هم اخیراً اظهاراتی مبنی بر این که مدارك کافی براي اثبات این مسئله را دارد و روبه
رستی یا نادرستی این ادعا به نظر می رسد که در آینده اي نزدیک آن را ارائه خواهد کرد. حال فارغ از د

 واشنگتن و لندن ادعاي اساساً که معتقدم من وصف این با. بود خواهد جدي حوادث آبستن شرایط منطقه 
کیلومتر دارد. از آن سو  30تا  25. چون نفتکش همراه با محموله در بهترین حالت سرعتی بین ندارد واقعیت
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انتقال و حمل این نفتکش از آب هاي بین المللی به آب هاي داخلی ایران توسط نیروهاي خودي حداقل 
کشد، در این مدت نیروهاي نظامی آمریکا و انگلستان حاضر در ساعت طول می 15تا  10فاصله زمانی بین 

ش انگلیسی در خلیج منطقه براي عدم وقوع مسئله وارد عملیات خواهند شد. لذا این مسئله توقیف نفتک
فارس توسط نیروهاي ایران یک ادعایی است که با واقعیات همخوانی ندارد. چون از نظر فنی امکان چنین 

 .مسئله اي وجود ندارد. اما در حوزه سیاسی و دیپلماتیک اقتضائات و شرایط کمی متفاوت است

 

د که شاخیراً قرار بر این  بعد از استعفاي جیمز متیس، وزیر دفاع سابق ایاالت متحده آمریکا

از  ریچارد اسپنسر، مسئول نیروي دریایی آمریکا به عنوان سومین سرپرست این وزارتخانه بعد

ر د وزیپاتریک شاهان و مارك اسپر معرفی شود. در سایه این میزان از بی برنامگی و همچنین نبو

ردن منیتی خود براي پیاده کتوان عنوان داشت که ایاالت متحده آمریکا در حوزه نظامی و امی

ر اهداف مد نظرش مانند طرح اسکورت نفتکش ها و کشتی هاي تجاري با ایجاد ائتالف نظامی د

 منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، باب المندب و نیز خلیج عدن با چالش روبه رو خواهد بود؟

یاالت متحده آمریکا را در قالب ما نباید ساختار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادي و به خصوص نظامی و دفاعی ا
یک فرد ببینیم. اگر چه بعد از استعفاي جیمز متیس در فاصله کوتاهی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا 

هاي این کشور و به خصوص وزارت دفاع ایاالت متحده شاهد سه سرپرست بوده است، اما اساساً وزارتخانه
ریزي و هماهنگی با دیگر مراکز ه امنیتی و نظامی ذیل برنامهآمریکا در چارچوب یک سیستم، ساختار و بدن

اطالعاتی حرکت می کند و در نهایت رئیس جمهوري ایاالت متحده به عنوان فرمانده کل قوا، سمت و سوي 
تواند ضربه جدي به وزارت دفاع این برنامه ها را مشخص می کند. پس نبود یک فرد در قالب وزیر دفاع نمی

ه آمریکا وارد کند. مگر اینکه در خصوص برخی استثنائات مانند برژینسکی و هنري کسینجر ایاالت متحد
سخن بگوییم که خود این افراد به تنهایی یک دولت بوده اند و راهبردهاي ایاالت متحده آمریکا را در 

ین افرادي مقاطعی حساس مشخص کرده اند. اما مسئله اینجا است که یقیناً در کابینه دونالد ترامپ چن
وجود ندارد. با این وجود باز هم نبود ثبات در پنتاگون نمی تواند برنامه ها و راهبردهاي واشنگتن در حوزه 

تعریف  "وزیر"نظامی و امنیتی را برهم زند. چون که اساساً در ساختار سیاسی ایاالت متحده چیزي به نام 
ریکا به عنوان دستیار، مشاور و یا منشی رئیس جمهور نشده است. بلکه تمامی این افراد در ساختار کابینه آم

در امور اقتصادي، سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی مشغول به کار هستند. مثال مایک پمپئو دستیار 
رئیس جمهور در سیاست خارجی و مسائل دیپلماتیک است؛ هم چنانکه جیمز متیس هم دستیار رئیس 

چه تعیین کننده سیاست ها و راهبردهاي آمریکا در همه ابعاد و حوزه ها جمهور در امور دفاعی بود. پس آن
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سال  50و حتی  20، 10است، اتاق هاي فکري است که در کاخ سفید وجود دارد و برنامه ریزي جدي براي 
 .آینده دارند

 

و  ولی در تقابل با نکات شما اکنون شرایط، چه در حوزه امنیتی و چه زمینه در حوزه سیاسی

هاي فکر دیپلماتیک نشان از شکست هاي پی در پی همین برنامه هاي هیات مشاوران و اتاق

شنبه ایاالت متحده آمریکا دارد. نمونه اخیر آن به شکست ایاالت متحده آمریکا در نشست چهار

  گردد؟هفته جاري شوراي حکام آژانس بازمی

ن در ه ایراکاخ سفید تنها تالش داشت پروندآمریکا در نشست چهارشنبه شوراي حکام شکست نخورد. چون 
ر نشست هم د این شورا مطرح شود تا فضاي سازي الزم را در سایه یک موج خبري شکل دهد. اگر در نهایت

اما  ی کردیم.لقی مشد باید آن را به عنوان برگ برنده دوم واشنگتن تمذکور بیانیه اي علیه تهران مطرح می
این  دیگر به ته مهمتالش داشت پرونده ایران دوباره به شوراي حکام بازگردد. نکایاالت متحده آمریکا تنها 

ایید ترجامی و دات بگردد که اساساً پرونده هسته اي ایران بعد از اقدامات تهران در کاهش تعهمسئله باز می
کیلوگرم و  300 درصد از مرز 3,67آژانس بین المللی انرژي اتمی در خصوص عبور ذخایر اورانیوم غنی شده 

رونده ري این پپیگی نیز تایید افزایش سطح غنی سازي از استاندارد مندرج در برجام می تواند شرایط را براي
 .از طریق دیگر کشورها مانند سه کشور اروپایی و به خصوص انگلستان فراهم آورد

 

 م موفق بود؟اما با همان نگاه شما آمریکا در حوزه ایجاد یک موج خبري و اطالع رسانی ه

 پس. باشد داشته را مدنظرش سازي ذهنیت بتواند تا کرد پیاده وین در را خود برنامه آمریکا گفتم که چنان
 بود. سازي فضا یک دنبال به سفید کاخ بلکه. نیست موفقیت عدم یا موفقیت مسئله
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 !چرا در شرایط حساس کنونی انگلستان به تقابل با ایران برخاسته است؟

 برجام در سایه خروج احتمالی لندن از آنآینده 

 
ت خام ایران را که حامل محموله نف »1گریس «تفنگداران نیروي دریایی انگلیس دیروز پنج شنبه نفتکش 

ست که الی احاند. این در به مقصد پاالیشگاه بانیاس در سوریه بود در سواحل جبل الطارق توقیف کرده
نیوز گفت که بریتانیا حامی وگو با اسکايتیرماه در گفت 11نیا سه شنبه جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتا

 زا نیز بریتانیا کند، نقض را آن بخواهد ایش هسته حفظ برجام است، اما اگر ایران در راستاي کاهش تعهدات

اخیر ت خصمانه براي بررسی دلیل یا دالیل مواضع، رفتار و اقداما دیپلماسی ایرانی .شد خواهد خارج آن

ر نروژ، استاد دعبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران  انگلستان در تقابل با ایران، گفت و گویی را با

 :صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین الملل

 

نیوز گفت وگو با اسکايتیرماه در گفت 11بریتانیا سه شنبه سابق جرمی هانت، وزیر امور خارجه 

 هد آنکه بریتانیا حامی حفظ برجام است، اما اگر ایران در راستاي کاهش تهدات هسته ایش بخوا

ي یروهانرا نقض کند، بریتانیا نیز از آن خارج خواهد شد. به موازات آن روز گذشته (پنج شنبه) 

ق با المللی نزدیک جبل الطارهاي بیناز آب که "1گریس "ویژه ارتش انگلیس با حمله به نفتکش 

امات ل اقدمحموله نفتی ایرانی در حال گذر بود، آن را توقیف کردند. از نگاه شما ریشه ها و دالی

 خصمانه اخیر انگلستان علیه جمهوري اسالمی ایران چیست؟

از دو  ناشی اسالمی ایرانتصور من این است که ریشه مواضع و اقدامات اخیر انگلستان در خصوص جمهوري 
 و زبح ریاست تصدي براي کارانمحافظه هاي جدي درون حزبیدلیل عمده است؛ اولین دلیل به رقابت

 جانب زا تري پررنگ و بیشتر حمایت مورد که نامزدي هر چون و گردد می باز انگلستان وزیري نخست
 ت، شرایطهد داشر انتخابات درون حزبی خواتحده آمریکا قرار گیرد، شانس بیشتري براي پیروزي دم ایاالت

خارجه  امور براي همسویی لندن و کاخ سفید فراهم شده است. در این شرایط دو گزینه جرمی هانت، وزیر
پررنگی  ت هايحال حاضر بریتانیا و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه سابق این کشور به صورت جدي رقاب

فر خود پ در سحزب با هم دارند. نکته مهم اینجاست که دونالد ترامرا براي تصدي نخست وزیري و ریاست 
انسون با ج به انگلستان حمایت تلویحی از بوریس جانسون داشت. از این روست که جرمی هانت در رقابت

 .اده استدنجام ااخیراً مواضع و اقدامات بسیار جدي را در کسب حمایت جدي تر ایاالت متحده خود از خود 
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ر هن اکنون د. چوتر شدن مسئله برگزیت باز می گردبه اقتضائات کنونی انگلستان در سایه بحرانی دلیل دوم
از این  ته باشد.ا داشدولتی با هر نخست وزیري که روي کار آید، باید برنامه جدي براي خروج از اتحادیه اروپ

ت ست به سمچار احادیه اروپا نارو لندن براي پر کردن خالء سیاسی و اقتصادي انگلستان در ارتباط با ات
ین اذا تمام ود. لشگزینه جدي مانند ایاالت متحده آمریکا گرایش پیدا کند تا منافع انگلستان کماکان حفظ 

د ا متحردست مواضع و اقدامات اخیر لندن علیه تهران نوعی زمینه چینی است که از هم اکنون خود 
  .ر ایران معرفی کنداستراتژیک کاخ سفید و دونالد ترامپ در براب

 

گونه چهاي انگلستان شرایط براي تروئیکاي اروپایی ها اما با توجه به این دست مواضع و سیاست

ه م دادخواهد بود. چون همیشه لندن، پاریس و برلین با هم اقدامات خود را در خصوص برجام انجا

 خروج ه خواهد بود؟ اساساًاند. اگر انگلستان ساز متفاوتی کوك کند، واکنش آلمان و فرانسه چ

ز ااریس احتمالی لندن از برجام تا چه اندازه می تواند سیاست ها برنامه هاي حمایتی برلین و پ

وي رتوافق هسته اي را تحت الشعاع قرار دهد، به خصوص که تحوالت جاري در اتحادیه اروپا و 

 وپاار اتحادیه خارجی سیاست مسئول عنوان به اسپانیا خارجه امور وزیر بورل، کار آمدن جوزپ

 است؟ داده افزایش برجام قبال در را امیدها قدري موگرینی خانم جاي به

اکنون انگلستان روي لبه تیغ حرکت می کند. چون 
به دنبال اجراي یک سیاست و راهبرد موازنه قوا 

خواهد حمایت جدي آمریکا را از است. از یک سو می
خود داشته باشد و از آن سو هنوز هم به ارتباط با 
اتحادیه اروپا به خصوص آلمان و فرانسه نیازمند 

زا می، انگلستان هم است. تا قبل از استعفاي خانم تر
خود را با آلمان و فرانسه و مواضع اتحادیه اروپا در 
حمایت از برجام و ایران هماهنگ می کرد، اما اکنون 
شرایط به سمتی کشیده شده است که روز به روز انگلستان تمایل دارد خود را با ایاالت متحده آمریکا 

سمی انگلستان از اتحادیه اروپا کماکان ادامه خواهد هماهنگ کند. این سیاست موازنه قوا تا زمان خروج ر
رسد انگلستان در جبهه آمریکا قرار بگیرد. لذا داشت. به محض خروج وعملیاتی شدن برگزیت به نظر می

حرکات و مواضع اخیر انگلستان رفتارهاي غیر مترقبه و غافلگیر کننده اي نبوده است و ما با توجه به شرایط 
بینی این رفتارهاي لندن را می داشتیم. اما در کنار آن اگر لندن در سایه اید از قبل پیشسیاسی این کشور ب

هاي ضد ایرانی خود را پررنگ کند، کما اینکه اکنون هماهنگی جدي در همسویی با واشنگتن سیاست
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شدت لندن را خصوص مسئله فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و نظایر آن وجود دارد یقیناً افکار عمومی به 
  .مورد هجوم قرار خواهد داد

ه اروپا ر اتحادیکه د افزون بر آن و با توجه به نکاتی که شما به آن اشاره داشتید مانند تحوالت و تغییراتی
تحادیه دید اجشکل گرفته است و روي کار آمدن وزیر امور خارجه اسپانیا به عنوان مسئول سیاست خارجی 

 می اینستکس از ربیشت چه هر حمایت در پاریس و برلین مواضع نیز و ایران و برجام به مثبت نگاه با اروپا
نون به انگلستان اک هاي ضد ایرانی خود عقب براند. به هرحالسیاست برخی از هم را لندن اي اندازه تا تواند

ن و آلما صورت رسمی از اروپا خارج نشده است و به مناسبات خود با این کشورهاي اروپایی به خصوص
ت ضد ایرانی ع و اقدامواض فرانسه و اتحادیه اروپا نیاز دارد. لذا شرایط و دالیلی هم وجود دارد که انگلستان از

 .نمایشی خود هم عقب نشینی کند

 

ر محقق تی 16اگر مواضع جرمی هانت در گفت وگو با اسکاي نیوز مبنی بر خروج از برجام با اقدام 

ت توان گفت که حیات برجام پایان یافته است. چرا که بعد از خروج ایاالو عملیاتی شود می

ج تر متحده آمریکا اگر لندن هم اقدام مشابهی انجام دهد، وضعیت به مراتب پیچیده تر و بغرن

 خواهد شد و تقریبا به یک بن بست خواهد رسید؟

 ور سیدبه جلسه اخیر کمیسیون مشترك برجام در وین با حضمن معتقدم که آینده اینستکس با توجه 
رمی جواضع عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه تعیین کننده حیات برجام خواهد بود، نه م
چوب ر چاردهانت. اگر خروجی عملی اروپا در اقبال برجام همین اینستکسی باشد که به صورت محدود و 

یقیناً  نده کند،ان بسمریکا تنها به تامین بخشی از کاالهاي اساسی و دارو براي ایرهاي ایاالت متحده آتحریم
م یاتی شدن گاتیر خود را با قاطعیت خواهد داشت، کما این که طبق شرایط باید عمل 16تهران هم اقدام 

ت. به دانس تیرماه یعنی یکشنبه هفته آتی از هم اکنون قطعی 16دوم در کاهش تعهدات هسته اي را در 
ت. واهد گرفرار خقموازات آن اگر انگلستان هم در جبهه آمریکا قرار گیرد، برجام در ضعیف ترین حالت خود 

روج از خلی براي حراه  اما اگر اینستکس متناسب با نگاه تهران محقق شود و یا این که تروئیکاي اروپا بتوانند
اي دکتر چه آقنده برجام امیدوار بود. چون اگرتوان به آیمشکالت اقتصادي ایران پیدا کنند طبیعتا می

ي به هر میزانی تیر گام دوم خود را براي افزایش سطح غنی ساز 16روحانی به صراحت عنوان کرد که ما در 
سریعاً  رد اروپاعملک که نیاز است، انجام خواهیم داد، اما بارها عنوان شده است که تهران در صورت رضایت از

ز انگلستان الی اهش تعهدات هسته اي را باز خواهد گرداند. بنابراین مسئله خروج احتماقدامات خود در کا
 .برجام در سایه مواضع و سخنان جرمی هانت فعال در حالتی از ابهام قرار دارد
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ره تیر اشا 7به دوازدهمین نشست کمیسیون مشترك برجام در وین و در سطح معاونین وزارء در 

ترك تیر نشست کمیسیون مش 16سوال مهم اینجاست که اگر قبل از اقدام داشتید. در این رابطه 

توانستیم به آینده برجام و شد، بهتر نبود. چون در آن صورت میدر سطح وزراء انجام می

 نهمچنی و اروپایی کشورهاي با تهران مواضع رابطه این در اینستکس بیشتر امیدوار باشیم و

هاي کنیم. این مسئله تا حدي می توانست مانع از برخی سیاست ترنزدیک بیشتر را پکن و مسکو

طح ستیر ماه اقدام به افزایش  16ضد ایرانی لندن شود. اما اکنون جمهوري اسالمی ایران در 

سازي خواهد داشت و بعد از آن نشست کمیسیون مشترك برجام در سطح وزرا انجام خواهد غنی

  انجام گام دوم صورت می گرفت؟شد. آیا بهتر نبود این نشست قبل از 

ر دیران انشست کمیسیون مشترك برجام در سطح وزراء از نظر زمانی فاصله چندان زیادي با گام دوم 
هداف و اواند سازي ندارد. از آن طرف اگر اروپا بتکاهش تعهدات هسته اي خود مبنی بر افزایش سطح غنی

 18بل از قرایط ن کند، تهران در کوتاه ترین فرصت به شمنافع مدنظر ایران را در اینستکس و برجام تامی
 که مسئلهت، بلاردیبهشت باز می گردد. پس مسئله اکنون برگزاري نشست وزراء بعد از گام دوم ایران نیس

 ت در سطحن نشسمهم اقدام عملیاتی اروپا در حمایت از برجام است. مضافا این که به نظر من حتی اگر ای
اشت. می ایران ندبه جمهوري اسالتیر هم برگزار می شد، تاثیري در مواضع و نگاه لندن  16وزارء و قبل از 

ی و همسوی مراهیچون طبق نکاتی که در سوال ابتدایی شما به آن اشاره داشتم انگلستان یقیناً راهی جز ه
  .با ایاالت متحده آمریکا در سایه تشتت و مشکالت سیاسی داخلی ندارد

س تا چه اندازه برجام و اینستکتیر واکنش اروپا در حمایت از  16پس باید منتظر ماند و دید که بعد از 
ا هم که م جدي تر خواهد شد. چرا که آقاي دکتر ظریف، وزیر امور خارجه به صراحت عنوان داشته است

و  اي مناسبهگام  متناسب با انجام تعهدات اروپایی ها نسبت به برجام برخورد خواهیم کرد. لذا اگر اروپا
ر سطح درجام ورد خواهد کرد و نشست آتی کمیسیون مشترك بمثبتی بردارد یقیناً ایران با حسن نیت برخ

 .وزارء هم می تواند به نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاه هاي طرفین برجامی منجر شود
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 تنش ها بر سر نفتکش ها یدر بررس

 است» متعهد« يهمچنان به توافق هسته ا ایتانیبر

 

 کیکِرکپاتر دیوی: دسندهینو

، ست خوردهببن  فارس به جیبه آزاد کردن نفتکش خود در خل رانیا بیترغ ياگرچه در تالش ها برا ایتانیبر
 یجرم است. متحده برداشته االتیا ياعمال فشار حداکثر نیدر جهت فاصله گرفتن از کمپ ییاما گام ها
ش فت که تالگفتکش درباره ن ایتانیبر نهیجلسه فوق العاده کاب کیپس از  ا،یتانیامور خارجه بر ریهانت، وز

 تاالیا ياعمال فشار حداکثر استیاز س یفارس بخش جیدر خل ییایدر تیامن تیتقو يکشورش برا يها
ر نان بر سهمچ هنیریاز آن بود که دو متحد د یحاک نهیزم نیهانت در ا اظهارنظر .ستین رانیا هیمتحده عل

 کیاست. ما ذاشتهاختالفات نگ نیبر ا يریتاث رانیتوسط ا ییایتانینفتکش بر فیاختالف دارند و توق رانیا
 یلیر دلبر س رانیا اب ییایتانیو بر ییکایروز دوشنبه گفته بود که مناقشات آمر کا،یخارجه آمر ریپومپئو، وز

 بوده است.  ران،یدولت ا یاساس تیمشترك، ماه

توسط  »ومپریا استنا«موسوم به  ییایتانینفتکش بر فیتوق يبرا لیدل نیگفته اند که چند یرانیا مقامات
 نیس توسط افار جیخل يتوان به آلوده ساز یوجود داشته که از جمله آنها م یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ر د ایتانیرب یتسلطن ییایدر يرویتوسط ن یرانینفتکش ا فیتوق یاشاره کرد؛ اما احتماال مساله تالف یکشت
 کهنیباره ادر ایتانیسابق بر يها پلماتیاز د یو برخ لگرانیاز تحل یبرخ مطرح بوده است. زیجبل الطارق ن

ران ته هیعل رامپتبا دولت  شتریب يتواند لندن را به همکار یدر رابطه با نفتکش ها م انهیجو یاقدام تالف
 کرده اند. یسوق دهد، گمانه زن

 يقدرت ها گریو د ایتانیبر ران،یبا ا 2015سال  يمتحده را از توافق هسته ا االتیترامپ سال گذشته ا دونالد
 نیا هیا علر يدیجد يها میتحر دیجد یبه مذاکره بر سر توافق رانیوادار کردن ا يخارج و برا یالملل نیب

م عقب هاه مه داند و از م یخود م هیعل »يجنگ اقتصاد«را  دیجد يها میتحر نیا رانیکشور اعمال کرد. ا
 ست.رده ااعمال شده تحت برجام را آغاز ک يهسته ا يها تیاز محدود ریاما برگشت پذ یجیتدر ینینش

قدرت  ادیرا به  سالهم نیهم انجام داده و ا ییایتانینفتکش بر فیهمانند توق يزیآم کیاقدامات تحر رانیا اما
 فارس را جیخل در تنگه هرمز در ییایحمل و نقل در انیجر دیتهد ییآورده است که توانا یالملل نیب يها

 ینگه مت نیاز ا یعیطب عیما زگا يچهرك از محموله ها کیجهان و  ینفت يپنجم محموله ها کیدارد. 
 گذرد.
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اروپا در برابر  هیاتحاد وبا فرانسه، آلمان  2015زنده نگه داشتن توافق سال  يتا کنون در تالش ها برا ایتانیبر
توسط  خود نفتکش فیگرفت در واکنش به توق یم میتصم ایتانیکرده است. اگر بر یم يدولت ترامپ همکار

وم به ک محکش یحفظ برجام ب يبرا هاتالش  وندد،یمتحده بپ االتیمجدد به ا يها میدر اعمال تحر رانیا
ا بندن ل دیبر اختالفات شد گریبار د ،يکردیرو نیگرفتن چن شیدر پ يشکست بودند. اما هانت به جا

نت، فته هابه گ» .میمتعهد هست رانیا يما همچنان به حفظ توافق هسته ا«کرد و گفت:  دیواشنگتن تاک
تقاء ار يبرا خود ییبا متحدان اروپا یفارس و هماهنگ جیمضاعف به منطقه خل يبا اعزام رزمناو ها ایتانیبر

 پاسخ داده است. یکشت نیا فیبه توق ،یتجارت يمحافظت از حمل و نقل محموله ها

ن را که آ نهیزه دیخطرناك ادامه دهد، با ریمس نیدر ا يشرویبه پ رانیاگر ا«ادامه هشدار داد: در  هانت
 يش هاتال نیاحال، هانت  نیبا ا» .ردیمجاور ساحل خود است، بپذ يدر آبها یگسترده تر غرب یحضور نظام

صد دارد ود که قباعالم کرده  شتریمتحده پ االتیکرد. اگرچه ا فیتوص» اروپا يتحت رهبر« یرا اقدام دیجد
فته با هواخر فارس آغاز کند، اما هانت گفت که لندن ا جیرا در خل يچندجانبه ا ییایدر تیامن اتیعمل

 يبرا یاسپلمید تمرکز ما بر استفاده از«افزود:  نیباره گفت و گو خواهد کرد. او همچن نیواشنگتن در ا
 ییعکس ها ه خودهم به نوب رانیا» الزم نباشد. یراتییتغ نیچن جادیکه ا میدار دیکاهش تنش ها بوده و ام
 نفتکش در صحت و سالمت هستند. نیشده ا ریخدمه دستگ 23دهند  یرا منتشر کرده که نشان م

را  یرانیشهروند ا 17اعالم کرده که  رانیگسترده تر تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. ا يها يریدرگ اما
رنامه ب کیو  ایرا ر مساله را رد و آن نیا دیکرده است. کاخ سف ریمتحده دستگ االتیا يراب یبه اتهام جاسوس

را  رانیات اقداما یزمان بیترت وز،یفاکس ن اکرده است. پومپئو در مصاحبه ب فیتوص رانیا ياز سو یغاتیتبل
 لیلد و به ددارنواشنگتن ن يها از سو میبا اعمال مجدد تحر یتهران ارتباط يشده که رفتارها یمنکر و مدع

 يریز دستگا ینسکه در کنفرا یدر حال رانیا سمیمبارزه با ترور مقامهستند.  یاسالم يتفکرات نظام جمهور
 ریزو ،يلوعو به کار گرفته شده اند. محمود  دهید میتعل ایجاسوس خبر داد، گفت که آنها توسط س 17

، گفت ش شدپخ يو یکه در پرس ت ایس يدرباره شکار موفق جاسوس ها يدر برنامه مستند ران،یاطالعات ا
 .زدیفرو بر یپوشال يهمانند خانه ا ایجاسوسان سبب شده که س يریدستگ يبراکه تالش ها 

ر حول محو را در حال پخش دارد که داستان آن» گاندو«تحت عنوان  الیسر کی نیهمچن رانیا ونیزیتلو
رخد. چ ی، مکند یم تیخبرنگار فعال کیکه با پوشش  ییکایجاسوس آمر کیبا  یاطالعات يروهایمبارزات ن

ار برنگخ ان،یائرض سونیج يجاسوس را بر مبنا نیگفته اند که ا الیسر نیکننده و کارگردان ا هیته
 یتیوئتذشته در ماه گ انیبود، ساخته اند. رضائ یزندان رانیدر ا یماه به جرم جاسوس 18واشنگتن پست که 

 که یبآفتا نکیو ع یکچل ،یچاق«همچون  يظاهر ياز شباهت ها ریغ الیسر نیا یاصل تیت که شخصنوش
 اش ندارد. یبا او و اتفاقات رخ داده در زندگ يگریشباهت د چی، ه»زند یبه چشم م

 مزیتا وركیوی: نمنبع
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 ؟ترامپتک کشوري ائتالف 

 

 نویسنده: نهال طوسی

ئتالفی ا 1991جورج اچ. دابلیو. بوش در عملیات بیرون کردن نیروهاي صدام حسین از کویت در سال 
 یک 2003 ر سالمتشکل از ده ها کشور را رهبري کرد. جورج دابلیو. بوش هم توانست براي حمله به عراق د

ات نچه اقدامآرابر محافظت از نفتکش ها در ب يائتالف دونالد ترامپ برا اماائتالف داوطلبانه ایجاد کند. 
 است. متحده االتیا و آنهمعضو دارد  کتهاجمی ایران می خواند، تنها ی

الم ود را اعمخالفت خ صراحتاها  یآلمانرا نپذیرفتند و  تعهدها  يفرانسوبریتانیایی ها دچار تردید شده اند، 
 رانیا 2015سال  ياز توافق هسته ا الت متحدهي ایاجمهور سیخروج رئکردند. همه آنها هنوز هم از 

با ه ک ستندهنگران  نیآنها همچنخشمگین هستند و این مساله را عامل رفتارهاي اخیر ایران می دانند. 
ز ی آنها اننگرا نیا و سوق دهد رانیجنگ با اسمت آنها را به در یک چنین ابتکارعملی متحده  االتیبا ااتحاد 

تالی . نااست افتهی شیافزا رانیامور خارجه ا ریوز میتحرام دولت ترامپ در جهت اقدپس از هفته پیش و 
 اتیلعمکه  است یهیبد«گفت:  )اروپا هیاتحاد یخارج استیس ی (مسئولنیموگر کایفدر ژهیمشاور وتوچی، 

 يزادآند امکان بدانه ک یتا زمانخطر مواجهه با ایران را افزایش خواهد داد. اروپایی ها فارس  جیدر خل ینظام
 انج» کرد. خواهندرا انتخاب  ریمس نوجود دارد، همی رانیبا ا یپلماسیو د گوو  گفت قیاز طر يناوبر

 یممتحده  تاالیادرباره اینکه  گرید يدولت ها«هم گفت: در واشنگتن،  انهیخاورم لگریتحل کیآلترمن، 
 یکا بدونبا آمر اتحادکنند که  یآنها فکر مبه کدامین جهت هدایت کند، اطمینانی ندارند. خواهد آنها را 

 »اینکه امنیتی براي آنها در پی داشته باشد، با مخاطراتی همراه خواهد بود.

می » گهبانینعملیات «ایاالت متحده آنچه براي مشارکت در کشورها  یکه برخگفته اند پنتاگون  مقامات
 یم لگرانیحلتدعوت شده و عملیات به  وستنیپ يکشور برا 60از  شیب از آمادگی کرده اند. ازخواند، ابر

به  ين سعودو عربستا یمانند امارات متحده عرب يمنطقه ا يها از قدرت یبرخکه احتمال پیوستن ند یگو
 آن وجود دارد.

 جیقه خلنفتکش ها در منطبه ت حمالیک سري  یدر پ ییایدر یتیائتالف امنتشکیل یک  يبراتالش ها 
 نیا نرایاند. اد یمقصر مدر این حمالت آن را به  کینزدگروه هاي و  رانیمتحده ا االتیفارس آغاز شد. ا

ج از مپ به خرودر واکنش به تصمیم ترا رانیکه ارخ دادند  یحمالت در حال نیاکرده است.  ادعاها را رد
ا روپایی ها راتوافق عقب نشینی کرده است. ایران سعی دارد ، از اجراي برخی مفاد 2015 يتوافق هسته ا

 براي کمک به اقتصاد آسیب دیده اش تحت تحریم هاي ترامپ، زیر فشار بگذارد.
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ن همی همچوممنطقه ها در  یمحافظت از کشت يائتالف برا کی جادیابسیاري جهات، انتظار می رود که  از
گذشته  ياهتالش است، آسان تر از نفت  یبازار جهان برايمهم که یک آبراهه  تنگه هرمزو فارس  جیخل

جنگ ک اره یدرب ها ینیب شیپ یبوش با برخ .ویبلااچ. د جورجبراي تشکیل ائتالف باشد.  متحده االتیا
را  هاکشور ریاا و س، اروپانهیاما توانست خاورمی مواجه بود، عراق کتاتورید هیعل نیو خون نهی، پرهزیطوالن

رابطه  درهان متقاعد کردن ج يبوش برا .ویبلاجورج د دولتبراي بیرون کردن صدام از کویت تشکیل دهد. 
 50د حدو وانستتبا دشواري بیشتري مواجه بود، اما نهایتا  نیحسصدام  یلزوم حمله به عراق و سرنگونبا 

ام ه عراق اعزبن کشورها نیرویی ایاز  ياریبسبا خود همراه سازد؛ اگرچه » ائتالف اراده«را تحت کشور 
کشور را براي  60ل از نکردند. باراك اوباما هم اگرچه به اقدام دیرهنگام متهم شد، اما توانست ائتالفی متشک

ی دو ال فیزیکه اشغبمبارزه با داعش در عراق و سوریه گرد آورد که تا دوره ترامپ هم ادامه داشت و نهایتا 
 اشد.اما به نظر نمی رسد که ترامپ در تشکیل ائتالف موفق شده بکشور توسط داعش پایان داد. 

 توسطده برنامه ریزي ش ییایدرهایکو ماس وزیر خارجه آلمان چهارشنبه گفت که کشورش در ماموریت 
 لیتما عدم. اما تمقاومت کرده اس کایآمربرابر پیوستن به کمپین در  فرانسه هم شرکت نخواهد کرد. کایآمر

 جهوتبیشتر جالب  مشکل این کشور با ایران،با توجه به  ژهیبه و کایآمر يبه تالش ها پیوستن بهبریتانیا 
ا در رین کشور شتی اکاست. تهران اخیرا در تالفی اقدام بریتانیا به توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق، یک 

 کیدهند  یم حیترجکه گفتند ماه گذشته بریتانیا مقامات  ،حال نیا باخلیج فارس توقیف کرده است. 
نیا پس رد بریتااگرچه رویک کنند. جادیفارس ا جیاروپا در خلتحت رهبري  ییایدرناوبري محافظت از  يروین

تحد ه تنها مبتغییر کرد و لندن ، به عنوان نخست وزیر جدید این کشورجانسون  سیبوراز روي کار آمدن 
 رسمی واشنگتن در عملیات نگهبانی تبدیل شد.

 صاحبه بامو در امایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هم کمکی به افزایش حمایت ها از ائتالف نکرده است. 
ایکل مادار فاکس نیوز گفت که دیگر کشورها نقش مهمی در تامین امنیت دریایی ایفا خواهند کرد. دری

ست که ا نیای کل دهیا« فت:خدمات مسلح سنا گ تهیکمگیلدِي، فرمانده نیروهاي مشترك ایاالت متحده، به 
 یز کشتامحافظت  يبرا مایو هواپ یکشت چندمتحده  االتیابیشتري ایفا کنند. سهم اي منطقه  يشرکا

رمز می تنگه ه آنهایی که از مناطق مهمی مانندتعداد ، اما کند یم ستقرم ییکایبا پرچم آمر يتجار يها
 یمنظر  به ».کرد خواهد یاطالعات یبانیائتالف پشت يااعض ریمتحده از سا االتیانخواهد بود.  ادیزگذرند، 

ه خود را ب پیش ظن مدت هااز که ي جمهور سیکنند. رئ یترامپ را دنبال مرویکرد  يلدیرسد پومپئو و گ
استفاده  سوء کایکشورها از منابع و سخاوت آمر ریمعتقد است که سانشان داده، چند جانبه  يارزش اتحادها

 . کنند یم

به گفته آلترمن، چنین اظهاراتی سبب می شود که کشورهایی که براي پیوستن به اتحاد از آنها دعوت شده، 
شور و اشتیاق خود را از دست بدهند. او به این مساله اشاره کرد که در دوران ریاست جمهوري ترامپ روابط 

 يشرکاه او بیش از پیشینیانش از آن آسیب دیده و یکی از دالیلش هم این بوده ک یبا متحدان سنتآمریکا 
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 ازین یپلماسیفقط به دبراي این کار ، میصادقانه بگو«: و فرانسه انتقاد کرده استبریتانیا مانند آلمان،  يدیکل
باور و کشورها ایجاد کنند. محبت  یاعتماد و گاه ی مبتنی برروابطرا می بینید که توانسته اند  يافراداست. 

حفظ خواهد شد. اما امروز همان کشورها ممکن است فکر متحده، منافع آنها  االتیا باداشتند که در اتحاد 
کنند که در نتیجه اتحاد با آمریکا به ویژه در رابطه با ایران، منافع آنها مورد تهدید قرار خواهد گرفت و این 

 »بین ببرند.یک تحول خوشایند براي رقبایی مانند روسیه و چین است تا نفوذ جهانی آمریکا را از 

ه اي ی، هیچ اشاریایدر تیامن دهیاچراکه در مطرح شدن آگاه هستند مساله  نیاز اهم  کایمقامات آمرظاهرا 
لی ه هدف اصکندارد  ایران، هیچ شکی وجود هیمتحده عل االتیگذشته ا يادعاها هاما با توجه ببه ایران نشد. 

ن کشور قه اي ایي منطویی نظامی با ایران حتی براي رقباایاالت متحده مواجهه با ایران است. اما تصور رویار
 د و حامییک متح که در رویکرد اعمال فشار علیه ایران یامارات متحد عربهم خوشایند نیست. براي نمونه، 

اي با  تی جلسهبه شمار می رفته، از مقصر دانستن ایران در حمالت به کشتی ها خودداري و حترامپ دولت 
 ه است.برگزار کرد ییایدر تیامنو گو درباره  ایران براي گفت

ه بفارس  جیدر خلی آمریکا حضور نظامدر پی افزیش  ریاخ يهفته هابه ویژه در  رانیمتحده و ا االتیا
م قصد امپ همواجهه نظامی نزدیک شدند. ایران یک هواپیماي بدون سرنشین آمریکا را منهدم کرده و تر
و گفته  کرده داشته در تالفی آن به حمله نظامی به ایران دستور دهد، اما در آخرین لحظات عقب نشینی

صلح  رنامهبخارجی ها در مذاکره را ترجیح می دهد. تصمیم اخیر دولت ترامپ به تجدید معافیت مشارکت 
، فیواد ظرجمحمد  هیعل ياقتصادآمیز هسته اي ایران می تواند به کاهش تنش ها کمک کند، اما تحریم 

مذاکره  گروه یچهره اصل، احتمال مذاکره را از قبل کمتر کرده است چراکه ظریف رانیامور خارجه ا ریوز
 دیگر کشورها نقش داشت.اوباما و با دولت  يتوافق هسته او در حصول بود  رانیکننده ا

 منبع: پولیتیکو
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 غرب اروپا بی عالقه به استفاده از قدرت خود

 خارجی است؟ یکاهش تعهدات نظامآمریکا به دنبال چرا 
 

 نیو چ هیسرقابت ها با روروي توجه و منابع خود  شتریبسعی دارد  متحده االتیامدت زمانی است که 
نالد دوذارد. بر این تالش ها تاثیر منفی می گتعهدات واشنگتن در سراسر جهان  ریاما سا، کندمتمرکز 

ر د یع نظاممنابتر اعزام بیش يآوردن به متحدان برا فشاربا از زمان ورود خود به کاخ سفید تا کنون  ترامپ
یج را هم خلخیو ا سعی دارد نیروهاي خود را از آن خارج کند)متحده  االتیکه ا یی(جا هیمانند سور یمناطق

 ینگران اام. ستابرآمده له امس نیحل افارس (جایی که اکنون با خاطر مواجهه با ایران روبروست)، در صدد 
 نیدر ا شتریب ياروهیننیز از مستقر کردن شرکا در اروپا را  نیتریقو یمتحده حت االتیا يرهبرباره درها 

 تعهداتر دمریکا آان از متحد ياریکه بس تیواقعباز داشته است. این عدم اعتماد و در عین حال، این مناطق 
 اورمیانهش در خمختص خود درگیر هستند، احتماال براي ایاالت متحده چاره زیادي جز انجام وظایف یتیامن

 با همان متحدانی اندکی که دارد، باقی نمی گذارد.

 بی عالقه به درگیريما ا تمند: قدریغرب ياروپا

ر ور به طور دو کشهمتحده هستند.  االتیمهم ا کیو فرانسه دو متحد قدرتمند و استراتژبریتانیا اروپا،  در
عزام ایکی از  تانیابری ژهیداشته اند. به و اعش مشارکتد هیمتحده عل االتیا يتحت رهبر تیدر مامور نهفعاال

ت ه درخواسبسال گذشته  کی یطبوده و در متحده در افغانستان  االتیاکنندگان اصلی نیرو در ماموریت 
 2012واخر سال فرانسه ا. اما استافزایش داده دو برابر را به کشور  نیخود در ا يروهایمتحده ن االتیا
اسر در سری هاي نظام اتیدر عملبا این حال، فرانسه خود را از افغانستان خارج کرد.  ینظام يروهاین

 کیست. در فعال اصورت می گیرد، همچنان  ییکایآمر يروهاینبا مشارکت اغلب اوقات که  قایآفر يصحرا
را  ییاکیآمر نوگاگر کدر حالی که سعی داشتند یفرانسه  ژهیو اتیعمل يروهایماه مه دو عضو ندر  اتیعمل

نجات  يراب يفرانسو يروهاین هم 2017جان باختند. در اکتبر سال آزاد کنند، فاسو  نایدر شمال بورک
دن و لن مچنان ازواشنگتن هکمک ها،  نیا رغمبه بودند. حمله کرده  جرینشتافتند که به  ییکایآمر يروهاین

 ست.را خواستار شده افارس  جیو خل هیسوراعزام نیروهاي بیشتر در دیگر مناطق همچون  سیپار

در ماه  هیاز سور ییکایآمر يروهاینبرنامه خارج کردن منتظره  ریغاز همان زمانی که در اقدامی ترامپ دولت 
کشور  نیدر ا را به افزایش حضور نظامیمتحدان خود کار سهولت  يبرادارد تا  یسعرا اعالم کرده،  لیآور

از حفظ نیروهاي خود در سوریه در متحده  االتیا نامتحددیگر و فرانسه و  ایتانیحال، بر نیبا اترغیب کند. 
 اند چراکه نگران هستند در صحنه عملیاتی که امکان مواجهه به نیروهاي نبود ایاالت متحده امتناع کرده

و ایرانی در آن وجود دارد، بدون حمایت بمانند. تنها اقدامی که پاریس و برلین حاضر به انجام  تركی، روس
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درصدي نیرو در سوریه است که همچنان با شمار نیروهاي مورد نیاز براي خروج  10آن شده اند، افزایش 
 موفق نیروهاي آمریکایی از این کشور فاصله زیادي دارد.

 ري حمالتیک سحمالت  یدر پایاالت متحده کند.  یصدق مشرایطی مشابه در ارتباط با خلیج فارس نیز 
الفی شکیل ائتتصدد  به تانکرهاي نفتکش در این منطقه در ماه جوالي که ایران را در آنها مقصر می داند، در

مالی اجمی احتات تهاي و جهانی بر آمده تا امنیت حمل و نقل دریایی را تسهیل و از اقدام از متحدان منطقه
 رانیا 2015سال  يتوافق هسته ااز  حال، از سال گذشته که ترامپ نیبا اآتی ایران در منطقه ممانعت کند. 

در  .بودند مظنونتهران آن در قبال  کردیواشنگتن به رو یجهان يشرکا شتری، ب(برجام) عقب نشینی کرد
رگیر د رانیا اهمه جانبه بجنگی  در نکهیااز ترس هم در پی متحده  االتیا نامتحد نیتر يقو یت، حجهینت

ومت مقا» انینگهببرنامه «فارس موسوم به  جیدر خل يشنهادیپ یو نظارت یتیامن از طرح تیحما ازشوند، 
 .نده اکرد

فتکش با ن فیوقبا ت رانیدر جبل الطارق و واکنش ا یرانینفتکش ا فیتنش ها بر سر توقبریتانیا به دلیل 
ف و، بر خالاین ر بیش از دیگر کشورهاي اروپایی در مساله درگیر بوده و ازفارس،  جیدر خل ایتانیپرچم بر

به لندن اما  است. سخن گفتهدر منطقه  نیروي دریایی نگهبان کتشکیل یاز به یناز آشکارا دیگر کشورها 
رس فا جیخل ظارتنو  تیابتکار عمل امن يراه انداز نگهبانی پیشنهادي واشنگتن، براي از برنامه تیحما يجا

ه دنبال بشرایط ما است. ابرخوردار و دانمارك  ایتالیفرانسه، ادر حال حاضر از حمایت لفظی که اقدام کرده 
 ال تغییر، در حخست وزیر بریتانیادر سمت ن با ترامپ دارد یکیکه رابطه نزد جانسون سیبور ریانتصاب اخ

الت ت ایااست چرا که او کامال از محدودیت هاي اجراي یک برنامه امنیتی در خلیج فارس بدون حمای
 متحده آگاهی دارد.

شمار می  بهمتحده  تاالیوفادار ادیرینه و  ینظام ايکشر هم یکی دیگر ازآلمان بریتانیا، فرانسه و جداي از 
 ت نظامیتسهیال ییکایآمر يروهاین يدر حال حاضر برا ،دارد رااقتصاد اروپا  نیکشور که بزرگتر نیارود. 

 ما آلمانااست.  دومین کشور متحده االتیپس از ااز نظر شمار نیروها در افغانستان کند و  یفراهم م یعال
مچنین ساله و هاین م است. انهیمتحده در خاورم االتیا يرهبرمسیر نگران هم همانند فرانسه و بریتانیا 

 به طور خارجی، سبب شد که آلمان بالفاصله و یقابل توجه نظام يها يریدرگحمایت عمومی اندك از 
 جیخل درگهبانی ن اتیبه عمل وستنیپ ای هیبه سورنیرو اعزام  يامتحده بر االتیا يدرخواست هامستقیم به 

 پاسخ رد دهد. فارس 

 ممکنریغیی آرزودر جستجوي : یشرق ياروپا

گرجستان  هستند که و  یتوانی، لی، لتونیلهستان، استون یعنیی، یکوچکتر اروپایک سري از کشورهاي 
دارند. این مساله که همه متحده در سراسر جهان  االتیا ینظام يدر تالش هاتمایل بیشتري به مشارکت 

این کشورها به طور خاص نگران تهدید درگیري احتمالی با روسیه هستند، تصادفی نیست. از این رو، آنها هر 
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منابعی که در اختیار دارند را به کار می گیرند تا به ماموریت هاي ایاالت متحده در خارج از این کشور 
نتظار دارند که ایاالت متحده در صورت نیاز در مواجهه آنها با همکاري کنند و در برابر این کمک خود هم ا

از نظر ظرفیت و تونایی مشکل کشورها  نیابریتانیا،  وفرانسه، آلمان روسیه به کمک آنها بشتابد. اما بر خالف 
 دارند.

تان سافغان متحده در االتیا ياماموریت هدر  یبه طور نامتناسبگرجستان در قیاس با قدرت نظامی خود 
 و آلمان ریتانیابشمار نیروهاي گرجستانی که در افغانستان مستقر هستند به طور نسبی با است. درگیر شده 

میلیون  83(میلیون نفر) به شدت از آلمان  4همخوانی دارد و این در حالی است که جمعیت این کشور (
زه حوو  یشرق يپاارو يکشورها نیه اک یعامل ناهممیلیون نفر) کمتر است. اما دقیقا  66نفر) و بریتانیا (

ام ع از اعزکه مان وا می دارد، همان عواملی استمتحده  االتیا ینظام يها مشارکت در فعالیترا به  کیبالت
راي بد را که خو یقدرت نظامآنها آن بخش از ، گریعبارت د هبنیرو توسط آنها به نقاط دوردست می شود. 

 اند. نگه داشتهدر خانه  هیدفاع در برابر روس يبرابه کار نگرفته اند، متحده  االتیکمک به ا

 سبد از عواملی با کیفیت هاي گوناگون کی: هیانوسیو اق ایآس

و  ایدر آس هرا نیز شامل می شود. ایاالت متحدغرب کشورهایی وراي متحده  االتیا يشرکالبته فهرست ا
رد. اشاره ک ایترالو اس یژاپن، کره جنوبآنها می توان به از جمله  چندین شریک قدرتمند دارد که هیانوسیاق

 جیلدر خ رانیاهه با می تواند کمک بزرگی به ایاالت متحده در مواجقدرتمند ژاپن  ییایدر يروینبراي نمونه، 
به ست و رامپ اتباشد. اما توکیو هم مانند متحدان اروپایی واشنگتن نگران قصد و نیت حقیقی دولت فارس 

ه کر است کذم به دلیل هم تا کنون از حمایت از برنامه نگهبانی پیشنهادي آن خودداري کرده است. اما الز
 شور وحتی اگر ژاپن به کمک به ایاالت متحده تمایل داشته باشد، جمعیت نسبتا صلح گراي این ک

ز کشور رج اظامی در خامحدودیت ها در قانون اساسی آن بر توانایی اش در انجام عملیات هاي گسترده ن
 تاثیر می گذارند.

 ذاب برايشریکی ج به ندهیبه طور فزااین کشور در اعزام نیرو آن را  يها ییتوانادر رابطه با کره جنوبی، 
بیشتر  ال حاضرسئول در حاما تبدیل کرده است. و فراتر از آن  انهیمتحده در خاورم االتیا يها تیمامور

 ه خود راکمی رود بالقوه پیونگ یانگ است و به همین دلیل هم چندان انتظار ن دیتهدمواجهه با متمرکز بر 
 درگیر ماموریتی گسترده در خارج از کشور کند.

 تیقوت ریاخ ياه متحده در سال االتیبا اآن  یاتحاد نظامدر نهایت نوبت به استرالیا می رسد که اگرچه 
ش نسبتا ما ارتا، داشته یینقش بسزا انهیدر خاورمواشنگتن  تیمامور نیکه کانبرا در چند يشده به گونه ا

  ایاالت متحده را ندارد. یجهان ینظام يها تیاولوچندان توانایی پیشبرد  سترالیاکوچک ا

به  انهیخود در خاورم ياز تعهدات جار شتریب یبانیدست آوردن پشته ببراي متحده  االتیادر حالی که 
احتماال  هیو روس نیچهاي دیرفع تهدتی مواجه است، اما در تالش براي شدت به زحمت افتاده و با مشکال
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کند. درست همانند بسیاري از دیگر شرکاي ایاالت متحده، استرالیا هم بیشتر  دایپمی تواند شرکاي مشتاقی 
 نیچدرگیر مقابله با همان تهدیدي است که ایاالت متحده قصد تمرکز بر آن را دارد. افزایش قدرت نظامی 

بیشتر تا بر آن داشته ژاپن را  هم و ایرالاستهم  آرام انوسیاقمنطقه در آن  ياقتصاد ندهینفوذ فزاعالوه به 
 یتهاجمو  يمنطقه ا يها تیفعالبه طور مشابه، کنند.  کیبه خانه نزددر منطقه نگه دارند. خود را  يروهاین

ر بتا کرده را وادار  یشرق ياروپاتحده در انه این کشور متحدان ایاالت متوسعه طلب يو برنامه هاروسیه 
در  شتریب یبانیپشتبه دست آوردن  يمتحده برا االتیکه ا یدر حالباشند. از این رو، قلمرو خود متمرکز 

با مشکل مواجه است، اگر روي روسیه و چین متمرکز شود  انهیخود در خاورم يتعهدات جارراستاي کاهش 
 را خواهد یافت.احتماال به سادگی شرکاي مشتاق 

 منبع: استرتفور
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