
5  شنبه  30شهریور1398  شماره 5124  دیپلمـاسی

 
مذاکرات کنگره برای تبدیل طرح منع 

جنگ با ایران به قانون
مذاکره کنندگان کنگره آمریکا رس��ماً گفت وگوها برای 
نهایی کردن متن الیجه بودج��ه دفاعی آمریکا را آغاز 
کرده اند. یکی از مس��ائلی که بر س��ر آن بحث می شود 
اضافه شدن یا نش��دن طرحی است که به دنبال سلب 
اختی��ار اعالم جنگ علی��ه ایران از »دونال��د ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا است.
یکی از مواردی که مذاکره کنندگان در جلسات خود در 
این چارچوب )موسوم به »کمیته کنفرانس«( برای آن 
تصمیم خواهند گرفت اضافه ش��دن یا نشدن متممی 
به الیح��ه بودجه دفاعی آمریکا اس��ت  ک��ه به دنبال 
س��لب اختیار اعالم جنگ علیه ایران از دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا است. 
مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۱ تیرماه طرح ممانعت 
از اقدام نظامی با ایران را به تصویب رس��اند، اما تبدیل 
شدن این طرح به قانون در آن زمان در هاله ای از ابهام 
قرار داشت، زیرا مجلس سنا دو هفته قبل تر در تصویب 

طرح موازی آن ناکام مانده بود. فارس   

تحلیلگر سابق سیا نقش آفرینی ایران 
در حمله آرامکو را رد کرد

تحلیلگر س��ابق »س��ازمان اطالعات مرک��زی آمریکا« 
)س��یا( دالیلی را در رد ادعاهای آمریکا درباره دخالت 
ایران در حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان سعودی 
ارائه کرده است. بروس ریدل گفت: دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا هنوز اطالع��ات معتبری درباره 
اینکه مب��دأ حمالت به آرامکو ایران ب��وده ارائه نکرده 
اس��ت. او همچنین بر خالف ادعاهای مقام های آمریکا 
یادآوری ک��رد حوثی ها )انصاراهلل( قباًل هم حمالتی در 
همین س��طح علیه عربستان سعودی انجام داده است. 
تحلیلگر سابق س��یا گفت: دولت ترامپ هنوز اطالعات 
معتب��ری مبنی بر اینک��ه این حمالت از ای��ران انجام 
شده اند ارائه نکرده است. حوثی ها قباًل هم حمالتی به 
همین وس��عت انجام داده اند. اهداف سعودی، عظیم و 

آسیب پذیر هستند.  تسنیم 

تالش سوئیس برای ایجاد کانال دارویی 
با ایران

دولت س��وئیس به دنبال ایجاد یک کانال مالی ویژه به 
منظ��ور دور زدن تحریم ها و برق��راری رابطه تجاری با 

ایران به ویژه در زمینه داروست.
ش��بکه تلویزیونی آر.تی. اس سوئیس با انتشار گزارشی 
اعالم کرد گروهی از دیپلمات های سوئیسی از چند ماه 
پیش تاکنون به دنبال ایج��اد یک کانال بانکی قانونی 
ب��رای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران هس��تند 
ت��ا بتوانن��د از این طری��ق زمینه ادام��ه فعالیت عادی 
ش��رکت های بزرگ دارویی و غذایی این کشور در ایران 
را فراهم س��ازند. آر. تی. اس به نقل از گزارشگر اعزامی 
خود به ایران گفته است که یکی از اهداف این حرکت 
ابتکاری جبران بخش��ی از کمبود دارویی ایجاد ش��ده 
در ایران بر اثر تحریم هاس��ت. این طرح راهکار تجاری 

بشردوستانه سوئیس« نام دارد.  تسنیم 

اخبار

توصیه مهم وزیر دفاع اوباما به دولت ترامپ درباره ایران
وزیر دفاع اس��بق آمریکا به دولت این کش��ور توصیه کرده از افزایش تنش ها با 
ایران جلوگیری کند و مواظب باش��د توس��ط عربستان به جنگ دیگری کشیده 
نش��ود. لئون پانتا تاکید کرده اس��ت: به عنوان یک وزیر، همواره نگران احتمال 
راه انداخت��ن کمپین نظامی علیه ایران نگران بوده ام چرا که این موضوع ش��بیه 

حمله ما به س��وریه خواهد بود. ایران این قابلیت را دارد که از موش��ک های خود 
برای زدن نیروهای ما استفاده کند، با هدف گرفتن پایگاه های ما پاسخ دهد و سریعا 

جنگ را تغییر داده و تشدید کند.
وی به کاخ س��فید توصیه کرد درباره تصمیم اقدام نظامی علیه ایران محتاط باش��د. وی 
گفت: نیروهای ما به صورت مس��تقیم از این حمله به تاسیس��ات نفتی آرامکو آس��یب 
ندیدند و ایاالت متحده باید از کش��یده ش��ده به جنگ توسط عربستان سعودی محتاط 

باشد. باشگاه خبرنگاران 

اتهام زنی جبیر علیه ایران 
وزیرخارجه عربستان با تکرار ادعاهای مقامات آمریکایی و سایر مقامات کشورش 
مبنی بر این که سالح مورد استفاده در حمله به آرامکو ایرانی بوده است، گفت: 
این مساله نه تنها تجاوز به عربستان به شمار می رود بلکه تجاوزی بر تمام دنیا 
اس��ت. عادل الجبیر، مدعی شد: مدعی شد که این تجاوز در ادامه سیاست های 

تخریبی و خصمانه ایران انجام ش��ده و جامع��ه بین المللی باید موضع قاطعی در 
رابطه با آن چه رفتارهای جنایتکارانه ایران، خواند اتخاذ کند.

الجبیر در توییت دیگری مدعی ش��د که آس��ان گرفتن به ایران این کش��ور را به انجام 
هرچه بیش��تر اقدامات تخریبی و خصمانه تشویق می کند و این مساله نه تنها بر امنیت 
و صلح منطقه بلکه بر امنیت و صلح بین المللی نیز تاثیر خواهد گذاش��ت.گفتنی اس��ت 
س��را ن س��عودی به دنبال حذف جمهوری اسالمی ایران از معادالت منطقه و حتی بین 

الملل هستند.   صداوسیما

ایران نباید بی دلیل در خصوص آرامکو متهم شود
مدیر س��رویس اطالعات خارجی روس��یه تأکید کرد که بدون دست داشتن هر 
گون��ه دالیل محکمی، نباید نتیجه گیری کرد که ایران در حمله به تاسیس��ات 
نفتی عربس��تان س��عودی مقصر شناخته شود. س��رگئی ناریشکین در پاسخ به 
سئوال خبرنگاران درباره اینکه اتهامات وارده به ایران درباره حمله به تاسیسات 

نفتی عربس��تان درست است یا خیر، گفت: ما بر این عقیده هستیم که نمی توان 
بدون در دس��ت داش��تن هیچ گونه دالی��ل و مدارک محکمی، چنی��ن نتیجه گیری 

کرد. این مقام روس یادآور ش��د که س��رویس اطالعات خارجی روس��یه در حال جمع 
آوری اطالعات در این باره اس��ت که چه کس��انی می توانند مسئول حمله به پاالیشگاه 
نفت عربس��تان سعودی باش��ند، ولی هنوز نتیجه نهایی در این باره بدست نیامده است. 
ئس��رگئی الوروف گفت که اتهاماتی علیه ایران درباره حمله به پاالیش��گاه نفتی آرامکو 

عربستان شنیده می شود با دالیل واقع بینانه تقویت نشده است.  مهر 

گفت وگو 

به واسطه حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی 
موج ج��دی از اتهام پراکنی علیه جمهوری اس��المی ایران در 
خصوص دس��ت داش��تن تهران در این حمالت ش��کل گرفته 
اس��ت، به گونه ای ک��ه اکنون حتی زمزمه اق��دام نظامی علیه 
تهران به گوش می رس��د. اما به واقع پشت پرده ایران هراسی 
و م��وج اتهام زنی علیه تهران توس��ط چ��ه بازیگرانی و با چه 
اهدافی صورت می  گیرد؟ دیپلماس��ی ایرانی به منظور بررسی 
این مس��ئله، گفت وگویی را با علی بیگدلی، اس��تاد دانش��گاه، 
نویس��نده، کارشناس مسائل بین الملل و پژوشگر حوزه آمریکا 

و اروپا انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرانید:
بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی 
ش�اهد موج گس�ترده از اتهام پراکن�ی علیه جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص این حمله بودیم. اساسًا پشت 
پرده این اتهام زنی ها به چه بازیگر یا بازیگرانی و با چه 

اهدافی باز می گردد؟
مس��ئله فراتر از این است که بخواهیم شرایط را در قالب موج 
اتهام زنی علیه ایران محدود کنیم. چون فارغ از این که پشت 
پرده حمالت به تاسیس��ات نفتی آرامکو در عربستان سعودی 
چه بازیگر ی��ا بازیگران منطقه ای یا فرامنطقه ای باش��ند، من 
معتق��دم یک پ��روژه دو مرحل��ه ای از منافع و اه��داف وجود 
دارد؛ در مرحله اول ش��اهد هس��تیم که وضعیت منطقه ای و 
سیاس��ی، اگر به س��ود ایران نبود، حداقل ب��ه ضرر تهران هم 
نبود. اما بعد از این حمالت ش��رایط به شدت تغییر پیدا کرد. 
چون ما قبل از این حمالت ش��اهد بودیم که نرمش جدی در 
عربس��تان سعودی و امارات متحده نسبت به ارتباط و مذاکره 
با جمهوری اس��المی ایران ش��کل گرفته بود. حتی شرایط به 
گونه ای بود که عربس��تان سعودی حاضر به شرکت در ائتالف 
نظامی بی��ن المللی مد نظر  آمریکا در تنگ��ه هرمز نبود، کما 
اینک��ه اماراتی ها هم از حضور در این ائتالف خودداری کردند. 
از آن س��و اختالفات بس��یار جدی میان ری��اض و ابوظبی در 
خصوص جنگ یم��ن به وجود آمده بود. ب��ه موازاتش زمزمه 
تالش های عربستان و امارات در خصوص پایان دادن به جنگ 

یمن تا قبل از پایان سال ۲0۱9 مطرح بود.
در کنار آن جمهوری اس��المی ایران توانس��ته بود منطق خود 
را در خصوص برجام، تحریم ها و فش��ارهای ظالمانه ترامپ و 
اقداماتش پیرامون کاهش تعهدات برجامی را در جهان تبیین 
و تش��ریح کند، اما بعد از این اقدامات عماًل ورق به ضرر ایران 
برگشته است. اکنون یک نوع اتحاد و همدلی کشورهای عربی 
حاش��یه خلیج فارس با عربستان سعودی به وجود آمد و دیگر 
اختالفات میان این کش��ورها کنار رفته اس��ت، به گونه ای که 
حت��ی قط��ر و کویتی که در برخی از م��وارد از جانب ایران را 
می گرفتند، اکنون حمایت خود را از عربستان اعالم کرده اند. 
دیگر اختالفی میان امارات و عربستان در خصوص جنگ یمن 
وجود ندارد. مضافا ریاض و ابوظبی به صورت رسمی به ائتالف 
بین الملل��ی نظامی مد نظر آمریکا در تنگه هرمز پیوس��تند و 
از آن س��و شرایط برای یک ش��کل گیری ائتالف جهانی علیه 
جمهوری اس��المی ای��ران در منطقه و جهان ب��ه وجود آمده 
اس��ت. لذا مجموع ش��رایط ش��کل گرفته بخش اول یا مرحله 
اول از اه��داف و منافعی که بازیگر یا بازیگران پش��ت پرده به 
دنبال آن هس��تند تا حدودی محقق شده است. اما در پرده و 
یا در الیه دوم منافع دیگری وجود دارد که به نظر می رس��د با 

تداوم موج ایران هراس��ی و اته��ام  پراکنی علیه تهران در حال 
ش��کل گیری است. به این ترتیب که عماًل با تداوم اتهام زنی و 
برخی تالش ها پرونده این مسئله را به شورای امنیت بکشانند 
ت��ا از آن س��و قطعنامه ای ضد جمهوری اس��المی ایران صادر 
ش��ود و نهایتاً پرونده ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان 

ملل بازگردد. 
در راس�تای نکات ش�ما اگر در یک س�ناریوی بدبینانه 
پرونده این مس�ئله به شورای امنیت کشیده و قطعنامه 
علی�ه ایران صادر ش�ود می توان ش�اهد تک�رار اقدام 
مس�کو در وتو کردن این قطعنامه باش�یم. البته دیروز 
پنج شنبه شاهد برگزاری نشستی پیرامون این مسئله 

در شورای امنیت بدون خروج خاصی بودیم؟
اوال جلس��ه مذکور می تواند یک جلس��ه ابتدایی باش��د، چون 
نشستی عادی به ریاست روسیه بود، اما با مشخص شدن نتیجه 
هیات کارشناسی شورای امنیت دوباره شاهد برگزاری نشست 
مجددی از جنس نشس��ت اضطراری در این ش��ورا باشیم. اما 
این را باید گفت که اقتضائات این حمله اخیر به شدت متفاوت 
از دورانی است که روسیه قطعنامه شورای امنیت در خصوص 
جنگ یمن را ضد جمهوری اسالمی ایران وتو کرد. ضمن این 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه در نشست آنکارا 
و در حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران عنوان کرد که 
اگر عربس��تان سعودی سامانه موشکی اس - ۴00 را از روسیه 
بخرد میزان امنیت خطوط نفتی آنها بیش��تر خواهد شد. این 

یک کنایه به خود ایران بود. 
از طرف دیگر نباید فراموش کرد که مناسبات گسترده عربستان 
و روس��یه بسیار جدی اس��ت. اینها عالوه بر آن است که خود 
اقدام به حمله به تاسیسات آرامکو یک اقدام بی سابقه و بسیار 
حس��اس است. لذا ریس��ک  حمایت از تهران برای کرملین در 
ش��ورای امنیت بس��یار زیاد اس��ت. در خصوص چین هم باید 
گفت که اکنون به واسطه نیاز مبرم این کشور به واردات نفت 
این کش��ور چاره ای جز همراهی با عربس��تان سعودی ندارد. 

ب�ه موازات این تحوالت در همان س�اعت اولیه حمله به 
عربستان س�ناتور لیندس�ی گراهام به صراحت عنوان 
داشت که باید در تقابل با این حمالت به تاسیسات نفتی 
آرامکو، حمله به تاسیس�ات نفتی ایران صورت گیرد و 
اکنون پافش�اری وی بر این مواض�ع به کانون اختالفات 
جدیش ب�ا دونالد ترامپ، رئیس جمه�وری آمریکا بدل 
شده اس�ت. مضافا شاهد س�فر مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده آمریکا به عربس�تان س�عودی به 
منظور تشدید جریان سازی ها علیه ایران هستیم. البته 
در این میان سخنان دوپهلو و چند پهلوی دونالد ترامپ 
هم یک نوع ابهام بس�یار جدی را در مواضع کاخ سفید 
ایجاد کرده است؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ 
تمام مواضع دوپهلوی یا چند پهلوی دونالد ترامپ در خصوص 
دخال��ت ایران در مس��ئله حمله به تاسیس��ات نفتی آرامکوی 
عربس��تان پیش از ارائه مس��تنداتی در این خصوص بوده که 
بخواهد ثابت کند تهران راسا و مستقیماً در این حمله دخالت 
داشته اس��ت. لذا مهمترین مسئله اکنون به نتیجه دو شورای 
کارشناس��ی از طرف شورای امنیت سازمان ملل و کارشناسان 
فرانس��وی باز می گردد که به عربس��تان رفته اند. البته در این 
می��ان دونالد  ترامپ هم به دنبال آن اس��ت ک��ه با این اتفاق، 
ش��رایط را برای اجماع جهانی علیه جمهوری اس��المی ایران 
در ش��ورای امنیت شکل دهد. یعنی اگر این گزارش ها تاییدی 
بر دخالت ایران در حمله به تأسیس��ات نفتی آرامکو عربستان 
داشته باشد، آمریکا به صورت مستقیم وارد حمله نخواهد شد، 
بلکه در قالب یک ائتالف گام های بعدی را صورت خواهد داد. 
چرا که اقدام نظامی علیه جمهوری اس��المی ایران اشتباه در 
اشتباه خواهد بود. چون تبعات بسیار جدی برای منطقه و کل 
جهان در پی خواهد داش��ت. از ط��رف دیگر دونالد ترامپ هم 
بر تبعات منفی این تنش نظامی واقف اس��ت، به خصوص که 
در همین چند روز اخیر شاهد افزایش نسبی بهای حامل های 
ان��رژی در خود آمری��کا بوده ایم که به هیچ وجه در راس��تای 

اه��داف و وعده ه��ای دونال��د ترامپ برای انتخاب��ات پیش رو 
نیست. لذا حتی المقدور کاخ سفید از اقدام نظامی علیه ایران 
اجتن��اب خواهد کرد و این مس��ئله را از طریق اجماع جهانی 

پی خواهد گرفت.
همزمان ب�ا این تح�والت دونالد ترام�پ از موج جدید 
تحریم ها ضد جمهوری اس�المی ایران خبر داده است. 
با توجه به این که بسیاری از کارشناسان معتقدند چون 
در 15 ماه گذش�ته هیچ بخش�ی از اقتصاد ایران نبوده 
اس�ت که مورد تحریم ق�رار نگرفته باش�د، عمال حربه 
تحریم و فش�ار دیگر کارایی ندارد. از نگاه ش�ما آیا این 
دست مواضع سیاس�ی در آستانه انتخابات 202 آمریکا 

یک بلوف سیاسی است؟
ابتدا به س��اکن باید بگویم که مس��ئله حرب��ه تحریم کماکان 
اث��رات خود را خواهد داش��ت. چرا که بخش ه��ای دیگری از 
اقتص��اد ایران وج��ود دارد که هنوز مورد تحری��م قرار نگرفته 
اس��ت مانند تحریم وزارت ارتباط��ات، وزارت نیرو و نظایر آن. 
البت��ه تحریم های ش��خصیت های سیاس��ی هم وج��ود دارد. 
بنابرای��ن راهکار تحریم برای کاخ س��فید اث��رات خود را دارد. 
ام��ا چرا ترامپ در این برهه حس��اس دس��ت ب��ه اعمال موج 
جدید تحریم ضد ایران زده است به این دلیل باز می گردد که 
تالش ها و فش��ارهای بخشی از ساختار سیاسی ایاالت متحده 
آمریکا نس��بت به انجام اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی با 
این حربه به محاق رود و به موازاتش مس��ئله از طریق فش��ار 
سیاسی و دیپلماتیک پیگیری شود تا از طریق نظامی. بنابراین 
ترامپ با اجرایی کردن موج جدیدی از تحریم ها سعی می کند 
رضایت این بخش از س��اختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا را 
در خصوص عقب نشینی از حمله نظامی به ایران جلب کند.

به واکنش کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان، فرانسه 
و انگلس�تان بپردازیم. در این میان به نظر می رسد که 
لن�دن، پاری�س و برلی�ن فقط ب�ه مواض�ع دیپلماتیک 
در خص�وص محکومی�ت این حمله بس�نده کردند و به 
صورت مس�تقیم و صری�ح جمهوری اس�المی ایران را 
محکوم نکرده اند. آیا این دس�ت مواضع نشان می دهد 
که ش�کافی میان آمریکا و کش�ورهای عربی با مواضع 
اروپایی ها وجود دارد؟ از طرف دیگر این مس�ئله تا چه 
ان�دازه می تواند تالش های دیپلماتیک قاره س�بز را در 

رابطه با برجام را تحت الشعاع قرار دهد؟
در خص��وص پاس��خ به قس��مت اول س��وال ش��ما باید گفت 
کارگروه کارشناس��ی که از جانب فرانس��ه برای بررسی حمله 
به تاسیسات نفتی آرامکو به همراه با هیات کارشناسی شورای 
امنیت به عربستان سعودی رفته اند، یک گروه از طرف فرانسه 
نیس��تند، بلکه نماینده کل اروپایی ها در این خصوص هستند. 
چون اروپا اطمینانی به گزارش های آتی به واسطه اعمال فشار 
آمریکا و عربستان سعودی بر هیات کارشناسی شورای امنیت 
ندارد، و سعی دارد خود به صورت مستقیم این مسئله را مورد 
ارزیابی قرار دهد. بنابراین باید دید که این هیات فرانسوی چه 
گزارش��ی در خصوص عوامل و نحوه حمله به تاسیسات نفتی 
عربس��تان ارائه خواه��د کرد. به هر میزان ای��ن گزارش نقش 
ایران را در حمله به تاسیس��ات نفتی عربس��تان تایید کند، به 
همان میزان تالش های دیپلماتیک برجامی ایران و اروپا تحت 

الشعاع قرار خواهد گرفت. 

"
"

WWW.Karafarinbank.ir

–

–

عرصه نوع و کاربرىآدرسردیف
(مترمربع)

اعیان 
(مترمربع)

قیمت پایه مزایده 
(ریال)

وضعیت 
اموال

شرایط 
پرداخت

1

سمنان-مهدیشــهر-
الزمان- خیابان صاحب 
اعظم- حسینیه  کوچه 
کوچه دوم شرقى

ساختمان  
ویالیى  
مسکونى

ششدانگ 
147/01

 95/5
مترمربــع     
همکف

ســند 900,000,000 داراى 
وتخلیه

1و2

اقدام نظامی علیه ایران اشتباه در اشتباه است
اقدامات دومرحله ای دشمنان در قالب ایران هراسی


