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ایرانوجهان
اخبار
خواهان جنگ با ایران نیستیم

وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای
پیشین خود علیه کشورمان مدعی شد که
متحدان واشنگتن در ارتباط با ایران با آمریکا
همسوهستند.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز
در پاسخ به این سوال که رئیسجمهوری آمریکا
در حادثه دریای عمان که ادعا شده است ایران
در آن دست داشته است چه کاری انجام
خواهد داد با اشاره به خروج دولت آمریکا از
برجام و ایجاد «کارزار فشار اقتصادی» علیه
ایران گفت :ترامپ هر کاری انجام داده است
تا از جنگ جلوگیری کند؛ ما خواهان جنگ
نیستیم و هر کاری توانستهایم برای جلوگیری
از آن انجام دادهایم.

ترکیه در تیرماه سامانه اس  ۴۰۰را
تحویل می گیرد

رئیسجمهوری ترکیه روز گذشته گفت که
انتظار میرود آنکارا اولین محموله سامانه
موشکی اس  ۴۰۰خود از روسیه را در نیمه اول
ماه جوالی (تیر) دریافت کند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،اردوغان
در بازگشت از سفر تاجیکستان به خبرنگاران
گفت :ما در مورد موشکهای اس  ۴۰۰با
مقامات روسیه مذاکره کردهایم و در حقیقت
این موضوع به پایان رسیده است.
رئیسجمهور ترکیه افزود :من فکر میکنم
که اولین محموله این سامانه دفاعی در
نیمه اول ماه جوالی (تیرماه) دریافت شود
و پیشبینی خاصی نسبت به گذشته
در این موضوع وجود ندارد .اردوغان در
سفر به تاجیکستان با «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهوری روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
روسیه و ترکیه در اواخر سال  ۲۰۱۷توافقی
به ارزش  ۲.۵میلیارد دالر برای فروش چهار
سامانه اس  ۴۰۰به امضا رساندند .روابط
آنکارا با واشنگتن در ماههای گذشته بر سر
تصمیم ترکیه در خصوص خرید سامانههای
روسی اس  ۴۰۰-خدشهدار شده و مقامات
آمریکایی پیش از این نیز تهدید کرده بودند
در صورت ادامه اصرار آنکارا بر خرید این
سامانهها ،فناوری تولید جنگندههای اف ۳۵-
را از این کشور خارج خواهند کرد ،تحویل
این جنگندهها به ترکیه نیز متوقف شده
و تولیدکنندگان ترکیهای از برنامه تولید
مشترک این جنگندهها حذف خواهند شد.
آمریکا معتقد است که چنین اقدامی در
چارچوب ساختار دفاعی غرب همخوانی ندارد
و تهدید برای جنگندههای اف  ۳۵-خواهد
بود .ترکیه قصد دارد این نوع از جنگنده را از
آمریکا خریداری کند .هراس آمریکا و سایر
کشورهای عضو ناتو این است که رهگیری
جنگندههای اف  ۳۵در رادارهای سیستم
دفاع موشکی اس  ۴۰۰-وارد شده و توانایی
این جنگافزار در مقابله با روسیه کاهش
خواهد یافت.
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«ابتکار» ادعای آمریکا مبنی بر مسئولیت ایران در حمالت روز پنجشنبه به دو کشتی در دریای عمان را بررسی میکند

فرار به جلوی مشکوک توسط واشنگتن

در همین راستا ،سخنگوی فرماندهی سنتکام
(نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه) روز
گذشته مدعی شد که همزمان با هدف حمله قرار
گرفتن دو کشتی ژاپنی و نروژی در دریای عمان،
ایران یک فروند پهپاد آمریکایی را نیز با موشک
زمین به هوا هدف قرار داده است .از سوی دیگر
مراستا با
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز ه 
آمریکا و عربستان ،همان روز پنجشنبه مسئولیت
این اتفاق را متوجه ایران دانست .وی همچنین
روز گذشته نیز بار دیگر مدعی شد که لندن طبق
ارزیابی خود مسئولیت این حمالت را متوجه ایران
میداند.
تشدید جنگ روانی
به گفته کارشناسان درخصوص دو اقدام
اخیر در دریای عمان ،دو رویکرد متفاوت را
میان آمریکا و متحدان این کشور جهت پیشبرد
سیاست ایرانهراسی شاهد بودهایم .در بار اول
پس از گذشت چند روز گمانهزنیهایی از نقش
ایران توسط این کشورها مطرح شده و در حالی که
مراجع بینالمللی در این مسئله شواهدی را تائید
نکردند ،آمریکا و عربستان سعی در القای این
موضوع داشتند که ایران در پشت این اقدامات
قرار دارد .در همین رابطه و در حالی که مقامات
ارشد و قانونگذاران آمریکایی نسبت به ارائه
اطالعات نادرست کاخ سفید در مورد ایران هشدار
داده و حتی در دو جلسه کنگره و سنا ،مایک پمپئو
و پاتریک شاناهان کفیل وزارت دفاع این کشور
را متهم به تحریک و نیز بستن باب گفتوگو با
ایران شدند ،درخصوص حمله دوم به دو کشتی
در دریای عمان آمریکا و عربستان سریعا ً مدعی
دست داشتن ایران در این اقدامات شده و حتی
در شورای امنیت سازمان ملل جلسهای در این
خصوص برگزار شد.
این در حالی است که همزمان با تشدید
این جنگ روانی ،محمدجواد ظریف وزیر
خارجه ایران ،ضمن مشکوک توصیف کردن
این اقدامات ،بار دیگر بر طرح پیشنهادی خود
مبنی بر امضای پیمان عدم تعرض با کشورهای
حاشیه خلیج فارس تاکید کرد .ظریف در حالی
حدود سه هفته قبل این پیشنهاد را در بغداد
مطرح کرده بود که پیشتر خواستار تشکیل
یک مجمع گفتوگوهای منطقهای برای حل و
فصل اختالفات نیز شده بود .به همین دلیل
او در واکنش به تشدید جنگ روانی مرتبط با
حمالت روز پنجشنبه ،در پیامی توئیتری تصریح
کرد :حمالت گزارش شده به تانکرهای مرتبط با

محمدرضاستاری

برخی از مقامات
مطلعدولتی
در ژاپن تصریح
کردهاند که
شواهد نشان
میدهد ایران در
ماجرایحمله
به دو کشتی
ژاپنی و نروژی
در دریای عمان
دخالتینداشته
است

چراغ سبز دولت آلمان به فروش تجهیزات نظامی به عربستان

دولت آلمان با وجود محدودیتهای صادرات تسلیحاتی به
عربستان ،با تحویل جنگافزارهایی به ارزش «بیش از  1میلیارد
یورو» به ائتالف عربستان موافقت کرده است.
به نوشته شبکه خبریدویچه وله« ،خبرگزاری آلمان» با استناد
به سند وزارت اقتصاد این کشور گزارش داد که برلین در سال
جاری میالدی و مورخ یکم ژانویه (دی) تا  5ژوئن (خرداد)56 ،
توافق تسلیحاتی را تصویب کرد که صادرات  801.8میلیون یورویی
به مصر و  26.1میلیون یورو به امارات متحده عربی از آن جمله
است .بر اساس این سند ،برلین با وجود ممنوعیتهای صادراتی،
دو قرارداد دفاعی با عربستان را نیز تصویب کرد.
به گزارش فارس ،اولریش نسبائوم از مقامهای ارشد وزارت

همسر نتانیاهو در پرونده تخلف از
بودجه دولتی محکوم شد
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پس از گذشت چند هفته از حمله به چهار کشتی نفتکش در نزدیکیهای بندر فجیره امارات و در حالی که همزمان با نگرانیهای فزاینده جامعه
بینالمللی از تشدید تنشها در منطقه ،نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان برای رایزنی درخصوص کاهش این تنشها به تهران سفر کردند ،روز
پنجشنبه بار دیگر دو کشتی نفتکش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند .در این رابطه و در حالی که نسبت به حمله اول نیز مدارک و شواهد
قانعکنندهای از سوی مراجع بینالمللی ارائه نشده و مقامات آمریکایی پس از گذشت چند روز مدعی دست داشتن احتمالی ایران در این حوادث بودند،
در مورد حادثه دوم که روز پنجشنبه و همزمان با حضور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تهران رخ داد ،بالفاصله آمریکا و برخی متحدان منطقهای این
کشور در خاورمیانه انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه گرفته و آن را اقدامی جهت تشدید تنش و بیثباتی در منطقه اعالم کردند.

ژاپن زمانی اتفاق افتاد که نخست وزیر شینزو
آبه برای گفتوگوهایی گسترده و دوستانه در
حال دیدار با آیتالله خامنهای بود .مشکوک
بودن برای توصیف آنچه که احتماال ً امروز صبح
اتفاق افتاده ،کفایت نمیکند .مجمع گفتوگوی
منطقهای پیشنهادی ایران ضروری است.
از سوی مقابل و همزمان با طرح ادعای دست
داشتن ایران در حمالت اخیر ،هایکو ماس ،وزیر
خارجه آلمان که هفته قبل در تهران حضور
داشت ،روز گذشته گفت که ویدئوی منتشر شده

اخبار

از سوی آمریکاییها برای مقصر شناختن ایران
کافی نیست و مقامات دولت ژاپن نیز خواستار
ارائه شواهد معتبر در مورد دست داشتن ایران
در حوادث اخیر از سوی آمریکاییها شدند .بنا بر
گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن ،منابع مطلع دولتی
در این کشور تصریح کردهاند که اظهارات مقامات
آمریکایی تاکنون کمکی جهت ارزیابیهای توکیو
نکرده و شواهد نشان میدهد که ایران در این
ماجرا دخالتی نداشته است .همچنین یک منبع
آگاه در وزارت امورخارجه ژاپن اظهار کرد :در

اختیار داشتن مهارت کافی و مناسب برای انجام
چنین حملهای دلیل بر این نیست که بگوییم کار
ایران بوده است .این میتواند درباره آمریکا و
اسرائیل نیز مصداق داشته باشد .از سوی دیگر
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی ریاست جمهوری
روسیه نیز در این خصوص تاکید کرده است که
مسکو همه طرفها را به خویشتنداری دعوت
کرده و از آنها میخواهد مسئول حادثه اخیر در
دریای عمان را تعیین کرده و تا زمان دستیابی به
اطالعات قطعی ،صبر پیشه کنند.

با وجود محدودیتهای صادرات تسلیحاتی

اقتصاد آلمان گفت که این معامالت شامل فروش خودروهای
زرهی به ارزش  831000یورو است.
آلمان سال گذشته ،پس از ترور روزنامهنگار منتقد سعودی
در کنسولگری عربستان در استانبول ،به طور موقت صادرات
سالح به عربستان را متوقف کرد .برلین هنگام توقف صادرات
سالح به عربستان و امارات به جنگ چهار ساله ائتالف
عربستان در یمن اشاره کرده بود .این در حالی است که
بعد از مدتی فرانسه و انگلیس با فشار بر آلمان خواستار رفع
محدودیتهای صادراتی به ائتالف عربستان شدند .پاریس
گفته که سیاست صادرات تسلیحاتی برلین و قوانین پیچیده
صدور مجوز محصوالت دفاعی ،اجرای پروژههای دوجانبه

را در آینده تهدید میکند .فشار انگلیس و فرانسه موجب
شد آلمان بخشی از ممنوعیت صادرات تسلیحاتی خود را
لغو کند .شواهدی دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد
ی که
کنترل صادرات اسلحه در آلمان ناکارآمد است به طور 
در ماه فوریه (بهمن) تحقیقات شبکه دویچه وله و دیگران
نشان داد که با وجود کنترل تسلیحاتی ،سالحهای آلمانی در
یمن استفاده میشود .گزارش ماه مارس (اسفند) موسسه
«سیپری» در سوئد نیز نشان داد که عربستان سعودی بیشتر
از سایر کشورهای جهان سالح خریداری میکند و  12درصد
واردات جهانی تسلیحات متعلق به این کشور است.
آخرین ارقام منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد همچنین
نشان میدهد که حدود  85هزار کودک زیر پنج سال یمنی از
سال  2015تاکنون به خاطر گرسنگی جان باختهاند .گفته میشود
که  14میلیون نفر یمنی نیز در خطر قحطی قرار دارند.
ارتش آل سعود به همراه متحدان خود حمله نظامی و محاصره
همهجانبه یمن را در ششم فروردین  1394به منظور بازگردانی
عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهوری مستعفی این کشور و
همچنین خلع سالح انصارالله در یمن آغاز کرد اما با گذشت چهار
سال و بروز فاجعه انسانی تاکنون به هیچ یک از اهداف خود
نرسیده است .گفته میشود ائتالف عربستان در جریان جنگ
یمن حدود  9میلیارد و  360میلیون دالر فقط برای حملههای
هوایی هزینه کرده است.

همسر نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز
گذشته به پرداخت  ۱۵هزار دالر در پرونده
سوءاستفاده از بودجه دولتی محکوم شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،یک دادگاه کیفری در قدس
پذیرفت که سارا نتانیاهو ،همسر نخستوزیر رژیم
صهیونیستی با دادستانها توافق قبل از محاکمه
داشته است و طبق آن پذیرفته که از حدود
 ۱۰۰هزار دالر از منابع دولتی برای تامین هزینه
وعدههای غذایی اشرافی سوءاستفاده کرده است.
دفتر دادستانی قدس اعالم کرد ،همسر بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبلغ
جریمه مازاد را پرداخت میکند تا پرونده مختومه
شود .سارا نتانیاهو سال گذشته در اتهامات جعل
و نقض اعتماد با صدور کیفرخواست روبهرو شد.
در توافق قبل از محاکمه متهم به گناه کوچکتری
اقرار میکند و در عوض دادستان نیز از اتهامات
شدیدتر او میگذرد و در نتیجه محاکمه زود تمام
میشود .او سال گذشته با اذعان به اتهامات
بسیار کوچک ،جریمه هزینههای افراطی را به ۵۰
هزار دالر رساند .نخستوزیر رژیم صهیونیستی
هم با کیفرخواست دیگری در پرونده اتهامات
فساد روبهرو است.

همه اسناد اقتصادی مورد نیاز در
روابط ایران و روسیه امضا شده است
سفیر کشورمان در روسیه در پانزدهمین
اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه و همچنین
دومین همایش چشمانداز همکاریهای تجاری
و فرهنگی ایران و ناحیه فدرال قفقاز شمالی
فدراسیون روسیه که امروز در تهران آغاز شد،
گفت :هیچ سند مهم اقتصادی که در سطح
دولتی مورد نیاز دو کشور باشد ،امضانشده
باقی نمانده است که از جمله آن اسناد
همکاریهای گمرکی است.
به گزارش ایلنا ،مهدی سنایی با بیان اینکه
قفقاز شمالی طی سدههای متمادی نقش
مهمی در ارتباطات بین ایران و روسیه داشته
است ،افزود :این منطقه از نظر فرهنگی
و تاریخی شباهت زیادی با ایران دارد و
همبستگی و پیوستگی بین ایران و قفقاز
شمالی وجود داشته است .سفیر ایران در
روسیه با بیان اینکه روابط ایران و روسیه
طی سالهای اخیر از تحرک فراوانی در ابعاد
مختلف برخوردار بوده است ،گفت :در بخش
اقتصادی و تجاری بین دو کشور ظرفیتهایی
وجود دارد و اسنادی امضا شده است اما
خروجی اسناد امضاشده با عمل و اجرایی
شدن آن فاصله زیادی دارد .سفیر ایران در
روسیه یادآور شد :هیچ سند مهم اقتصادی
که در سطح دولتی مورد نیاز دو کشور باشد،
امضانشده باقی نمانده است که از جمله آن
اسناد همکاریهای گمرکی است .سنایی با
تاکید بر اینکه در بخش صادرات بین ایران و
روسیه رابطه خوبی وجود دارد ،گفت :صادرات
آبزیان ،مواد لبنی و دامی مجوز گرفته که این
موضوع تسهیالت الزم را برای توسعه روابط دو
کشور فراهم میکند .وی ابراز امیدواری کرد
که ظرفیتهای یادشده عملی شوند و حجم
مبادالت دو کشور به یک جهش تبدیل شود.
سفیر ایران در فدراسیون روسیه همچنین با
اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،گفت :امیدواریم دبیرخانه دولتی فعال
شکل بگیرد و تجار و بخش خصوصی با یکدیگر
در ارتباط باشند.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

اهمیت امنیت آبراه راهبردی خلیج فارس
انفجار مشکوک دو نفتکش در آبهای دریای عمان که  23خرداد به وقوع
پیوست ،مجالی برای تامل درباره اهمیت تامین امنیت در آبراهی راهبردی،
یعنی تنگه هرمز به دست میدهد.
در حیاتی بودن این آبراه برای اقتصاد جهانی همین بس که دولتهای
اروپایی خواستار خویشتنداری برای واکنش به این انفجار مشکوک شدند و
بیمشان این بود که هر گونه تنشی در تنگه هرمز ممکن است باعث اخالل
در تجارت جهانی شود .حدود یک سوم از صادرات نفت خام به بازارهای
جهانی از طریق کشتیرانی و از این تنگه صورت میگیرد ،بنابراین اگر این تنگه
مسدود شود یا تجارت وابسته به آن متوقف شود ،تردیدی نیست که بهای
نفت با جهش بیسابقهای بر اقتصادهای لرزان اروپایی فشار شدیدی وارد
خواهد آورد.
باید تاکید کرد که این سناریو به صورت فرضی بیان نمیشود و سابقه
تاریخی دارد .در واقع« ،جنگ نفتکشها» در همین منطقه ،روی داده و دوره
زمانی آن به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بازمیگردد .در جریان این جنگ،
صدها کشتی متعلق به طرفین هدف گرفته شد و البته طرف عراقی دیگر
کشتیها را هم از این حمالت بینصیب نگذاشت.
شاید آنگونه که آمریکاییها ادعا کردهاند آمریکا دیگر به جریان نفت از

خلیج فارس وابسته نباشد ،اما خوب میداند که متحدانش به این طالی سیاه
وابسته هستند .برای همین و برای اینکه اقتصاد جهانی همچنان کارآمد بماند،
این آبراه حیاتی محسوب میشود.
آغاز حمالت به کشتیها در جنگ تحمیلی گرچه به کندی و به صورت
حاشیهای بود ،اما با تهدید عراق در سال  1981به اینکه به همه کشتیهایی که
به مقصد بنادر ایران عزیمت یا از آنجا سفر خود را آغاز کنند ،حمله میکند،
تشدید شد؛ به طوری که نفتکش ترکیه به نخستین شناور مهمی تبدیل شد
که در حمله عراق هدف قرار گرفت.
آمریکا در سال  1987به این درگیری ورود کرد و ابتدا کشتیهای کویتی را به
عنوان کشوری که خود را در جنگ بیطرف اعالم کرده بود ،همراهی میکرد.
اما در همین مداخله آمریکاییهاهم  37خدمه آمریکایی در حمله جنگنده
عراقی به ناو یو.اس.اس استارک در همان سال ،کشته شدند.
پژوهشگران دانشگاه تگزاس در آن زمان نوشتند که «جنگ نفتکشها در
خلیج فارس در آن زمان به کاهش  25درصدی در تردد کشتیرانی تجاری و
افزایش شدید بهای نفت خام انجامید» .پژوهشگران بعدها محاسبه کردند
که در جریان این حمالت ،یک چهارم از نفتکشهایی که هدف حمله قرار
گرفتند ،غرق شدند.

برخی تحلیلگران میگویند مشابهتهایی با درگیریهای دهه  1980میالدی
با شرایط امروزی وجود دارد .برای نمونه ،گری سیک ،کارشناس امور ایران که
در دهه  1980میالدی در شورای امنیت ملی آمریکا مشغول کار بود ،میگوید:
«موضوع اساسی در هر دو موقعیت زمانی این است که ایران از بازار نفت
کنار گذاشته شده است».
اما بر خالف این دیدگاه ،تفاوتهای مهمی در حال حاضر دیده میشود.
اول اینکه جنگ نفتکشها در دهه  1980میالدی ،تداوم جنگی بود که رخ داده
بود ،اما تنشهای امروز در دریا با هدف جنگافروزی پیگیری میشود .این
بار آمریکا اگر بخواهد مداخلهای داشته باشد ،از ابتدای جریان ،بازیگر اصلی
خواهد بود و نمیتواند با نگاه بزن در رو به رویدادها در این آبراه راهبردی نگاه
کند یا خاتمه دهنده هر سناریویی باشد که خودش آن را کلید بزند.
آنچه مسلم است ،سطح افزایش تنشها کامال وابسته به چگونگی عملکرد
دولت ترامپ دارد .اینکه مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا بدون سند و مدرک
ایران را مسئول انفجار دو نفتکش معرفی کند ،آن هم در حالی که مالک
ژاپنی کشتی یا سخنگوی دولت ژاپن اعالم میکنند مواضع طرف آمریکایی
و ادعایش متقاعدکننده نیست ،نشان از ناپختگی محاسبات راهبردی طرف
آمریکایی دارد.

در پایان این گزارش به قلم علی کربالئی حسینی ،پژوهشگر حقوق
بینالملل ،آمده است :بر این اساس ،جامعه بینالمللی در برابر انتخاب
واضحی قرار دارد؛ اینکه مسئولیتپذیر باشد و جلوی تنشآفرینی آمریکا با
همراهی عربستان و امارات را بگیرد یا با نتایج مشابه و البته تلختری مواجه
شود که درسهای تاریخی در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران پیش رویش
گذاشته است.

