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 در مذاکره با واشنگتن 
و تل آویو منافع تهران را در نظر داریم

دبیر ش��ورای امنیت فدراس��یون روسیه می گوید 
این کش��ور در گفت وگوهایش با رژیم صهیونیستی و 

آمریکا، منافع ایران را در نظر می گیرد.
نیکالی پاتروشف گفته است: ایران به دعوت دولت 
مش��روع س��وریه در این کش��ور حضور دارد و مشغول 
مبارزه با تروریس��م است. بنابراین، قطعا ما منافع ایران 
را در نظر می گیریم. م��ا این واقعیت را درک می کنیم 
که منافع کشورها جهت گیری های متفاوتی دارد. طرف 
روس��ی منافع ایران را در نظر گرفته و آن را در معرض 

توجه طرف های اسرائیلی و روسی قرار می دهد.
گفته می شود سوریه مهمترین موضوع مورد بحث 
در دیدار میان پاتروش��وف و همتای��ان او خواهد بود. 
برخی منابع مدعی شده بودند که واشنگتن و تل آویو 
ت��الش می کنند مس��کو را از تهران دور کنند، اما یک 
مق��ام روس این موضع گیری را مضحک توصیف کرده 

است.  صداوسیما 

 تکذیب خبر ادعایی رویترز 
درباره پیام ترامپ به ایران

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره اعالم کرد که یک 
منبع از شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو با 
این شبکه تاکید کرده است که خبر ارسال پیام ترامپ 
به تهران از طریق مس��قط و هش��دار نسبت به حمله 

قریب الوقوع به ایران صحت ندارد.
ای��ن منبع اف��زود: خبر ارس��ال پی��ام ترامپ به 
مقامات عالی نظام کذب اس��ت و م��ا آنرا بطور کامل 
رد می کنیم. رویترز مدعی شد که یک مقام ایرانی به 
آنها اطالع داده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا پیامی از طریق عمان به تهران فرس��تاده است 
و گفته اس��ت که آمریکا به دنبال جنگ نیس��ت بلکه 
به دنبال مذاکره اس��ت. رویترز بدون نام بردن از منبع 
ادعای��ی خود گفته بود که ترامپ در این پیام ایران را 

تهدید به حمله کرده است.  ایسنا 

اخبار

 ایرانیان به هر قیمتی
از حاکمیت ارضی خود دفاع می کنند
کارشناس��ان امور سیاس��ی و بین الملل پاکستان 
با اش��اره به چشم پوش��ی برخی از کشورهای منطقه 
از حقائ��ق مرب��وط به ح��وادث نفتکش ه��ا و حمایت 
کورکورانه از آمریکا، گفتند: رفتار ایران مسالمت آمیز 
و محاسبه شده است و آنان به هر قیمتی از حاکمیت 

ملی و ارضی خود دفاع می کنند.
کاش��ف احمد موهار، گفت: آمریکا مسئول تجاوز 
و نقض حقوق بین الملل اس��ت این کش��ور با خروج 

غیرقانونی از برجام قوانین جهانی را زیر پا گذاشت.
وی افزود: جنگ طلب��ان آمریکایی دونالد ترامپ 
را تحت فش��ار قرار م��ی دهند که ه��دف آن اجرای 
طرح اجباری تغییر نظام در ایران اس��ت. عالوه بر این 
آمریکایی ها تحریم های اقتصادی را دوباره علیه ایران 
اعمال کردند و این نش��ان دهن��ده نگرش تهاجمی و 

جنگ طلبانه کاخ سفید است.
این کارش��ناس پاکس��تانی تاکید ک��رد: اگر چه 
واکن��ش جمهوری اس��المی ایران حس��اب ش��ده و 
مسالمت آمیز است اما این کشور متعهد به حفاظت از 

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود است.
وی اظهارکرد: عناصر ضدایران در پش��ت حمالت 
اخیر به نفتکش ها نقش دارند و هدف آنان ایجاد موانع 
در مس��یر تالش های دیپلماتیک کش��ورهای دوست 
برای تنش زدایی در منطقه و تشدید فشارهای منطقه 

و جهانی علیه تهران است.
کاش��ف احمد نقش کشورهای منطقه ای از جمله 
پاکس��تان برای کمک به کاهش تنش ها در منطقه را 
مهم برشمرد و افزود: پیوس��تن اسالم آباد به اردوگاه 
تهران-مسکو-پکن ضروری است. اگر پاکستان قادر به 
متقاعد کردن آمریکا نیست حداقل می تواند با کمک 
به کاهش تنش ها میان تهران-ریاض نفوذ واش��نگتن 

در منطقه را کاهش دهد.
خال��د مس��عود خان یک��ی دیگر از کارشناس��ان 
پاکستانی امروز در مقاله ای در روزنامه اردو زبان دنیا، 
گفت: اکثر کشورهای خلیج فارس از هر نظر پشتیبان 
آمریکا هستند و از فضای ایجاد شده علیه ایران پس از 

ماجرای اخیر نفتکش ها خوشنود به نظر می رسند.
وی افزود: اعراب منطقه از حقیقت اصلی حوادث 
اخی��ر باخبرند ام��ا آنان چش��مان خود را بس��ته اند، 
اما با س��کوت، خطررفع نخواهد ش��د و این کش��ورها 
بای��د بدانند ک��ه در صورت بروز هر ن��وع درگیری در 
منطقه دود آن اول در چشمان آنان خواهد رفت. این 
کارش��ناس پاکس��تانی گفت: ترامپ از نتایج سنگین 
رویارویی در منطقه و تشدید رویکرد تهاجمی در قبال 
ایران بی خبر اس��ت، کش��ورهای خلیج فارس نیز باید 
بدانند که چنین وضعیتی خسارت اقتصادی زیادی به 
بار می آورد و ترامپ تمام این مخارج را از کش��ورهای 

خلیج فارس تامین خواهد کرد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

هر آنچه در توان داریم برای تنش زدایی با ایران به کار گیریم
رئیس مجل��س نمایندگان آمریکا بعد از اتمام جلس��ه ای در کاخ س��فید با 

موضوع ایران خواستار تالش حداکثری برای تنش زدایی با ایران شد. 
نانسی پلوسی گفت: در اینجا با وضعیتی خطرناک و پرتنش مواجه هستیم 
که مس��تلزم اتحاذ رویکردی قوی، هوش��مندانه و راهبردی و پرهیز از اقدامات 

بی مالحظ��ه اس��ت. پلوس��ی در بخش دیگری از س��خنانش تصریح ک��رد با این 
موضع دولت دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا که پهپاد آمریکایی داخل آب های 

بین المللی هدف قرار گرفته و س��رنگون ش��ده است، موافق است. گفتنی است؛ آمریکا و 
متحدانش هر روز ابعاد گسترده تری از جنگ افروزی در منطقه را رقم می زنند،به ویژه  
آنکه هدفش��ان حذف تهران از معادالت بین الملل و منطقه اس��ت،البته کشاندن تهران 
پای میز مذاکره برای توان دفاعی و موش��کی و مس��ائل منطقه نیز جز اهداف مغرضانه 

آنها به شمار می رود. باشگاه خبرنگاران 

معادله
ایران باید دیپلماسی ما را با دیپلماسی جواب دهد

رئی��س گروه اق��دام علیه ای��ران در وزارت خارجه آمریکا از ایران خواس��ت 
که با رویکرد دیپلماتیک به دیپلماس��ی واش��نگتن پاس��خ دهد واز اقدام نظامی 

استفاده نکند.
برایان هوک با ادعای اینکه تهران در حال احس��اس کردن اثرات این کارزار 

فش��ار حداکثری اس��ت، گفت: باید با اقدامات ایران در استفاده از نواب منطقه ای 
جهت هدف قرار دادن عربستان سعودی و بی ثبات کردن خاورمیانه مقابله کرد.

وی با تاکید بر لزوم احیای بازدارندگی آمریکا در منطقه، تصریح کرد: مهم است که 
از قدرت گرفتن ایران در یمن و تهدید ناوبری در تنگه باب المندب جلوگیری کنیم.

رئی��س گ��روه اقدام ایران همچنین افزود: اگر ما در مقابله با ایران موفق نش��ویم، با 
خط��ر افزایش درگیری های منطقه ای در خاورمیانه مواجه خواهیم ش��د. هوک در ادامه 

ادعاهای خود افزود: ایران مسئول افزایش تنش ها در منطقه است.  فارس 

درحاشیه 
تاکید اوغلو بر اراده ترکیه برای تعمیق روابط با ایران 
وزی��ر امور خارجه ترکیه در دیدار با همتای ایرانی خود بر اراده ترکیه برای 

تعمیق و توسعه روابط با ایران در همه زمینه ها تاکید کرد. 
چاوش اوغلو با ابراز خرس��ندی از حضور در ایران و شهر تاریخی و فرهنگی 
اصفهان، اراده کش��ورش را برای توس��عه و تعمیق روابط دو کشور در همه حوزه 

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اعالم کرد.
محمد جواد ظریف نیز در این دیدار با اش��اره به اینکه روابط دو جانبه در مسیر 

صحیح و رو به توس��عه در حال گس��ترش اس��ت، افزود: این س��فر برای طراحی روابط 
استراتژیک دو کشور و امضاء سند مشورت های سیاسی بین وزارت امور خارجه های ما 
بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در پایتخت 
تاجیکستان و توافقات به عمل آمده، از آمادگی ایران برای افزایش حجم تجارت بین دو 

کشور خبر داد.  تسنیم

دیدگاه 

بعیدی نژاد:
دربرابرهرگونهاشتباهمحاسباتیآمریکاآمادهایم

س��فیر ایران در انگلی��س در مصاحبه ای درباره تحوالت  اخیر منطقه هش��دار داد ک��ه مردم ای��ران کامال برای نظ�����رگاه
مقاومت در برابر هرگونه اشتباه محاسباتی آمریکا آماده هستند.

حمید بعیدی نژاد در پاس��خ به سوال ش��بکه 4 انگلیس درباره سرنگونی 
پهپ��اد آمریکای��ی گفت که این پهپ��اد حریم هوایی ما را نق��ض کرده بود و 
بقایای این پهپاد نیز در آب های ایران پیدا ش��ده است. ما درباره این موضوع 
شکایتی را به سازمان ملل ارائه داده ایم و این موضوع را بسیار جدی پیگیری 
خواهیم کرد چون یک اقدام تحریک آمیز جدی توسط آمریکا بوده است. وی 
درباره حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان و چه کس��ی پشت این حادثه 
اس��ت، گفت: »ما نمی دانیم که چه کس��ی عامل این حادثه است اما گفته ایم 
که اش��خاص و کشورهایی هستند که کشاندن آمریکا به جنگ با ایران را در 
راستای منافعشان می بینند و در این زمینه سرمایه گذاری  کرده اند.  مهر

دیلی بیست گزارش داد
عقبنشینیترامپازلفاظیعلیهایران

آمریکایی  پای��گاه خب��ری  یک  رس�انه گ��زارش داد، دونالد ترامپ پس ب�ازي 
از ماه ه��ا لفاظ��ی علیه ای��ران اکنون از اف��راد خود 
خواس��ته اس��ت تا لح��ن خ��ود را تعدی��ل کنند و 

همچنین بگویند واشنگتن به دنبال جنگ نیست.
پای��گاه خب��ری دیل��ی بیس��ت نوش��ت، دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ماه ها اس��ت که 
لفاظی های تند و رو به افزایش��ی علیه ایران دارد اما 
اکنون در جلس��ات خصوصی از افراد و مشاوران خود 
خواس��ته اس��ت تا از این لفاظی ها عقب نشینی و به  
ع��الوه تاکید کنند که دول��ت ترامپ به دنبال جنگ 

با تهران نیست.

دو مقام ارش��د آمریکایی و س��ه ف��رد دیگر که 
ارتباط مس��تقیم با استراتژی آمریکا در منطقه دارند 
ب��ه دیلی بیس��ت گفته اند که رئی��س جمهور ترامپ 
از مقامات خود خواس��ته اس��ت دست از لفاظی های 
تند علی��ه ایران بردارند. وی پی��ش از این نیز گفته 
بود که کمتر از مش��اورانش خواه��ان جنگ با ایران 
اس��ت و هفته جاری در مصاحبه با نش��ریه تایم هم 
گف��ت کا حمله به نفت کش ها در دریای عمان اتفاق 
ناچیزی بوده است. حادثه ای که آمریکا ادعا می کند 
ایران مسئول آن است. مقامات دولت ترامپ در طول 
روزهای گذش��ته طی نشست های علنی و غیر علنی 
خود با قانونگ��ذاران آمریکایی تالش کرده اند آنها را 
که نگران اقدام نظامی ترامپ علیه تهران بدون تائید 

کنگره هستند، آرام کنند.
مقایسه اظهارات مقام های آمریکایی در روزهای 

اخیر نیز نش��ان دهنده یک تغییر لحن اساس��ی در 
دولت ترامپ اس��ت. مایک پمپئو وزی��ر امورخارجه 
آمریکا هفته گذشته در گفت وگو با شبکه سی بی اس 
تاکی��د ک��رد که وقتی پ��ای ایران به می��ان می آید، 
تم��ام گزینه ها ازجمله اقدام نظامی روی میز اس��ت. 
اما برای��ان هوک نمایند ویژه دول��ت آمریکا در امور 
ایران روز چهارشنبه در یک جلسه استماع با مجلس 
نمایندگان اظهار داش��ت: وقتی در دولت، صحبت از 
ایران مطرح می ش��ود حرفی از اقدام تهاجمی )علیه 
ایران( نیس��ت. وی همچنین گف��ت: هیچ کس نباید 
درب��اره تمایل ما ب��رای آش��تی و آمادگی مان برای 
عادی س��ازی رواب��ط در صورت حص��ول یک توافق 
جامع تردید داش��ته باش��د. ما احتمال یک آینده به 
مراتب روش��ن تر برای مردم ایران را در نظر داریم و 

واقعاً خواهان آن هستیم.  ایسنا 

60روزه  موع��د  حال��ی  در  جمهوری اس��المی ای��ران به پرون�����ده
3کش��ور اروپای��ی و ورود ب��ه گام دوم ک��ه همان 
افزایش س��طح غنی س��ازی اس��ت، تقریبا 16 روز 
دیگر پایان می یابد که در ظاهر کشورهای اروپایی 
حاض��ر در برج��ام در تکاپ��و ب��رای حف��ظ توافق 
هس��ته ای و ورود نکردن تهران به این مرحله را در 
دس��تور کار قرار دادند اما، ناظران سیاس��ی بر این 
باورند؛ این کش��ورها نه می توانند و نه می خواهند 
ک��ه در قب��ال تعه��دات برجام��ی خ��ود و از همه 
مهمتراجرایی کردن اینستکس و نیز فروش نفت و 

مبادالت بانکی ایران راهکار جدی پیدا کنند.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد مقام های 
ارش��د فرانس��ه، آلمان، انگلیس، چین، روس��یه و 
ای��ران روز هفت تیرماه )28 ژوئن( در وین دیدار و 
درباره راه های نجات توافق هسته ای برجام با ایران 

گفت وگو خواهند کرد.
در بیانی��ه اتحادیه اروپا تصریح ش��ده در این 
نشس��ت طرف ها روش های مقابله ب��ا چالش های 
ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم ها 

علیه ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
پیش از این، س��ید عباس موس��وی سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد نشست کمیسیون 
مش��ترک برجام در س��طح معاونان وزیر و مدیران 
سیاس��ی کش��ورهای ایران و گ��روه )1+4(  آلمان، 
انگلیس، فرانسه، روسیه و چین روز جمعه هفتم تیر 
سال جاری در وین اتریش برگزار می شود.  موسوی 
خاطرنشان کرد: مطابق با برجام، نشست های عادی 
کمیسیون مش��ترک برجام در سطح معاونان وزیر 

و مدیران سیاس��ی بایستی به صورت فصلی برگزار 
ش��ود. نشست قبلی این کمیس��یون در اسفند ماه 

سال گذشته برگزار شده بود.
این نشست درحالی برگزار می شود که اروپا در 
ظاهر تنها به یکسری رفت و آمدها به تهران بسنده 
کرد، ازس��فر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و 
هلگا اشمید به ایران تا اقدام مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه برای اعزام مشاور خود به تهران. در این راستا 
حت��ی رویت��رز از احتمال س��فر وزرای امور خارجه 
آلمان، انگلستان و فرانسه به تهران برای ایجاد راهکار 
جدید سخن گفته است اما، آنچه جمهوری اسالمی 
ایران در صراحت بیان داشته اینکه هیچ گونه تاخیر 

و یا تمدیدی برای گام اول نخواهد داشت.
ناظران سیاسی براین باورند، تکاپوی اروپایی ها 
نمی توان��د ب��ه اقدامی جدی متناس��ب ب��ا انتظار 
جمهوری اسالمی ایران در برجام منتج شود، حتی 
اینس��تکس هم نخواهد توانست بخشی از تعهدات 
اروپایی ها به برجام را پوشش دهد چرا که سازوکار 
مالی اینس��تکس به منظور تأمین کاالهای اساسی 
و داروی��ی کارایی دارد و برنامه ای برای گس��ترش 
مناس��بات تجاری با ایران که بتواند فروش نفت و 
مبادالت بانکی را هموار کند در نظر نگرفته است.
ایران ذیل گام اول کاهش تعهدات هسته ای خود 

از فروش آب س��نگین و اورانیوم غنی شده به خارج 
از کشور خودداری کرده و اخیراً هم عنوان کرده که 
شرایط برای ورود به گام دوم به منظور افزایش سطح 
غنی س��ازی آماده اس��ت و هیچ گونه تمدیدی هم 
در این راس��تا انجام نخواهد شد، حاال اروپای بدعهد 
یا بای��د برای این اقدام تهران چاره ای بیاندیش��د یا 

منتظرعواقب بعدی عدم اجرای تعهداتش باشد. 
در همین رابطه وزیر امور خارجه کش��ورمان 
گف��ت: مرحله اول تصمیم ای��ران در مورد کاهش 
تعهداتش در قبال برجام از 18 اردیبهش��ت شروع 

شد و مرحله دوم آن از 16تیر شروع خواهد شد.
محمدجواد ظریف اظهار داش��ت: اقدام بعدی 
ایران درباره فرصت 20 روزه که در برجام در نامه 
دکتر روحانی به س��ران کش��ورها و در نامه ای که 
بنده به خانم موگرینی مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم شده است. حاال این اروپا است 
که باید فکر چاره باش��د و به جای بهانه تراش��ی و 
همراهی با سیاس��ت های مغرضانه آمریکا تعهدات 

انجام نشده خود را به اجرا در آورد.
ژان ای��و لودرایان وزیر خارجه فرانس��ه پس از 
نشس��ت کابینه در پاریس گفت: فرانس��ه و آلمان 
تالش های خود را ب��رای کاهش تنش های مربوط 
به ایران افزایش خواهند داد، ولی زمان به س��رعت 

در حال از دست رفتن است و نمی توان خطر وقوع 
جنگ را رد کرد. وی در ادامه افزود: ما می خواهیم 
تالش ه��ای خ��ود را هماهنگ کنیم ت��ا یک روند 
تنش زدایی آغاز ش��ود. هنوز فرصت باقی اس��ت و 
امیدواریم بازیگران، آرامش بیش��تری نشان دهند. 
هنوز زمان وجود دارد، ولی زمان کمی باقی است.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که علی رغم 
تهدیدات ایران ب��رای نقض یکی از محدودیت های 
اصلی اعمال شده در توافق هسته ای، 3 کشور اروپایی 
امضا کنن��ده برجام یعنی بریتانیا، آلمان و فرانس��ه 
تالش های جدیدی را آغاز کرده اند تا همچنان ایران 
را در توافق هسته ای نگه دارند؛ ولی به نظر می رسد 
آنها به پایان مس��یر دیپلماتیکی نزدیک شده اند که 

15 سال قبل آن را آغاز کرده اند.
هایک��و ماس وزی��ر خارجه آلمان نی��ز که در 
نشست کابینه فرانسه شرکت کرده بود، در این باره 
گفت: خطر جنگ در خلیج فارس هنوز از بین نرفته 
اس��ت. ما بای��د همه تالش خود را انج��ام دهیم تا 
جنگ اتفاق نیفتد، به همین دلیل است که در حال 
مذاکره با همه طرف ها هس��تیم. من در ایران بودم 
و همین طور در حال مذاکره با آمریکایی ها هستیم. 

ما نیاز به تنش زدایی از طریق گفت وگو داریم.
وزیر خارجه فرانسه نیز افزود: تهدید ایران برای 

نقض برخی مفاد توافق هس��ته ای و افزایش ذخایر 
اورانیوم غنی ش��ده طی 10 روز بسیار نگران کننده 

است و این مسئله به نفع تهران نخواهد بود.
وی اظهار داش��ت: ما همچنین تصمیم آمریکا 
ب��رای نقض برجام و خروج از این توافق را تصمیم 
خوبی نمی دانیم و بر این باوریم که کمپین حداکثر 
فش��ار بر ایران نق��ش مهم��ی در تنش های فعلی 
داش��ته اس��ت. هنوز برخی مقامات س��ابق آمریکا 
معتقدند که خروج آمریکا از برجام سیاست اشتباه 
و فاجع��ه بار بود که اصل یک توافق بین المللی را 
بطور کامل زیر سوال برد چنانچه اخیرا جو بایدن 
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
سیاس��ت دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در 

قبال ایران را فاجعه بار توصیف کرد.
وی بار دیگر از تصمی��م ترامپ برای خروج از 
برجام انتقاد کرد و افزود: ترامپ وعده داد که خروج 
از ای��ن توافق ب��ه نوعی به یک تواف��ق بهتر منجر 
می شود. اما در عوض، آنچه که قابل پیش بینی بود، 
رخ داد: ایران در حال تقویت قابلیت هسته ای خود 
اس��ت. طنز تلخی اس��ت که وزارت خارجه آمریکا 
اینک از ایران می خواهد به همان توافقی که دولت 
ترامپ خارج ش��ده است، پایبند باش��د. والدیمیر 
پوتی��ن رئیس جمه��ور روس��یه در ی��ک مصاحبه 
تلویزیون��ی تأکید ک��رد که تحریم ه��ای یکجانبه 
آمریکا علیه ایران بی اس��اس است. وی خاطرنشان 
ک��رد: ایران حتی پ��س از خروج آمری��کا از توافق 
هسته ای ]برجام[ نیز به تعهدات خود در این توافق 
عمل کرده اس��ت و به همین دلیل من تحریم های 

آمریکا علیه ایران را بی اساس می دانم.

نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود

 فرصت بر باد رفته اروپا در برابر تعهدات برجام! 

ط�ی روزها و هفته های اخی�ر اقدامات انصاراهلل 
یمن در ورود به اس�تان نج�ران و نیز مورد هدف 
قرار دادن فرودگاه مهم ابها س�بب ش�ده اس�ت 
تا برخی این تحلیل را داش�ته باشند که احتماالً 
جنگ  یمن با گسترش به یک تنش منطقه ای بدل 

می شود، ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟
باید دی��د تعریف جنگ منطقه چیس��ت؛ اگر 
منظور از گسترش  و شکل گیری جنگ منطقه ای، 
درگیر کردن دیگر کش��ورها اس��ت ک��ه از همان 
روز اول تجاوز، عربستان س��عودی امارات متحده 
عربی به هم��راه بحرین با ایج��اد به اصطالح یک 
ائتالف علی��ه یمن برخی از کش��ورهای منطقه و 
حتی کش��ورهای آفریقایی را در این تجاوز درگیر 
کردند. هر چند ک��ه در ادامه نیروهای این ائتالف 
یکی پ��س از دیگری از آن خارج ش��دند و اکنون 
از آن ائت��الف ده گانه تنه��ا ریاض و ابوظبی مانده 
اند. در این راس��تا حتی  کشورهایی مانند کویت، 
بحرین، عمان و قطر که از اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس هستند در این تجاوز مشارکت نظامی 
نداشتند. لذا درگیر کردن دیگر کشورها در جنگ 

یمن اساساً امکان وقوع ندارد.
البته با ش��دت یافت��ن این جن��گ و افزایش 
تبعات و هزینه های انس��انی، مالی و تس��لیحاتی 
برای متجاوزان، ریاض و ابوظبی سعی کردند پای 
کش��ورهای دیگر را با فرافکنی ه��ای خود به این 
تنش باز کنند، اما هیچ گاه نتوانستند برای ادعای 
خ��ود و اتهاماتی که به خص��وص علیه جمهوری 
اس��المی ایران مطرح می کنند دلیل و سندی به 

منظور اثباتش ارائه دهند. 
اما اگر منظور از گس��ترش تنش و به تبع آن 
شکل گیری یک جنگ منطقه ای، تعمیم و سرایت 
ناامنی به مناطق دیگری از خاک عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی اس��ت؛ بله این امکان وجود 
دارد. چون اکن��ون نیروهای مقاومت یمنی به این 
باور رسیده اند که باید زمین بازی تغییر پیدا کند. 
لذا عالوه بر حضور در استان های جنوبی عربستان 
نظیر نج��ران و جیزان که اصالت��اً قبال جزء خاک 
یمن بوده اس��ت و نیز زمین گی��ر کردن نیروهای 
متجاوز عربستانی در مرزهای غربی و جنوب غربی 
این کش��ور به نظر می رس��د که تحوالت به سمت 
گس��ترش درگیری و ناامنی به کل خاک عربستان 
س��عودی حکای��ت دارد ک��ه ناش��ی از دو قابلیت 

پهپادی و موشکی محور مقاومت یمنی است. 
اما در کنار نکاتی که ش�ما به آن اشاره داشتید 

برخ�ی معتقدند ب�ا واکنش های اخیر س�ران و 
مقامات ریاض به خصوص خالد بن سلمان، معاون 
وزیر دفاع این کش�ور مبنی بر حمایت تهران از 
نیروه�ای یمن�ی در اقدامات اخیر و کش�اندن 
ناامنی ب�ه دیگر مناط�ق داخلی و اس�تان های 
شمالی تر عربس�تان احتمال دارد سعودی ها از 
هر طریق ممکن، به خصوص با ایجاد ش�رایط و 
بسترهایی، زمینه را برای درگیر کردن آمریکا با 
جمهوری اس�امی ایران فراهم کنند تا با ایجاد 
یک تنش ب�زرگ بتوانند خ�روج آبرومندانه از 
جنگ یمن داش�ته باش�ند؛ این تحلیل را تا چه 

اندازه منطبق با واقعیات می دانید؟
عربستان سعودی که از همان روزهای ابتدایی 
تج��اوز به یمن، تهدی��دات گاه و بی گاه خود را با 
اتهام پراکن��ی به جمهوری اس��المی ایران داش��ته 
است. لذا این دس��ت واکنش های سران و مقامات 
س��عودی چیز جدیدی نیس��ت. البته س��عودی ها 
در س��طح رس��انه ای و تبلیغات��ی و حتی در حوزه 
دیپلماس��ی می توانند کارهای انج��ام دهند، کما 
اینک��ه در طول این س��ال ها از هیچ کوشش��ی در 
ای��ن حوزه فروگذار نکرده اند، اما هیچ کدام از این 
تالش ه��ا در عرصه میدانی تغیی��رات جدی را به 
همراه نخواهد داشت. چرا که، هم ریاض و ابوظبی 
و هم واشنگتن و به خصوص شخص دونالدترامپ 
به تبعات بسیار سنگین هرگونه اقدام برای درگیر 
ش��دن با ایران به خوبی آگاهند. ل��ذا در رابطه به 
شدت خویش��تنداری از خود نشان می دهند، اگر 

چه در مواضع و لفاظی ها ادعای آن را دارند.
به هر حال ریاض و ابوظبی به خوبی می دانند 
ک��ه اگر هرگونه تنش و درگی��ری در منطقه علیه 
جمهوری اسالمی ایران ش��کل می گیرد در همان 
روزها و ساعات ابتدایی بیشترین خسارت و آسیب 
به خود این دو بازیگر وارد خواهد شد. از طرف دیگر 
آمریکایی ها هم از هرگونه تنش با ایران خودداری 
می کنند، چون می دانند تنگه هرمز و آب راههای 
ای��ن منطقه یک��ی از مهمتری��ن یا بهت��ر بگوییم 
مهمترین مس��یر انتقال انرژی در جهان است. پس 
هرگونه ناامنی در این منطقه می تواند باعث افزایش 
نجومی قیمت نفت در بازارهای جهانی شود و چون 
امکان دارد با گس��ترش ناامنی،۷0 درصد از انرژی 

جهان که از این مس��یر می گذرد، قطع شود، سران 
ومقمات کاخ س��فید با احتی��اط دو چندان در این 

خصوص حرکت می کنند.
علی رغم تمام مس�ائلی که به آن اشاره داشتید 
طی هفته های اخیر ش�اهد اتفاقاتی نظیر انفجار 
در بندر فجیره و حمله مشکوک به دو نفتکش در 
دریای عمان بودیم که موج اتهام زنی علیه تهران 
را شکل داد. در این راستا چهارشنبه هفته جاری 
دونالد ترامپ دس�تور اع�زام نیروهای نظامی به 
خلیج فارس متناس�ب با نیاز س�نتکام را صادر 
کرد. از آن طرف برخ�ی اتفاقات دیگر در خلیج 
فارس هم می تواند آتش یک درگیری را ش�عله 
ور کن�د، به خصوص اینکه تیم بی با محوریت بن 
سلمان، بن زاید، بنیامین نتانیاهو و جان بولتون 
به شدت خواهان درگیری و تنش نظامی ایران با 
آمریکا هستند. آیا این اتفاقات و تحوالت نشان 

از آینده متفاوتی دیگری در منطقه ندارد؟
عالوه بر ای��ن اتفاقات و تحرکات طی روزها و 
هفته های اخیر در خلیج فارس که به وقوع پیوسته 
است و مضاف بر مواضع کاخ سفید و دستور دونالد 
ترامپ برای اعزام نیرو ما ش��اهد مواضع و سخنان 
س��ران و مقامات روسی هم هس��تیم که می تواند 
نش��ان از جدیت تحوالت در خلیج فارس داش��ته 
باش��د. چرا که مس��کو در س��ایه اطالعات میدانی 
ک��ه از این منطقه دارند بر جدیت تحوالت در این 
منطق��ه آگاهن��د. از این رو باره��ا و بارها خواهان 
خویشتنداری از طرفین، به خصوص ایاالت متحده 
آمریکا بوده است. این مسئله نشان از این دارد که 
مسکو به اطالعاتی دست پیدا کرده است که نشان 

از احتمال وقوع تنش نظامی با ایران را دارد. 
اما این یک س��وی داستان اس��ت. چرا که در 
سوی دیگر اگر چه اعضای تیم بی خواهان تنش و 
جنگ نظامی با ایران هستند، ولی هیچگاه چنین 
اتفاقی روی نداده اس��ت. در می��ان افراد و اعضای 
این تیم جان بولتون بیش از همه و در طول س��ال 
های متمادی خواهان ای��ن درگیری و تنش بوده 
اس��ت، چرا که یگانه راه نابودی و س��رنگونی نظام 
جمهوری اس��المی ای��ران را جن��گ می داند، اما 
هیچگاه کاخ س��فید در راس��تای نگاه جان بولتون 
اقدامی انجام نداده اس��ت. در زمان بوش پس��ر که 

ش��اهد یک جنگ خانمان س��وز در افغانس��تان و 
عراق بودیم باز رئیس جمهوری امریکا حاضر نشد 
مطابق با نگاه جان بولتون اقدامی علیه ایران انجام 
ده��د. به ویژه ک��ه از آن زمان تا ب��ه اکنون ایران 
به یک توان بس��یار باالی امنیتی و نظامی رسیده 
اس��ت و این توان باال می تواند عامل بس��یار خوبی 
برای بازدارندگی دیگر کش��ورها در خصوص تنش 
نظامی با ایران باش��د. از این رو واشنگتن به شدت 

در این رابطه احتیاط می کند.
در این راستا سیمور هرش، خبرنگار آمریکایی 
که اکث��ر تحلیل های او به واقعیت پیوس��ت بارها 
عنوان داش��ت که در س��ال 200۷ یا نهایتاً س��ال 

2008 می��الدی یک تنش نظامی گس��ترده میان 
ای��ران و آمری��کا روی خواه��د داد، ام��ا اکنون با 
گذش��ت نزدی��ک به 12 س��ال از آن تحلیل، هیچ 
گونه اتفاقی روی نداده و کاخ سفید جرات کوچک 

ترین تعرضی به ایران را نداشته است.
در خصوص دس��تور ترامپ برای اعزام نیروی 
نظامی به خلیج فارس هم باید چند دلیل را مطرح 
کرد تا به یک جمع بندی رسید؛ اول اینکه ایاالت 
متحده خود را حافظ مس��یر و آب راه های نقل و 
انتقال انرژی و خط لوله های نفتی می داند. در این 
رابطه واش��نگتن حتی نیروهای به نام آفریکام که 
شش��مین بخش از کل ارت��ش آمریکا در جهان به 
ش��مار م��ی رود را برای حفاظت از خ��ط لوله ها و 
مخازن نفتی در آفریقا گماش��ته اس��ت. در خلیج 
فارس ه��م یگان پنج��م ارتش آمری��کا این مهم 
را برعه��ده دارد. ل��ذا با اتفاقاتی ک��ه طی روزها و 
هفته ه��ای اخیر روی داده اس��ت اکنون این توان 
آمریکا زیر س��وال رفته است. پس کاخ سفید برای 
تقویت نیروهای خود دس��تور به اع��زام نیروهای 
بیشتر نظامی به خلیج فارس را داده است تا بتواند 
برتری نظامی خود را در افکار عمومی حفظ کند.

اما در دیگر سو با مخالفت مصر برای شرکت در 
ناتوی عربی این پروژه ب��ا اما و اگرهای جدی روبه 
رو شده اس��ت و به احتمال زیاد ناتوی عربی شکل 
نخواهد گرفت، چراکه آمریکا، عربس��تان سعودی و 
امارات متحده عربی تشکیل با ناتو به دنبال درگیری 
کردن ارتش مصر در تح��والت منطقه بودند، اما با 
مخالفت قاهره عماًل این نیروها شکل نخواهد گرفت 
و چ��ون ایاالت متحده آمری��کا به دنبال جایگزینی 
نیروهای ناتو عربی به ج��ای نیروهای نظامی خود 
در منطقه متناسب با سیاست های واشنگتن بودند 
اکن��ون به ناچار مجبورند با اعزام نیروهای بیش��تر 
نظامی این خأل را پر کنند تا بتوانند به تدریج شرایط 
و راه حل های دیگری برای مسئله پیدا کنند. مضاف 
بر این دونالد ترامپ با اعزام نیروی نظامی بیش��تر 
س��عی دارد رضایت برخی از بازیگران منطقه ای، به 
خصوص رژیم صهیونیس��تی را برای افزایش امنیت 
آنه��ا جلب کند. به ویژه آن که با نزدیک ش��دن به 
ایام انتخابات ریاس��ت جمهوری ترامپ به حمایت 
البی های صهیونیس��تی به شدت نیازمند است. لذا 
مجموعه تحوالت نشان از تکاپوی سیاسی، امنیتی 
و نظامی ای��ن بازیگران ر خلیج فارس دارد، اما این 
که این تح��رکات به تنش نظامی با ایران بینجامد، 

بسیاردور از واقعیت است.

کارشناس مسائل خاورمیانه:
با وجود تحرکات در خلیج فارس، تنش نظامی علیه ایران دور از واقعیت است

و  روزها  طی  گ���و اخیر گفت و هفته های 
به  ورود  در  یمن  انصاراهلل  اقدامات 
قرار  هدف  مورد  نیز  و  نجران  استان 
دادن فرودگاه مهم ابها سبب شده است 
تا برخی این تحلیل را داشته باشند که 
احتماالً جنگ یمن با گسترش به یک تنش 

منطقه ای بدل می شود. 
و  تحوالت  برخی  دیگر  سوی  از 
اخیر  هفته های  و  روزها  طی  اتفاقات 
و  بیشتر  را  این ظن  خلیج فارس هم  در 
تاثیر  واقع  به  اما  کرده است.  پررنگ تر 
جنگ یمن بر تحوالت منطقه چیست؟ آیا 
عربستان سعودی و امارات متحده برای 
به  خود  تجاوز  این  از  آبرومندانه  خروج 
دنبال تنش نظامی بزرگ تری میان ایران 

و ایاالت متحده هستند؟ 
دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این 
سواالت، گفت وگویی را با جعفر قنادباشی 
کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه 
و شمال آفریقا و سفیر اسبق ایران در 

لیبی انجام داده 
در  که  است 
نظر  از  ادامه 
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