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شکست آمریکا در دروغگویی علیه ایران
به رغم تالش آمریکایی��ان برای دروغگویی علیه ایران 
اما این حربه تاکنون کارگر نیفتاده و از همین رو بوده 
اس��ت که برایان هوک می گوید که چ��را جهان علیه 

ایران دست به اقدامی نمی زند؟!
آمریکا ک��ه ناامید از توان ایجاد ائت��الف علیه ایران و 
ضربه زدن به منافع کش��ورمان شده و تالش می کند 
با دروغ گویی به اهداف خود دست پیدا کرده و فضای 
بی اعتمادی را در داخل کشور دامن بزند، برای همین 
روزی نیس��ت که دس��تگاه پروپاگاندای کاخ س��فید، 
ب��ا بهره گی��ری از قدرت رس��انه های در خدمت خود، 
دروغی را علیه تفکرات غیرهمسو مطرح نکند و از آن 
به عن��وان اهرمی برای فش��ار و ضربه زدن به مخالفان 

بهره نگیرد.
با مروری به دوران جنگ س��رد و فضاسازی رسانه ای 
واش��نگتن علیه اتحاد جماهیر شوروی با ابزاری چون 
رادیو اروپ��ای آزاد- در ایران این ش��بکه به نام رادیو 
فردا ش��ناخته می شود- مواجه می ش��ویم که چگونه 

آمریکاییان به القای دروغ می پرداختند.
امروز نیز که س��رمداران کاخ س��فید، انقالب اسالمی و 
نظام برآمده از آن در ایران را بزرگ ترین مانع در تحقق 
اه��داف امپریالیس��یتی خود می دانند، ت��الش دارند با 
استفاده از هر ابزاری به نظام لطمه وارد کنند، که دروغ 

گویی و ایجاد شبهه یکی از همین راهبردها است.
برای��ان هوک مس��ئول کمیته اقدام علی��ه ایران را به 
یقین می توان کسی دانست که تالش می کند با ایجاد 
فضاسازی رسانه ای علیه کشورمان، فضای بی اعتمادی 
را علیه ارکان حاکمیتی در داخل و همچنین در میان 
سایر کشورهای جهان که از قضا مخالف سیاست های 

واشنگتن هستند، ایجاد کند.
ه��وک باره��ا در مصاحبه ه��ا، گفتگوه��ای دوجانبه، 
س��اخت کلیپ های تمس��خرآمیز و همچنین مقاالت 
خود در نش��ریات مختلف تالش کرده است ادعاهای 
واه��ی علیه ای��ران مطرح کند که با دق��ت در آنها به 
واهی ب��ودن آن پی برده و گاه تناقض��ات در گفته ها 

نیز آشکار می شود.
ه��وک در آخرین تالش خود برای دروغ پردازی علیه 
ایران طی مقاله ای که به تاریخ ۹ سپتامبر سال جاری 
در وال اس��تریت ژورنال به چاپ رس��ید، مدعی شد: 
ش��بکه های مرتبط با سپاه پاس��داران در حال صدور 
نفت هس��تند و از ای��ن طریق درآم��دی بیش از نیم 

میلیارد دالر کسب کرده اند.
برای��ان هوک در حالی ادعای کس��ب درآمد از طریق 
فروش نفت به دمش��ق را متوجه کش��ورمان می کند 
که واش��نگتن پیش تر ای��ران را متهم ک��رده بود که 
برای تامین انرژی س��وریه، میلیون ها بش��که نفت به 
رایگان در اختیار این کشور قرار می دهد. این موضوع 
نش��ان می دهد که آمریکایی ه��ا در دروغ پردازی علیه 
کش��ورمان هماهنگ نبوده و گاه حتی دچار فراموشی 

نیز می شوند.
به طور مثال وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر سال 
گذش��ته مدعی ش��د: ایران حامی نظامی و اقتصادی 
بش��ار اس��د از زمان آغاز درگیری در این کش��ور در 
۲۰۱۱ بوده و س��االنه میلیون ها بشکه نفت در اختیار 

دمشق قرار می دهد.
البته این تنها دروغی نیس��ت که ه��وک درباره ایران 
گفت��ه، به ط��وری که وی در خرداد س��ال جاری و در 
مطلبی که بخش عربی وزارت خارجه آمریکا منتش��ر 
کرد، مدعی شد تصاویر مربوط به آزمایش های موشکی 
کشورمان فتوشاپ بوده و افزود: تهران تالش می کند 
با فتوش��اپ صحنه های پرتاب موش��ک، دستاوردهای 

خود را بزرگ نمایی کند.
ادعای��ی که البت��ه تنها چند روز زمان نیاز داش��ت تا 
با ساقط ش��دن پهپاد فوق پیش��رفته RQ-۴ توسط 
س��امانه دفاعی کامال بومی س��وم خ��رداد، پوچی آن 

اثبات شود.
دونالد ترام��پ نیز ازجمله افرادی اس��ت که بارها در 
قب��ال کش��ورمان دروغ گفته، که می ت��وان به هدف 
قرار گرفتن دو پهپاد ایرانی توس��ط ارتش تروریستی 
آمری��کا، راهپیمای��ی هم��ه روزه ایرانی��ان ب��ه دلیل 
مشکالت اقتصادی و در نهایت نگفتن مرگ بر آمریکا 
توسط مردم کشورمان از زمان روی کار آمدن وی در 

کاخ سفید اشاره کرد!
دروغ گویی آمریکایی ها دیگر بر کسی پوشیده نیست و 
حتی بسیاری از سیاستمداران اروپایی نیز به آن اذعان 
می کنند. کالوس ارنس��ت« آنچه ت��الش آمریکایی ها 
ب��رای هدف ق��رار دادن مخالفان خود ب��وده، به نوعی 
اس��ت که می توان گف��ت که هدف وس��یله را توجیه 
می کند و از همین رو است که دروغ پردازی به یکی از 
حربه های صدمه زدن به طرف مقابل توسط واشنگتن 
مبدل می ش��ود؛ اما آنچه امروز از رفتار آمریکاییان در 
قبال کش��ورمان شاهدیم، نوعی س��ردرگمی بوده که 
همچون غریقی که دس��ت به هر تخته پاره ای می زند، 
س��ردمداران کاخ س��فید نیز هر ح��رف خالف واقعی 
را ب��رای تحت تاثی��ر قرار دادن اف��کار عمومی جهان 
و فری��ب مردم در داخل کش��ورمان به زبان می آورند. 
به رغ��م تالش آمریکایی��ان این حرب��ه تاکنون کارگر 
نیافتاده و از همین رو بوده اس��ت که برایان هوک در 
نشست »آسیا سوسایتی« گفت: چرا جهان علیه ایران 

دست به اقدامی نمی زند؟!  فارس 

از نگاه دیگران 

امیدواری موسوی به توسعه روابط استراتژیک ایران و چین
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک روز ملی چین نوشت: 
اول اکتبر روز ملی چین را تبریک گفته و برای دولت و ملت بزرگ چین آرزوی 
سربلندی و بهروزی دارم. امیدوارم روابط استراتژیک و جامع ایران و چین بیش 

از پیش توسعه و تعمیق یابد.
حس��ن روحانی رئیس جمهوری اس��المی ایران نیز در پیامی به شی جین پینگ 

همتای چینی خود فرا رس��یدن هفتادمین س��الگرد تاسیس جمهوری خلق چین را 
ب��ه دولت و مردم این کش��ور تبریک گفت و روابط ته��ران � پکن را تاریخی و راهبردی 

توصیف کرد. 
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پنجم مهر ماه 
تحریم چند شرکت چینی از سوی دولت آمریکا را محکوم کرد و این تحریم ها را بر خالف 

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برشمرد.  باشگاه خبرنگاران 

ادعای دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران
دبیرکل اتحادیه عرب با طرح ادعاهای بی اس��اس علیه جمهوری اس��المی ایران 
ادعا کرد که ایران در سال ۲۰۰6 میالدی حزب اهلل لبنان را به جنگ با اسرائیل 

واداشت.
احم��د ابوالغیط، ب��ا بیان این که باید با رفتارهای ایران در منطقه مقابله ش��ود، 

گفت که من نمی گویم ایران موش��ک و پهپاد به سوی عربستان پرتاب کرد بلکه 
منتظر تحقیقات خواهم ماند و مدعی ش��د که داده ها نشان می دهد این سالح ها در 

ایران ساخته شده است و افزود: اینکه چه کسی آنها را شلیک کرد و از کجا شلیک شدند 
را کارشناس��ان مربوطه تش��خیص خواهند داد.  وی با بیان این که ایران به دنبال صادر 
کردن انقالب اس��المی به کشورهای دیگر است، ادعا کرد: من از چیزهایی که می گویم 
مطمئن هستم و بعد از ده سال براین اتفاقات تاکید می کنم که ایران حزب اهلل لبنان را 

در سال ۲۰۰6 میالدی به جنگ با اسرائیل واداشت.  فارس

زائران ایرانی بیشتری در راهپیمایی اربعین شرکت خواهند کرد
معاون ظریف که به عراق س��فر کرده اس��ت در حاش��یه نشست ستاد اربعین در 
کربال گفت که امس��ال تعداد زائران ایرانی ش��رکت کننده در راهپیمایی اربعین 

سه میلیون و نیم تخمین زده می شود.
حسین جابری انصاری گفت: در این سفر به عراق که از بصره  شروع شد و سپس 

به بغداد و کربال آمدم آخرین هماهنگی ها را با مسئولین عراقی پیگیری کردیم تا 
بتوانیم مشکالت پیش روی این راهپیمایی عظیم و میلیونی را حل کنیم؛ راهپیمایی 

که ابعاد سیاسی، انسانی، دینی و فرهنگی گسترده ای دارد.
وی افزود: امس��ال در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی تغییراتی ایجاد شده است؛ یکی 
از این تغییرات لغو ویزا میان ایران و عراق در ماه های محرم و صفر است که این تغییر 
بسیار مهم است و نتایج آن بر روی تعداد زائران منعکس خواهد شد.گفتنی است؛ امسال 

ایرانی ها برای سفر به عتبات به روادید نیاز ندارند.  تسنیم 

شدن  پررنگ  با  ها  تنش  گیری  اوج  موازات  به 
تاسیسات  به  حمله  ذیل  ایران هراسی،  پروسه 
عبدالمهدی،  عادل  عربستان،  آرامکوی  نفتی 
گذشته  چهارشنبه  سفر  طی  عراق  وزیر  نخست 
ایران  سران  نشست  برگزاری  پیشنهاد  جده،  به 
ولیعهد  و  پادشاه  با  را  بغداد  در  عربستان  و 
منطقه  بحران  کردن  فروکش  منظور  به  سعودی 
تحرکات  با  همزمان  کرد.  مطرح  خاورمیانه  در  ای 
مشابه  های  تالش  شاهد  بغداد  میانجیگرایانه 
همین  در  پاکستان  وزیر  نخست  خان،  عمران 
پیرامون  ایرانی  دیپلماسی  بودیم.  خصوص 
دالیل تحرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه بغداد و 
و  تهران  میان  تنش  کاهش  منظور  به  اسالم آباد 
ریاض، گفت وگویی را با صباح زنگنه، کارشناس و 
پژوهشگر مسائل خاورمیانه و غرب آسیا صورت 

داده است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

روزنامه االخبار لبنان که پیشتر اسنادی از عربستان سعودی 
منتش��ر کرده بود، در سندی جدید فاش کرد که عربستان 
طرحی برای براندازی سه س��اله در ایران به رئیس جمهور 

آمریکا ارائه کرده اما این طرح شکست خورده است.
روزنامه االخبار در ادامه افشاگری علیه عربستان سعودی در قالب 
اسنادی تحت عنوان سعودی لیکس محتوای سندی جدید از 
عربستان سعودی را منتشر کرد که موضوع آن طرح براندازی 

نظام ایران طی سه سال از طریق شراکت با آمریکاست.
ب��ه گ��زارش االخبار، س��ندی که ای��ن روزنام��ه لبنانی به 

آن دس��ت پیدا کرده، کم��ک می کند که هم��کاری فعلی 
عربس��تان و آمریکا به ریاس��ت دونالد ترامپ را بهتر درک 
کرد و دریافت که معامله بزرگ این دو که شامل طرح های 

سیاسی و میلیاردها دالر پول است، چه ماهیتی دارد.
با شکست این طرح اکنون علت تغییر لحن محمد بن سلمان 
علیه ایران کامال روشن شد. طرح براندازی سه ساله ایران در 
قالب طرحی کلی تر آمده که عنوان آن »چارچوب ش��راکت 
راهبردی قرن بیس��ت و یکم بین ایاالت متحده و پادشاهی 

عربی سعودی« است.   صداوسیما

شکست طرح عربستان برای براندازی در ایران
معاون اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید: اگرچه 
درس��ت اس��ت که می توان س��انتریفیوژهای نصب شده را 
ب��ار دیگ��ر از کار انداخت، اما حقیقت این اس��ت که تجربه 
بدس��ت آمده در آزمایش  های مرتبط با توسعه زنجیره ای از 

سانتریفیوژها قابل حذف و پاک شدن نیست.
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در گزارش��ی به اعضای خود 
گفته ایران غنی س��ازی تحقیقاتی اورانیوم با سانتریفیوژهای 
پیش��رفته را آغاز کرده اس��ت. خبرگزاری انگلیس��ی رویترز 
می گوید نس��خه ای از این گ��زارش محرمانه ب��ه رؤیت این 

رس��انه رسیده اس��ت؛ البته مشخص نیس��ت آژانس به چه 
دلیلی گزارش های محرمانه خود را در اختیار انگلیسی ها قرار 
می دهد. در این گزارش آمده است: روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹، 
آژانس تأیید کرد که تمامی آبشارهای نصب شده در خطوط 
۲ و ۳ تحقیقات و توس��عه در حال انباشت اورانیوم غنی شده 
یا در تالش برای انباش��ت آن هس��تند. اولی هاینونن گفت: 
در ابتدا می خواستم از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که خیلی سریع درباره برنامه ایران در ارتباط با کاهش 

بیشتر تعهدات برجام منتشر شد، تقدیر کنم.  فارس

گام های برجامی ایران برگشت پذیرند

بع�د از اوج گی�ری تنش ه�ا ب�ا پررنگ ش�دن پروس�ه 
ایران هراس�ی، ذیل حمله به تاسیس�ات نفتی آرامکوی 
دیپلماتی�ک  تح�رکات  ش�اهد  س�عودی  عربس�تان 
میانجیگرایانه ای توسط س�ران و شخصیت های عراقی 
برای کاهش تنش در منطقه با س�فر عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق به عربستان سعودی و دیدار با ملک 
س�لمان، پادشاه و محمد بن س�لمان، ولیعهد سعودی و 
نیز حضور س�ید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی 
در ام�ارات متحده عرب�ی به منظور دیدار ب�ا مقامات و 
ش�خصیت های این کش�ور بودیم؛ از نگاه ش�ما دالیل و 
اه�داف تحرکات تالش ه�ای دیپلماتیک بغ�داد در این 
شرایط چیست؟ آیا بغداد خواهد توانست میان تهران و 

ریاض به یک میانجیگری برسد؟
 نکته مهمی که در پاس��خ به این س��وال شما وجود دارد ناظر 
بر این واقعیت اس��ت که اگرچه طی روزهای اخیر شاهد سفر 
برخی از مقامات عراق به عربس��تان سعودی و امارات متحده 
عرب��ی با محوری��ت ت��الش میانجیگرایانه بودیم، ام��ا به نظر 
می رسد که این تالش ها بیش از آنکه یک تالش خود خواسته 
از ط��رف بغداد باش��د، مأموریت و تقاضای مقامات عربس��تان 
سعودی از عراق برای میانجیگری میان این کشور )عربستان( 

با جمهوری اسالمی ایران است.
یعنی شما معتقدید که اکنون عربستان سعودی به طور 
غیر مس�تقیم بازیگرانی ب�رای میانجیگری با جمهوری 

اسالمی ایران به کار گرفته است؟
یقینا چنین است. البته در این میان بغداد هم چندان بی میل 
نیس��ت که تنش ها در منطقه کاهش پیدا کند تا این کش��ور 
)ع��راق( نی��ز از تبعات افزایش تخاصم ب��ه دور بماند. چون به 
هرحال تبعات افزایش این تنش اکنون ش��رایطی را هم برای 
عراق رقم زده اس��ت، اما پشت پرده تالش های اخیر بغداد به 
منظور کاهش تنش و میانجیگری به درخواس��ت عربستان از 

عراق باز می گردد.
ام��ا دالی��ل ریاض ب��رای پی��ش کش��یدن ای��ن میانجیگری 
غیرمس��تقیم چیست، آن هم در ش��رایطی که عربستان یکی 
از مهمتری��ن بازیگران راه اندازی موج جدید اتهام زنی و ایران 

هراسی بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو بوده است؟
ببینی��د مجموع��ه عواملی که چند روز اخی��ر روی داده تمام 
تح��والت و برنام��ه ریزی ه��ای ریاض��ی را به هم زده اس��ت. 
مجموعه ش��رایط و تحوالت بعد از حمله به تاسیس��ات نفتی 
آرامکو، بس��تری را ایجاد کرد که ریاض به این باور رسیده بود 
که می تواند با پررنگ کردن موج ایران هراس��ی و اتهام زنی به 
جمهوری اسالمی ایران، وضعیت را به سود خود تمام کند، اما 
ب��ا انجام عملیات "نصرمن اهلل" انصاراهلل یمن و نابودی ۳ تیپ 
رزم��ی، به غنیمت گرفتن صدها دس��تگاه خودروری نظامی و 
زرهی و اسارت سه هزار مزدورعربستانی، کشته شدن چندین 
نف��ر و اس��ارت تعداد زیادی از نیروهای وابس��ته به س��عودی 
تحوالت میدانی به ش��دت متفاوت از گذشته رقم خورد. یعنی 
اکنون جنگ یمن عماًل از دس��ت ریاض و ابوظبی خارج شده 
اس��ت. همین مسئله موجب آن شد تا تمامی برنامه ریزی های 
اخیر عربس��تان سعودی ضد جمهوری اسالمی ایران به محاق 
رود، آن هم در ش��رایطی که به واس��طه حمل��ه انصاراهلل یمن 
به تاسیس��ات نفتی آرامکوی عربستان، عماًل ۵۰ درصد تولید 
و صادرات نفت این کش��ور از بین رفته که خود ضربه بس��یار 

مهلکی به حیات اقتصادی عربستان زده است. 
پس سینرژی دو عملیات اخیر انصاراهلل یمن در خاک عربستان 
)حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و عملیات نصر من اهلل( سبب 
شده اس��ت که دیگر ریاض در آستانه پنجمین سالگرد تجاوز 
به یمن خود را در یک شکست کامل ببیند. در کنار آن اکنون 
وضعیت دیگ��ر حامیان منطقه ای از س��ودان و مصر گرفته تا 
امارات متحده عربی و بحرین هم چندان مناس��ب نیس��ت که 
عربستان سعودی بخواهد روی کمک های آنان حساب باز کند. 
به موازات آن وضعیت بسیار متشتت سیاسی در سرزمین های 
اش��غالی و احتمال ناکامی و شکست بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی در تشکیل کابینه و کشیده شدن به 
انتخابات زودهنگام س��وم موجب ش��ده اس��ت تا تل آویو هم 
نتواند در این دوره حمایت هایی را از عربستان سعودی داشته 
باش��د. اما مهمترین حامی سیاس��ت های متجاوزانه محمد بن 
س��لمان، یعنی دونالد ترامپ نیز در وضعیت چندان خوبی در 
آمریکا قرار ندارد، چون با کلید خوردن پروسه استیضاح رئیس 
جمه��ور ایاالت متحده آمریکا، آن ه��م در ماه های منتهی به 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، شرایط به گونه ای رقم 
زده اس��ت که اکنون ولیعهد س��عودی خ��ود را در یک انزوا و 

تنهایی جدی می بیند. 
بنابراین تحت الشعاع قرار گرفتن وضعیت اقتصادی، سیاسی، 
دیپلماتیک و حتی امنیتی عربس��تان سعودی به واسطه تداوم 
تجاوزات به یمن و نیز نبود همراهی، همسویی و حمایت دیگر 
کش��ورها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از ریاض س��بب 
ش��ده است تا ورق به ضرر س��عودی ها برگردد. لذا این روزها 
جنگ یمن به کابوس بزرگ بن س��لمان بدل ش��ده است. در 
این شرایط طبیعی است که عربستان سعودی به هر وسیله ای، 
ولو درخواس��ت از دیگر بازیگران مورد قبول جمهوری اسالمی 

ایران به دنبال مذاکره و پایان دادن به این کابوس باشد.
علیرغم نکاتی که ش�ما به آن اش�اره داشتید ما شاهد 
یک موج سینوس�ی مذاکره و اتهام زنی علیه جمهوری 
اس�المی ایران از جانب عربس�تان و امارات هستیم. در 
این رابطه چند هفته پیش از انجام حمله به تاسیس�ات 
نفت�ی آرامکوی عربس�تان پالس های�ی از جانب ریاض 
و ابوظب�ی ب�رای پایان دادن به جنگ یم�ن و مذاکره با 
جمهوری اس�المی ایران مشاهده ش�د و حتی دیداری 
میان برخ�ی از مقامات امارات متحده عربی و جمهوری 
اسالمی ایران نیز صورت گرفت، اما با حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان سعودی به یک باره موج ایران هراسی و 
اتهام زنی علیه جمهوری اسالمی ایران را در دستور کار 
این دو کش�ور قرار گرفت و حتی کار به جایی رسید که 
عربس�تان و امارات در ائتالف بین المللی نظامی مدنظر 
ای�االت متحده آمری�کا در تنگه هرمز ش�رکت کردند. 
اما باز هم ش�اهدیم ک�ه محمد بن س�لمان در مصاحبه 
اخی�ر خود ب�ا ش�بکه تلویزیون�ی س�ی.بی.اس دوباره 
مواض�ع دوگانه ای را مطرح کرد. به واقع دالیل این موج 

سینوسی چیست؟
همانگونه که اش��اره ش��د موج سینوسی اخیری که در مواضع 
و آرای س��ران و مقامات عربس��تان س��عودی و امارات متحده 

عربی ش��کل گرفت به واس��طه برآورد اشتباه ریاض و ابوظبی 
بود. آنها بر این باور بودند که وضعیت میدانی و سیاس��ی بعد 
از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو می تواند ایران را در منطقه 
و جهان منزوی کن��د. اما معادالت میدانی در جنگ یمن بعد 
از عملی��ات نصر من اهلل تمام برنامه های آنان را به هم ریخت. 
لذا اکنون عربس��تان س��عودی و امارات متح��ده عربی به این 
باور رس��یده اند که توان غیر قابل انکار انصاراهلل یمن به نقطه 
بی بازگشتی رسیده است که می تواند تهدیدات بسیار پررنگ 
تری از گذش��ته را برای امنیت و اقتصاد ریاض و ابوظبی رقم 
بزند، آن هم در ش��رایطی که ۱۰ دیگر عربستان سعودی باید 
امنیت در کش��ور خود را به نقطه ای برساند که نشست سران 
جی ۲۰ را در آن برگزار کند. پس اکنون این موج سینوسی به 
این واس��طه است که ریاض از یک طرف با متهم کردن تهران 
وجهه تخریب ش��ده خود را نزد افکار عمومی منطقه و جهان 
ترمیم کند، چون به هر حال تحت الش��عاع قرار گرفتن امنیت 
و اقتصاد عربس��تان سعودی و امارات متحده عربی توسط یک 
کش��ور فقیر که نزدیک به ۵ س��ال آماج تمام تجاوزات بوده و 
در همین مدت ش��اهد قحطی و گرس��نگی بی سابقه ای است، 

می تواند تحقیر کامل عربستان و امارات را رقم بزند. 
از طرف دیگر تداوم این ش��رایط برای ریاض و ابوظبی، چه از 
بعد سیاس��ی و دیپلماتیک، چه از بعد اقتصادی، هم به واسطه 
کاهش تولید و صادرات نفت و هم افزایش هزینه های جنگ و 
چه از بعد امنیتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. لذا مقامات 
عربس��تان و امارات بعد از عملیات نصر من اهلل به دنبال پایان 
دادن ب��ه این جن��گ با پیش کش��یدن مذاکره ب��ا جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
ام�ا در ط�رف دیگر هم نوع�ی دو گانگی مش�اهده می 
ش�ود. چون به موازات نکات شما شاهد بودیم که حسن 
روحانی در نشست س�االنه مجمع عمومی سازمان ملل 
س�خن از طرحی موس�وم به "ابتکار صلح هرمز" سخن 
گفت. در کنار آن انصاراهلل یمن نیز عالوه بر طرح توقف 
حمالت موش�کی و پهپادی خود به مواضع عربس�تان، 
طی اقدام ابت�کاری یک جانبه خود ۳۵۰ اس�یر ائتالف 
سعودی از جمله سه اسیر سعودی آزاد کرد که به نوعی 
پاس�خ مثبت تهران و انصاراهلل یمن برای کاهش تنش ها 
قلمداد ش�ود، آن هم در شرایطی که آقای علی ربیعی، 
س�خنگوی دولت رسمًا دیروز یکش�نبه عنوان کرد که 
علیرغم دریافت پیام هایی از عربس�تان س�عودی برای 
پای�ان دادن به جنگ یمن، مادامی که هیچ گونه اتفاقی 
در صحن�ه میدان�ی ب�رای توقف تج�اوزات و حمالت از 
جان�ب ریاض صورت نگیرد، چیزی به نام صلح و کاهش 
تنش اتفاق نخواهد افتاد. ارزیابی ش�ما در این خصوص 

این دو گانگی چیست؟
هیچ دوگانگی وجود ندارد. تمام نکاتی که ش��ما به آن اش��اره 
داش��تید از این نش��ان دارد که ایران و انصاراهلل آماده هر گونه 
س��ناریویی هس��تند. ببیند جمهوری اس��المی ایران از همان 
آغاز تجاوزات عربس��تان س��عودی و دیگر متحدین منطقه ای 
و فرامنطق��ه ای به یمن عنوان کرده بود که راه حل برون رفت 
از این چالش پیگیری مذاکرات یمنی - یمنی است. اما تهران 

در عین حال پاسخ به هرگونه تجاوز و حمله به مردم بی دفاع 
یم��ن را با اقدامات نظامی و امنیتی، حق مس��لم آنها می داند. 
بنابرای��ن هیچ دوگانگی وجود ندارد، بلکه تمام این مس��ائل از 
این نش��ان دارد که راه حل نهایی پای��ان دادن به جنگ یمن 
و کاه��ش تنش در منطق��ه تنها و تنها به تصمیم عربس��تان 

سعودی بستگی دارد.
پیرو ای��ن نکته اکنون انصاراهلل یمن ب��ا اقدامات اخیر خود از 
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو تا انجام عملیات موفقیت آمیز 
نصر م��ن  اهلل، آزاد کردن اس��رای س��عودی و توقف حمالت 
موش��کی و پهپادی به اهداف خود در عربستان و امارات و نیز 
طرح ابتکاری جمهوری اس��المی ایران موسوم به صلح هرمز، 
توپ را در زمین عربستان و امارات انداخته است و اکنون این 
ریاض و ابوظبی هس��تند که بای��د تصمیم نهایی را بگیرند که 
آیا به دنبال افزایش تنش و تداوم جنگ در یمن هس��تند که 
یقین��اً با پاس��خ های کوبنده تر و قاطعانه ت��ر انصاراهلل، هزینه 
های امنیتی، سیاس��ی و اقتصادی بیشتری برای این دو کشور 
را رق��م خواهد خورد و یا اینکه ب��ه دنبال حل و برون رفت از 
این چالش هس��تند؛ به خصوص که ام��ارات متحده عربی در 
مقابل حمالت انصاهلل یمن به شدت ضعیف تر و شکننده تر از 
عربستان سعودی هستند. پس این دو کشور باید تکلیف خود 
را با تداوم و یا عدم تداوم تجاوز به یمن روشن کنند. صد البته 
این مس��ئله صرفاً نباید در مواضع، مصاحبه ها و یادداشت های 
قرق��اش و بن س��لمان تجلی پی��دا کند، بلکه باید عربس��تان 
س��عودی و ام��ارات متحده عربی در عمل نش��ان دهند که به 
دنب��ال پای��ان دادن به جنگ یمن هس��تند. پس اگر حمالت 
هوایی و تجاوز به خاک یمن از س��وی این دو کش��ور متوقف 
ش��ود که پالس مثبتی اس��ت، می تواند در کوت��اه ترین زمان 
ممکن با پاس��خ مثبت انصاراهلل و حوثی ها مواجه شود و زمینه 
را برای پیگیری صلح پایدار و کاهش تنش در منطقه با حضور 

ایران شکل گیرد. 
در کن�ار تالش ه�ای دیپلماتیک میانجیگرایانه س�ران و 
مقامات عراقی شاهد هستیم که عمران خان نیز تالش های 
خود را برای کاهش تنش میان ریاض و تهران به کار گرفته 
اس�ت. آیا نخست وزیر پاکستان نیز مانند همتای عراقی 
خود از جانب عربستان سعودی مأمور پیگیری تالش برای 
کاهش تنش میان ریاض با تهران شده و یا یک تالش خود 
خواس�ته است؟ اساساً تحرکات دیپلماتیک اسالم آباد تا 

چه اندازه مکمل تالش های بغداد است؟
یقیناً عمران خان به واسطه شعار نزدیکی به جمهوری اسالمی 
ایران گزینه مناس��بی از جانب عربستان سعودی برای پیگیری 
میانجیگری و کاهش تنش بوده است. لذا نخست وزیر پاکستان 
نیز مانند همتای عراقی خود به درخواست مقامات ریاض دست 
به تحرکات میانجیگرایانه زده اس��ت، چنان��ی که آقای ربیعی، 
س��خنگوی دولت نیز دیروز یکشنبه رسما عنوان کرد برخی از 
مقامات و سران پیام هایی را از جانب عربستان سعودی به ایران 
ارسال کرده اند که می تواند به تالش های پاکستان اشاره داشته 
باشد. در این رابطه خود عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز 
عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان از وی 
خواسته اند که در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
او را به کاهش تنش در منطقه متقاعد کنند. البته با این وجود 
من معتقد نیستم که تالش های دیپلماتیک عمران خان مکمل 
تالش های عادل عبدالمهدی است، چون متاسفانه پاکستان به 
ش��دت نیازمند کمک های مالی و اقتصادی عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی اس��ت پس مانند عراق آن استقالل الزم 
سیاس��ی را برای پیگیری تحرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه را 
ندارد. اگرچه اسالم آباد همواره بر گسترش و تداوم روابط خود با 
تهران نیز چش��م دارد، اما اقتضائات سیاسی و دیپلماتیک عراق 
به شدت متفاوت از پاکستان است. به هر حال عراق یک کشور 
مستقل عربی اس��ت که در آینده نزدیک از لحاظ مالی و نفتی 
حتی می تواند حتی رقیب جدی برای عربس��تان س��عودی در 
منطقه قلمداد شود، به گونه ای که عربستان سعودی در همین 
حادثه حمله به تاسیس��ات نفتی آرامکو رسما از عراق تقاضای 
دریافت۲۰ میلیون بش��که نفت برای جبران کمبود تولید نفت 
و صادرات آن را کرد. این شرایط وزن عراق در تحوالت منطقه 
را نش��ان می دهد. از همین رو اس��ت که بغداد نیز با ابتکاراتی 
مانند برگزاری نشست مشترکی میان سران و مقامات عربستان 
سعودی، جمهوری اس��المی ایران و چند کشور دیگر در بغداد 
متف��اوت و قدرتمندتر از پاکس��تان درعرصه میانجیگری عمل 
می کند. پیرو این نکته عربس��تان س��عودی به دنبال آن است 
که عراق یک سیاس��ت بی طرفی را در میانجیگری پیش بگیرد 
تا بس��تر برای همراهی و همسویی بیشتر بغداد و تهران شکل 

نگیرد.
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