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 می خواهیم عراق و ایران 
رابطه نرمال داشته باشند

یک دیپلمات آمریکایی بعد از بیان اینکه واش��نگتن 
می خواه��د ای��ران و ع��راق رابط��ه نرمال داش��تند 
مختص��ات چنین رابطه ای را از نظر دولت کش��ورش 

معین کرده است.
اندرو پیک گفت: م��ا می خواهیم عراق با ایران رابطه 
نرمال داشته باشد. این یعنی اینکه آن ۳۰ تا ۴۰ هزار 
افراد مس��لح در عراق که االن ]درباره اعمال خود[ در 

برابر تهران جوابگو هستند به بغداد جوابگو باشند.
به نوشته نش��نال، وی گفت الزم است عراقی ها برای 
برخوردار شدن از حمایت و توسعه نگاهشان به فراتر 

از ایران باشد.  
مقام آمریکایی درب��اره تظاهرات در روزهای اخیر در 
برخی ش��هرهای عراق هم اظهارنظر کرد و گفت: »ما 
ب��ار دیگر بر ح��ق آزادی بیان و ح��ق اعتراض تأکید 
ک��رده و از هم��ه طرف ه��ا می خواهیم از خش��ونت 

اجتناب کنند. 
تظاهرات در برخی از ش��هرهای عراق از روز سه شنبه 
در اعتراض به نبود اش��تغال، ضعف خدمات رسانی و 
گس��ترش فس��اد و عدم مبارزه جدی با آن آغاز شد 
و برای س��ومین روز متوالی ب��ه صورت پراکنده ادامه 

یافت.  تسنیم 

تصمیم ایتالیا برای تحریم یک شرکت 
هواپیمایی ایران

وزیر خارجه آمریکا در س��فرش به ایتالیا این کش��ور 
را ب��رای تحریم یک ش��رکت هواپیمایی ایرانی تحت 

فشار گذاشت.
مای��ک پامپئو در دیدار با لوئیجی دی مایو، وزیر امور 
خارج��ه ایتالیا گف��ت از اینکه ایتالیایی ه��ا در حال 
انجام بررس��ی های الزم برای تحریم دومین ش��رکت 

هواپیمایی بزرگ ایران هستند خرسند است. 
وی بر اس��اس متنی از س��خنانش که روی وب سایت 
وزارت خارج��ه آمریکا قرار گرفته ادع��ا کرده ایتالیا 
تصمیم گرفته مجوز شرکت ماهان به ایتالیا را تمدید 
نکند.  پامپئو گفت: کش��ورهای اروپایی ظاهراً به این 
واقعیت آگاه ش��ده اند که ایران کشور متجاوز است نه 
مظل��وم و این واقعیت، از تصمیم اخیر فرانس��ه برای 
عدم تمدید دسترسی ماهان ایر به ایتالیا هم مشخص 

است و ما بابت این بسیار متشکریم.
علی رغ��م ادعای وزیر خارجه آمری��کا دولت ایتالیا تا 
کنون چنین تصمیمی را اعالم نکرده، اما وزیر خارجه 
ایتالیا پس از س��خنان پامپئو گفت که رم در روزهای 
آین��ده اعالنی��ه ای رس��می در این خصوص منتش��ر 

خواهد کرد.  فارس 

 گام برجامی جدید ایران
 به افزایش تنش منجر می شود

وزیر خارجه فرانس��ه مدعی ش��د گام برجامی جدید 
ایران به افزایش تنش در منطقه منجر خواهد شد.

ژان ای��و لودریان در نطق��ی در کمیته روابط خارجی 
پارلمان فرانس��ه با اش��اره به ضرب االجل ایران برای 
آغاز چهارمین گام برجامی خود گفت ایران و آمریکا 
ی��ک ماه دیگ��ر برای آم��دن به میز مذاک��ره فرصت 

دارند. 
چن��د روز پی��ش منابع خب��ری ف��اش کردند طرح 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه برای مالقات 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور ایران و گفت وگو بر س��ر یک سند چهار 

بندی به شکست انجامیده است. 
رسانه آمریکایی پالیتیکو به نقل از منابعی مدعی شد 
دیدار سران دو کشور علی رغم توافق اولیه بر سر این 
س��ند محقق نش��د زیرا روحانی اصرار داشته ترامپ 

ابتدا رفع تحریم ها علیه ایران را اعالم کند. 
لودری��ان گفت: ای��ن طرح ها که موفق نش��دند هنوز 
روی میز هس��تند و ایران و ایاالت متحده باید ظرف 
مدت زمان کوتاه باقی مانده از فرصت اس��تفاده کنند 
چون ایران قصد خود را برای برداشتن گام های جدید 
جهت کاس��تن از تعهدات خود ذی��ل برجام را اعالم 

کرده است.  باشگاه خبرنگاران 

واکنش ایران به یک پرداخت غرامت 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در لندن تاکید کرد 
غرام��ت دولت انگلیس به بانک مل��ت، موفقیت مهم 

حقوقی برای ایران است.
بعید ی نژاد نوش��ت : غرامت دول��ت انگلیس به بانک 
مل��ت که بر اس��اس رأی چهار ماه پی��ش دادگاه می 
باید به آن بانک پرداخت می شد، پرداخت شده است. 
ای��ن غرامت بر مبن��ای رأی دادگاه بریتانیا و به علت 
غی��ر قانونی بودن تحریم هایی اس��ت که خزانه داری 
انگلیس از س��ال 2۰۰9 میالدی برای چند سال علیه 

بانک ملت اعمال کرده بود.
وی خاطر نش��ان ک��رد نتیج��ه دادگاه بریتانیا و الزام 
خزانه داری آن کش��ور به پرداخ��ت غرامت به بانک 
ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محس��وب 
می ش��ود.گفتنی اس��ت آمریکا و غرب ب��ا تمام توان 
ب��ه دنبال تحریم ه��ای همه جانبه علی��ه ملت ایرا ن 

هستند.  مهر 

اخبار

راهبرد ما محروم کردن ایران از ثروت هایش است
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مش��ترک با همتای ایتالیایی خود گفت 

راهبرد واشنگتن محروم ساختن ایران از ثروت هایش است.
مای��ک پامپئو گفت: ما باید از گفت وگوهای راهب��ردی بین ایتالیا و آمریکا برای 
یافت��ن راه هایی جهت بهبود ثباث در اروپا و افزایش همکاری های امنیتی مان در 

دریای مدیترانه ش��ویم و باید کماکان علیه ایران متحد باقی بمانیم. وزیر خارجه 
آمریکا گفت: کشورهای اروپایی شروع به درک این واقعیت کرده اند که ایران متجاوز 

اس��ت نه کش��وری که مظلوم واقع ش��ده و این مس��ئله از تصمیم ایتالیا در عدم تمدید 
دسترسی شرکت هواپیماهایی ماهان به ایتالیا مشخص است و ما بابت آن سپاسگزاریم.

پامپئ��و در بخش دیگری از س��خنانش ب��ار دیگر به تکرار ادعاها علی��ه ایران پرداخت و 
گفت: جمهوری اس��المی ایران، بزرگترین حامی تروریس��م دولت��ی و اصلی ترین عامل 

بی ثبات کننده در سراسر خاورمیانه است.  ایسنا

واکنش ایران به مداخله وزارت خارجه فرانسه 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران عادل خواه را تبعه ایران خواند و مداخله وزارت 

خارجه فرانسه در پرونده اتباع ایرانی را فاقد موضوعیت و وجاهت برشمرد.
سید عباس موسوی با تاکید بر اینکه پرونده خانم عادلخواه در چارچوب قوانین 
دادرسی عادالنه کشور با دقت توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است، مداخله 

وزارت خارجه فرانس��ه در  پرونده اتباع ایران  را فاقد موضوعیت و وجاهت خواند 
و افزود: این اقدام  نه تنها کمکی به حل موضوع نمی کند، بلکه منجر به پیچیده تر 

شدن روند دادرسی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت فرانسه را 
به منزله مداخله در امور داخلی کشورمان و غیر قابل پذیرش خواند.

آگ��ن ون در مول گفت: حیاتی و ضروری اس��ت که مس��ئوالن ای��ران در این پرونده و 
همچنین در تمامی پرونده های مربوط به اتباع خارجی بازداش��ت  ش��ده در ایران شفاف 

عمل کنند.  فارس 

ایران همکاری با آژانس را بهبود داده است
مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد ایران همکاری با بازرسان 

این سازمان را افزایش داده است.
کورنل فروتا درباره روند بازرس��ی از مکانی در تهران که ذرات رادیواکتیو در آن 
یافت ش��ده، به خبرنگاران گفت: برخی تعامالت انجام ش��ده و هم اکنون نیز در 

حال رخ دادن است.
مدی��رکل موقت آژانس اتمی ب��دون بیان جزئیات بیش��تری از تعامالت ایران با این 

س��ازمان، افزود: این یک فرایند در حال انجام اس��ت... من نمی توانم درباره نحوه پایان 
یافتن آن، از پیش قضاوت کنم. این تعامل هم بدان معنی نیست که مشکالت به صورت 

کامل مرتفع شده اند، اما گامی در جهت درست است.
فروتا پیشتر هم با بیان اینکه راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران ذیل برجام ادامه دارد، 

گفت ایران باید با این نهاد همکاری کامل و به هنگام داشته باشد.  تسنیم 

س��یلی محکمی ک��ه رئیس جمه��وری ایران به 
همت��ای آمریکای��ی اش زد بدی��ن معن��ا که از 
پاس��خ دادن ب��ه تماس تلفن��ی ترامپ که طرح 
رئیس جمهوری فرانس��ه بود امتناع کرد، نش��ان 
می دهد که ای��ران در ایجاد خاورمیانه جدید به 
رهب��ری خودش و نه به رهب��ری آمریکا، موفق 

شده است.
عبدالباری عطوان تحلیلگ��ر مطرح جهان عرب 
در س��رمقاله روزنام��ه فرامنطق��ه ای رای الیوم 
نوش��ت: س��یلی محکمی ک��ه حس��ن روحانی 
ایران به همت��ای آمریکایی اش  رئیس جمهوری 
»دونالد ترامپ« زد بدین معنا که از پاسخ دادن 
به تماس تلفنی ترامپ که طرح امانوئل ماکرون 
رئیس جمه��وری فرانس��ه بود امتن��اع کرد، این 
موض��وع را مورد تأکید قرار می دهد که ایران در 
ایجاد خاورمیانه جدی��د ولی به رهبری خودش 
و ن��ه به رهبری آمری��کا -همانطور که کاندولیزا 

رایس وزیر خارجه اس��بق آمری��کا برنامه ریزی 
کرده بود- موفق شده است.

قرار ب��ود این تماس تلفنی در حاش��یه حضور دو 
رئیس جمهور ای��ران و آمری��کا در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک و بعد از موافقت 
دولت آمریکا با اکثر ش��رط های ایران که مهم ترین 
آنها لغو فوری تحریم ها است، انجام شود؛ آمریکا این 
مساله را پذیرفت ولی دستوراتی که از تهران صادر 
شد، مانع از انجام هرگونه دیدار یا تماس تلفنی میان 
روحانی و ترامپ شد که دلیل این امر، بررسی اهانت 
طرف آمریکایی در عقب نشینی از توافق هسته ای و 

وضع تحریم های سختگیرانه علیه ایران بوده است.
رهب��ری ای��ران خ��ود را در موضع��ی قدرتمند 

می بینن��د که ب��ه آن این ام��کان را می دهد که 
ش��رایط و خواس��ته های خود را بر دیگران و در 
رأس آنه��ا آمریکا و »دنباله روهایش« در منطقه 

به چندین دلیل تحمیل کند:
نخست: شکست تحریم های اقتصادی آمریکا در 
به زانو در آوردن ایران و ادامه صادرات نفت ایران 

به چین، ترکیه، هند و دیگر کشورها است.
دوم: رهب��ری ای��ران یقی��ن دارد ک��ه آمری��کا 
»ترس��وتر« از آن است که حمله ای نظامی علیه 
ایران آغاز کند، چه این جنگ برای انتقام گیری 
به دلیل س��اقط کردن پهپادش و چه برای دفاع 

از همپیمانانش و به ویژه سعودی ها باشد.
س��وم: تمامی دشمنان ایران با بحران های بسیار 

وخیمی دست به گریبان هستند، شکست هایی 
که به عربستان سعودی به طور متوالی از طریق 
حم��الت یمنی ه��ا، تحمیل می ش��ود و صنعت 
نف��ت آن را فلج کرده اند که آخری��ن مورد این 
شکس��ت ها، عملیات بزرگ ارتش و کمیته های 
مردمی )وابسته به انصاراهلل( در محور نجران بود 
که طی آن، هزاران نفر از نیروهای سعودی اسیر 
و صدها تن دیگر کش��ته ش��ده اند و خودروهای 

زرهی این کشور به غنیمت گرفته شده اند.
چه��ارم: ط��رف اس��رائیلی، ک��ه از اصلی ترین 
تحریک کنن��دگان آمریکا برای حمل��ه به ایران 
بود، فعال با هرج و مرج سیاس��ی دس��ت و پنجه 
نرم می کند و بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر این 

رژیم برای بار دوم در تش��کیل کابینه شکس��ت 
خ��ورده و روز چهارش��نبه تحقیقات رس��می از 
طرف دادس��تان کل در زمینه اتهامات وارده به 
وی از جمله فساد آغاز شد و ناپدید شدن وی در 
عرصه سیاس��ی و اقامت در سلول به مدت چند 

سال قطعی شده است.
پنجم: ترامپ خود را با تحقیقاتی مواجه می بیند 
که ممکن است به انزوای وی منجر شود و حتی 
اگر این احتمال وجود نداش��ته باشد ولی شانس 
پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
برای دور دوم به دالی��ل متعددی کاهش یافته 
اس��ت که از جمله آن می توان به وخامت اوضاع 
اقتصادی و سوء اس��تفاده وی از قدرت و متوسل 
ش��دن به راه های هم پیمانان عرب »عقب مانده« 
و »غی��ر دموکراتی��ک« با ه��دف تخریب وجهه 
دشمنانش و کثرت دیدار وی با هم پیمانان عرب 

اشاره کرد.  باشگاه خبرنگاران 

گزارش
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هدی دهقان بذرافش��ان-ناظران سیاسی بر این 
باورند که اقدامات سوء سران سعودی در ارتباط 
با ب��ازار انرژی جهان اس��الم، انفج��ارات مراکز 
مذهبی مس��لمانان به خصوص شیعیان مظلوم 
و اسالم هراس��ی و البته تجاوز به کشور بی گناه 
یمن این کشور که با تشکیل و حمایت های مالی 
از القاده و داعش و غیره همراه اس��ت همگی از 
چالش ه��ا و موانع برقراری ارتباطی دوس��تانه و 
در چارچوب عرف بین الملل جمهوری اس��المی 
ایران با ریاض اس��ت و تا زمانی که این چالش ها 
از سوی رژیم سعودی برطرف نشود شاهد تغییر 

در مناسبات دو کشور نخواهیم بود.
 اخی��را پیام هایی ب��رای مذاک��ره و آتش بس از 
سوی عربس��تان به ایران دریافت شده و مقامات 
کش��ورمان این موضوع را تایید کرده اند چناچنه 
علی ربیع��ی س��خنگوی دولت ای��ران، نمک به 
زخم س��عودی ها پاش��ید، زمانی ک��ه تأکید کرد 
روحانی پیامی از س��وی ریاض، که توسط یکی از 
میانجی گران )بدون ذکر نامش( جهت درخواست 

برای مذاکره و آتش بس، دریافت کرده است. 
جال��ب توجه اینک��ه  عادل الجبیر وزیر مش��اور 
دولت س��عودی در امور خارجه این اطالعات را 
رد نکرد و به گفتن این موضوع که این اظهارات 

دقیق نیست، بسنده کرد.
الجبیر مدعی ش��د که یکی از کش��ورهای برادر 
برای این آتش بس تالش می کند. ولی توجیهات 
این وزیر سعودی کامال با اظهارات موثق عمران 
خان نخست وزیر پاکس��تان در تناقض است که 
تأکید کرده عربس��تان س��عودی از وی خواسته 
اس��ت برای آتش بس با ای��ران میانجیگری کند. 
بعید نیس��ت که عمران خان همان فردی باشد 
که این پیام را ارسال کرده است. اما آنچه اهمیت 
دارد تا زمانی که سیاس��ت های ایران هراس��ی، 
تجاوز به کشورهای منطقه، آتش آفروزی و فتنه 
انگیزی س��عودی ها تمام نش��ود برقراری روابط 

دوستانه تهران و ریاض ممکن نیست.

 چالش های اساسی تهران و ریاض
س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارج��ی در خص��وص چال��ش های 
سیاسی عربس��تان و ایران گفت: بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی و شکس��ت دکترین دو ستونی 
نیکس��ون که منطقه خاورمیان��ه را به دو بخش 
اساسی انرژی و قدرت نظامی تقسیم نموده بود 
و تامی��ن انرژی را به عربس��تان و تامین امنیت 
ان��رژی منطقه را به محمد رضا پهلوی س��پرده 
ب��ود، ف��رو ریخت آمریکا مجبور ش��د ب��ا تغییر 
راهبردی خویش هر دو س��تون را به عربس��تان 
س��عودی بس��پارد؛ از آن به بعد رژی��م حاکم بر 
عربس��تان مجبور ش��د همه توان خ��ود را برای 
مقابله با انقالب اس��المی قرار دهد و در حقیقت 

بازوی نظامی امنیتی آمریکا در منطقه شد. 
وی اف��زود: نمی ت��وان حمایت ه��ای همه جانبه 
عربس��تان را به صدام بعثی در زمان 8سال دفاع 
مقدس وعراق فراموش ک��رد؛ در این ایام بخش 
قابل توجه��ی از تس��لیحات و تجهیزات نظامی 
صدام بر علیه ملت ایران عربستان تامین می نمود 
و درهمی��ن جه��ت بس��یاری از مهم��ات مورد 
استفاده ارتش بعثی با نام عربستان بارگیری و به 

جبهه های جنگ علیه ایران حمل می شد. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی 
اظهارداش��ت: پس از دفاع مقدس این عربستان 
بود ک��ه با مش��اورت مس��تقیم آمریکایی ها در 
تحریم های نفتی ش��رکت کرد و با انواع و اقسام 
طراحی ها برای انقطاع و تش��کیل ش��کاف بین 
ایران و کش��ورهای منطقه ت��الش نمود در یک 
دهه گذش��ته که منطقه دچار جنگ های نیابتی 
شد، رژیم س��عودی پشتیبان گروه ها و جریانات 
مختلف تروریس��تی شد و در سوریه و پس ازآن 
درعراق بدترین و ش��دیدترین جنایات را انجام 
داد و نام خود را در فهرست سیاه جنایات بشری 

قرار داد. 
ب��ه گفته صدرالحس��ینی؛ بن س��لمان در طول 
5سال گذشته تاکنون س��ر منشا همه جنایاتی 
ش��د که قتل جم��ال خاش��قجی یک��ی از آنها 
محس��وب می ش��ود و فش��ار مضاعف ب��ر مردم 
عربستان از دو نظر اجتماعی و اقتصادی افزایش 
یافت؛ در همین ایام جنگ دردمنش��انه بر علیه 
مردم استقالل طلب یمن آغاز کرد و این گرداب 
مخ��وف را برای خود فراهم نم��ود که همچنان 

ادامه دارد و خون های ریخته شد از مردم منطقه 
همچنان بر روی زمین جاری می باشد. 

وی بیان داش��ت: با این اوصاف سوال اصلی این 
اس��ت که آیا می ت��وان با این کش��ور روابطی بر 
اس��اس اصول بی��ن الملل برقرار نم��ود و روابط 
دیپلماتیک  را تحکیم بخش��ید؟ در پاس��خ باید 
گفت چالش های موجود که توس��ط س��ران این 
کش��ور ایجاد ش��ده از موانع اصلی ای��ن روابط 
محسوب می گردد البته نمی توان به قطع روابط 
تا بی نهایت ادامه داد چرا که در هر س��ال حدود 
8۰ه��زار نفر از مردم ایران برای انجام مناس��ک 
حج خانه امن الهی  و مکه مکرمه و مدینه منوره 
مشرف می شوند با این اوصاف باید برای برقراری 
روابط کنس��ولی اقدامات مناسب صورت گیرد تا 
زائرین حج با و آسایش بهتری به این کشور سفر 
کرده و با امنیت کامل مناس��ک حج را به جای 
آورده و با خیالی آرام و س��المت کامل به کشور 

برگردند و این اقدام امکان پذیر خواهد شد.

وی گفت: ش��ایان ذکر اس��ت جمهوری اسالمی 
ایران در طول س��الیان اخی��ر و باالخص پس از 
کش��تار حجاج ایرانی در این کش��ور دیپلماسی 
حج را از دیپلماسی سیاسی جدا نموده و به جز 
یکسال در سال های بعدی حجاج ایرانی به سفر 
حج اعزام ش��ده اند اما موضوع روابط دیپلماتیک 
از طریق روابط کنسولی اماکن پذیر خواهد بود. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع مهمی که 
در ح��ال حاضر مهمترین چالش روابط سیاس��ی 
ایران و عربستان را شامل می شود خون مظلومینی 
است که هر روزه توسط هواپیماهای متجاوز این 
کشور در س��رزمین مظلوم یمن جاری می گردد 
این هواپیماهای مهم که توس��ط دولت های غربی 
باالخص امریکا به کشور سعودی فروخته می شود 
شب و روز خانه ها و بیمارستان ها و مراکز جمعیتی 
یمن را با خاک یکس��ان می کند و ایران نمی تواند 

نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. 
وی بی��ان داش��ت: البت��ه موض��وع دخالت بن 

س��لمان در ام��ور مهمه ج��ان اس��الم و اعالم 
رس��می وی که من آش��وب و اغتشاش و جنگ 
را به خیابان های شهرهای ایران و تهران خواهم 
رساند از چالش های عمده دیگری است که باید 
ب��ا تغییر رژیم آل س��لمان به نقط��ه قابل قبول 
برس��د؛ همه این جریانات در کنار حمایت همه 
جانبه دس��تگاه های امنیتی عربستان از سازمان 
جنایت��کار منافقین که دس��تان ت��ا مرفق خون 
آلود خود را ب��ا صدام و آمریکا پیوند داده بودند 
نی��ز یکی دیگر چالش های اساس��ی بین ایران و 

عربستان محسوب می شود 
وی خاطرنشان کرد: س��وء اقدامات عربستان در 
ارتباط بازار انرژی جهان اس��الم انفجارات مراکز 
مذهبی مس��لمانان به خصوص ش��یعیان مظلوم 
و اس��الم هراس��ی این کش��ور که با تش��کیل و 
حمایت های مالی از القاعده و داعش و غیره همراه 
است همگی از چالش ها و موانع برقراری ارتباطی 

دوستانه و در چارچوب عرف بین الملل است. 

موانع روابط تهران و ریاض از نگاه صدرالحسینی

فتنه افروزی هایی که 
باید تمام شود 

اندیشکده آمریکایی مطرح کرد:

چشم انداز موفقیت ابتکار صلح هرمز

عطوان:
 خاورمیانه ای جدید به رهبری ایران تشکیل شده است

سی. ان. ان:
 جنگ با ایران فاجعه بار است

یک ش��بکه آمریکایی هش��دار داد غرب و همپیمانان این کش��ور نه تنها به 
س��ادگی در جنگ با ایران پیروز نمی شوند، بلکه احتماال به سادگی شکست 

خواهند خورد.
ش��بکه س��ی. ان. ان در گزارش��ی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه جنگ احتمالی 
میان آمریکا و ایران فاجعه بار است و هیچ  برنده ای نخواهد داشت، ادامه داد که 
تصمیمات اخیر »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا برای خودداری از اقدام 
نظامی علیه ایران، هوشمندانه و زیرکانه بوده است و از نظر اخالقی نمی توان آن 
را سرزنش کرد. این گزارش سپس در بخش بعدی به عملیات حمله تالفی جویانه 
۱۴ سپتامبر )2۳ شهریور( ارتش یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی 
اشاره کرد و نوشت، علیرغم آنکه برخی منابع اطالعاتی غرب و غرب آسیا ایران را 
به دست داشتن در این حمله متهم می کنند، اما هنوز آشکارا اعالم نکرده اند که 

ایران در حقیقت از داخل خاک خود به عربستان سعودی حمله کرده است.
به نوشته سی. ان. ان، عدم اشاره مستقیم به ایران احتماال با این هدف صورت 
می گیرد که فرصت برای دیپلماسی حفظ شود. این گزارش در خصوص تمایل 
کش��ورهای غربی برای دنبال کردن راه حل دیپلماتیک در مقابل ایران نوشت 
که میزان فوریت رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای کاهش خطرات جنگ در 
خلیج فارس، هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک  مشهود 
بود که در آن، فرانس��ه تالش کرد تا رؤسای جمهور ایران و آمریکا را ترغیب 
به مذاکره کند. این گزارش س��پس در خصوص پیامدهای اقدام نظامی علیه 
ایران نوشت، حمله به ایران جنگ پیچیده ای به راه خواهد انداخت که غرب و 

همپیمانان این کشور نمی توانند به سادگی در آن پیروز شوند. فارس

اندیش��کده آمریکایی شورای آتالنتیک در تحلیلی به 
بررسی چشم اندازهای موفقیت طرح ایران، موسوم به 

»ابتکار صلح هرمز« پرداخته است.
در ای��ن گزارش تصریح ش��ده ای��ران از دهه ۱99۰ 
میالدی به دنبال ی��ک گفت وگوی منطقه ای جامع، 
مش��ابه با س��ازمان امنیت و همکاری اروپا  بوده تا از 
طریق آن روابط بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
یا به عب��ارت دیگر اجتماع تنگه هرم��ز، بهبود یابد. 

طرح امید نسخه به روزشده این ایده است.
طبق گزارش ش��ورای آتالنتیک، ابتکار صلح هرمز یا 
طرح امید بر مبنای پاس��خگویی و مسئولیت پذیری 
کش��ورهای منطق��ه در برابر تضمین صل��ح، ثبات و 
شکوفایی منطقه و تعامل با جامعه جهانی شکل گرفته 
و به دنبال تامین نفع حیاتی مشترک در حفظ آزادی 

کشتی رانی و امنیت انرژی برای همگان است. 
در تحلیل اندیشکده آتالنتیک درباره طرح ایران آمده 
است: این طرح می تواند ش��روعی باشد برای بررسی 
گس��ترده مس��ائل امنیتی و هم��کاری در زمینه های 
گوناگ��ون از جمله امنیت انرژی، کنترل تس��لیحات، 
اقدامات اعتمادسازی، قراردادهای نظامی، ایجاد یک 
منطقه عاری از تس��لیحات کش��تار جمعی و معاهده 

عدم تع��رض در اجتم��اع تنگه هرمز. ع��الوه بر این، 
طرح امید به دنبال تش��کیل یک کارگروه مش��ترک 
پیرامون مسائل مختلف است که  ارائه اقدامات عملی 
برای گس��ترش تدریجی همکاری در زمینه هش��دار 
زودهن��گام، پیش��گیری و حل کش��مکش ها، مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر و انس��ان، س��رمایه گذاری های 
مشترک در انرژی، ترانزیت و حمل و نقل و همچنین 

همکاری در امنیت سایبری را شامل می شود.
اه��داف فوق الذکر، طبق تحلیل ش��ورای آتالنتیک، 
فقط با پیروی از اصول همس��ایگی از جمله گفت وگو 
و احترام متقاب��ل، احترام به حاکمیت ملی، تمامیت 
ارض��ی و تغییرناپذیری مرزهای بی��ن المللی، حل و 
فصل صلح آمیز تمام اختالف��ات، عدم پذیرش تهدید 
و اس��تفاده از زور، ع��دم تعرض و ع��دم مداخله در 
ام��ور داخل��ی یا خارج��ی یکدیگ��ر و عدم پذیرش و 
عدم مشارکت در ائتالف ها و اتحادیه ها علیه یکدیگر 

عملی خواهند شد.
طبق نوشته اندیشکده شورای آتالنتیک، طرح امید، 
ورای منافع امنیتی جمهوری اس��المی به مالحظات 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز پرداخته 
است؛ با این حال، ایران این را پنهان نکرده که هدف 

نهایی اش خروج ایاالت متحده از منطقه است.
ش��ورای آتالنتیک با یادآوری ش��کاف ها و اختالفات 
موجود در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
نوشته برای اعضای این شورای پذیرفتن پیشنهادات 
ایران دشوار اس��ت.  اگرچه کشورهایی مانند عمان، 
قطر، کویت و امارات متحده نیز در زمینه گفتگوهای 
منطقه ای پیشنهادات مشابهی داده اند اما مشکالتی 
مانن��د تحری��م قطر از س��وی عربس��تان و امارات و 
همچنین نب��ود روابط دیپلماتیک بین عربس��تان و 

بحرین با ایران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
این اندیش��کده نوش��ته تاریخ نش��ان داده توس��عه 
ش��کوفایی، امنی��ت و ثب��ات در منطقه با ش��یوه ای 
غیرجامع و بدون مش��ارکت ایران امکانپذیر نیس��ت. 
سرنوش��ت طرح امید به توانایی ایران در تبدیل این 
پیشنهاد به گام های استوار در راستای اعتمادسازی با 
همسایگان عرب اش و همچنین جلب حمایت جامعه 

بین المللی، از جمله ایاالت متحده، بستگی دارد.
در پایان این تحلیل آمده اس��ت: روش��ن اس��ت که 
بیش��تر کش��ورهای همکاری خلیج ف��ارس آمادگی 
مش��ارکت نظامی ب��دون حضور آمری��کا در منطقه 
را ندارند. اگرچه به نظر نمی رس��د که این کش��ورها 
از پیش��نهاد ایران اس��تقبال گرمی داشته باشند اما 
زمان آن فرا رسیده است که تمام کشورهای حاشیه 
خلیج فارس راهی مشترک برای خروج از بحران ها و 

دشمنی های کنونی بیابند.  صداوسیما 


