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درخواست عربستان از پوتین برای میانجیگری نزد ایران
مجتهد فعال رسانهای مشهور عربستانی در تازهترین نوشته خود در توییتر درباره سفر اخیر محمد بن سلمان به روسیه اظهارات

مهمی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتهد که به دلیل ارائه اطالعات دقیق از پشت پردۀ خاندان حاکم گمان می رود از
شاهزاده های سعودی باشد، در توییتر نوشت: محمد بن سلمان جانشین ولی عهد و وزیر دفاع عربستان به روسیه رفت تا
بتواند از والدیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برای قانع کردن ایرانی ها و انصارالله به منظور موافقت با آتش بس

بدون عذرخواهی عربستان، کمک بگیرد.

مجتهد افزود: روسیه هم این کار را نخواهد کرد، مگر در برابر افزایش قیمت نفت و امضای توافقنامه تسلیحاتی که قبال
توسط عربستان متوقف شده بود و نیز اجرای توافقنامه فروش سالح به مصر با پول عربستان که قبال متوقف شده بود.

وی در ادامه نوشت: قرارداد فروش نفت عربستان به روسیه بیش از 10 میلیارد دالر است و در زمان ملک عبدالله به
مراحل پایانی خود رسیده بود، اما در زمان ملک سلمان بر اثر فشار آمریکایی ها متوقف شد.

مجتهد درباره قرارداد فروش اسلحه روسیه به مصر هم نوشت: این قرارداد به ارزش 7 میلیارد دالر در زمان ملک عبدالله
تقریبا نهایی شده بود، اما در چند ماه گذشته متوقف گردید.

مجتهد دشوارترین مرحله را افزایش قیمت نفت همراه با کاهش تولید نفت توسط عربستان می داند که با هدف زیر فشار
گذاشتن ایران برای امضای تفاهمنامه هسته ای و وادار کردن روسیه به خروج از اوکراین انجام شد.

وی می نویسد: اقتصاد عربستان تحمل کاهش تولید به دلیل افزایش هزینه ها را ندارد و طی 4 ماه اول سال جاری
کسری بودجه به یک چهارم تریلیون دالر رسیده است.

مجتهد می افزاید: پس از افزایش تولید نفت عربستان، بازارهای نفتی اشباع شدند و بازگشت قیمت ها به حالت قبلی جز
با کاهش چشمگیر تولید توسط عربستان (دست کم 3 میلیون بشکه در روز) ممکن نخواهد بود.


