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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»هــراس«، »انزجار« یــا »کینه«؛ 
اســمش را هرچه می خواهید بگذارید، 
مهم این است که عربستان به یکی از این 
دالیل یا اصال هر سه، شمشیرش را برابر 
ایران غالف نمی کنــد و آن عناد قدیمی 
و ســنتی خود در قبال ایران را دو دستی 

چسبیده است. 
اکنون کــه ترامپ، حامــی بزرگ 
عربستان در آستانه خروج از قدرت است 
و بایدن قرار است بر سر کار آید، نگرانی 
صعودی از رویکرد بایدِن دموکرات نسبت 
به تهران و ریاض، گریبان آل ســعود را 

گرفته است. 
شبکه عبری »کان« دیروز در مورد 
»یک رابطه عاشــقانه بین اســرائیل و 
عربستان سعودی« صحبت و تأکید کرد 
که »مقامات ارشد اسرائیلی هم اکنون در 

ریاض حضور دارند.«
شــبکه هفــت تلویزیــون رژیــم 
صهیونیستی نیز اعالم کرد که یکشنبه 
پرواز محرمانه ای از فرودگاه بن گوریون به 
عربستان صورت گرفت که حامل بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 

یوسی کوهن، رئیس موساد بود.
رادیو ارتش اسرائیل نیز خبر داد که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در این 

دیدار در شهر نیوم عربستان حضور داشته 
است. به گزارش رسانه های اسرائیلی این 
سفر حدود پنج ســاعت طول کشیده 
است؛ سفری که فصلی تازه در مناسبات 

منطقه است. 
 چطور این روابط »عاشقانه« 

علنی شد؟
بی تردید مقامات ریاض و تل آویو پیش 
از این نیز دیدارهای بسیاری داشته اند که 
اجازه علنی شدن پیدا نکرده اند. درباره این 
سفر اخیر اما ظاهرا موساد اجازه انتشار داده 
است؛ تا جایی که »یوآف گاالنت«، وزیر 
آموزش اسرائیل و عضو حزب لیکود نیز 
روز گذشته این دیدار در خاک عربستان 
را تایید کرد. این اعالم رســمی نشــانه 

چیست؟
مدتی پیش زمانی که بحرین و امارات 
تحت »توافق نامه  ابراهیم« به عادی سازی 
روابط خود با اسرائیل پرداختند، ریاض 
چنان محتاطانه پیش رفــت که درباره 
آن سکوت کرد. بســیاری معذوریت ها 
ریاض را بر آن داشت که در فعال در صف 
عادی سازی روابط با اسرائیل قرار نگیرد. 
حاال اما به نظر می رسد نگرانی ها درباره 
ایران و بایــدن تا آن جا پیــش رفته که 
ریاض چشــم بر آن معذوریت ها بسته 
است و میزبانی خود از مقامات اسرائیلی 

را علنی می کند. 

دو روز پیش فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربســتان در حاشیه نشست 
»G20« به رویترز گفت که »کشورش 
همیشه از عادی سازی کامل روابط با رژیم 

صهیونیستی حمایت کرده است.«
 بیم و امیدهای سعودی 
از انتقال قدرت در آمریکا

او همچنین اذعان کــرده که »هیچ 
تهدیدی برای امنیت منطقــه در دوره 
انتقال قدرت در آمریکا نمی بیند.« منظور 
او از انتقال قــدرت، رفتن ترامپ و آمدن 
بایدن است. اما این گفته او در حالی است 
که دموکرات ها در ادوار گذشته نیز روی 
خوشی به سعودی نشان نداده اند. شخص 
بایدن نیز در قضیه قتل جمال خاشقچی، 
تعابیر تندی را علیه بن سلمان سعودی به 

کار برده بود. 
با این حال وزیر خارجه عربســتان 
می گوید »اطمینــان دارد دولت جدید 
ایاالت متحده همان سیاست ها را ادامه 
خواهد داد و سیاست هایی را که به ثبات 
منطقه کمک می کند دنبال خواهد کرد.«

علی رغم این اظهارات به نظر می رسد 
اتفاقا نگرانی عربســتان از همین تغییر 
رویکرد و سیاست هاســت که منجر به 
یک میزبانی علنی از مقامــات تل آویو 
شده است. اسرائیل همواره مورد حمایت 
روســای جمهور آمریکا چه دموکرات 

باشند و جمهوری خواه بوده است. حال 
پناه گرفتن پشت سر اسرائیل، عربستان 
را از سیاست های ناخوشایند بایدن علیه 
ریاض تاحدودی زیادی مصون خواهد 

داشت. 
برجام به عالوه عربستان مساوی 

»برجام2«!
موضوع دیگر ایران اســت. در واقع 
»ایران« پای ثابــت نگرانی های ریاض 
است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
دیروز در حساب توئیتر خود در مورد دیدار 
با ولیعهد عربستان سعودی نوشت: »از 
دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
خرسندم. همکاری امنیتی و اقتصادی ما 
قوی و پایدار است و ما آن را برای اقداماتی 

در راستای  مقابله با نفوذ مخرب ایران در 
خلیج فارس، اهداف اقتصادی ذیل  برنامه 
20۳0 و احیای حقوق بشر مورد استفاده 

قرار خواهیم داد.«
این حد از حمایت دولــت ترامپ از 
سعودی ها، به آنها این اعتماد به نفس را 
داده اســت که خود را برای مشارکت در 
گفتگوهای بعدی تهران و واشنگتن محق 
بدانند! روز گذشــته عبداهلل المعلمی، 
نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان 
ملل متحد مدعی شد که »عربستان باید 
در مذاکره بعدی آمریکا و ایران مشارکت 
داشته باشد!«  او که به داشتن مواضع ضد 
ایرانی در سازمان ملل شناخته می شود، 
گفت: »دولت بایــدن خواهد فهمید که 
باید با ایران توافق جدیــدی امضا کند؛ 
چراکه توافق فعلی مرده است.« فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه سعودی نیز در 
گفت وگویی با شبکه خبری »ان بی سی« 
در اظهارات مشابهی خواستار مشارکت 
کشورهای عربی از جمله عربستان در هر 
گونه توافق احتمالی آمریکا با ایران شد. 
یعنی اگر برجام حاصل گفتگوهای ایران 
و پنج به عالوه یک به عبارتی اعضای دائم 
شورای امنیت به عالوه آلمان بود، آنطور 
که عربستان می خواهد گفتگوهای بعدی 
باید مذاکرات »ایران با پنج به عالوه یک به 

عالوه عربستان« باشد!
 سعودی در تدارک 

یک سایه امن صهیونیستی
فرحان گفته است: »عربستان باید در 
هرگونه مذاکره بالقوه بین دولت بعدی 
آمریکا و ایران در زمینه هسته ای مشارکت 
داشــته باشــد که نه تنها فعالیت های 
هسته ای ایران را محدود کند، بلکه در پی 
آنچه که وی رفع رفتارهای خصمانه ایران 

در منطقه خواند، باشد.«
وزیر ســعودی عنوان »برجام 2« را 
روی این مذاکرات احتمالی گذاشــته و 
بعد هم ادامه داده که این مذاکرات باید 
برنامه موشکی ایران و دیگر برنامه های 
تسلیحاتی که در اطراف منطقه استفاده 

می شود را نیز شامل شود. 
او گفته کــه »برجــام2« می تواند 
در پی رفع نگرانی ها از جانــب ایران در 
زمینه ارسال ســالح به شبه نظامیانی 
چون حوثی ها در یمن باشد.  روز گذشته 
حوثی های یمن اعالم کردند که تاسیسات 
ســعودی آرامکو در جده را هدف حمله 

موشکی قرار داده اند. حمالتی از این دست 
از سوی حوثی ها که عربستان ادعا می کند 
سالح خود را از ایران تامین می کنند نیز 
تاثیر بسیاری در هراس فزاینده ریاض از 

تهران دارد. 
حال ارتباط معناداری میان نزدیکی 
با اســرائیل و طرح ضرورت مشارکت در 
گفتگوها میان ایران و آمریکا وجود دارد و 
آن ارتباط معنادار این است که در صورت 
دوستی با تل آویو، اسرائیلی ها با ارتباطات 
نزدیکی که با آمریکای دموکرات نیز دارند، 
منافع ریاض را نیز تامین خواهند کرد؛ من 
جمله درباره ایران. در واقع سعودی ها در 
تدارک یک سایه امن صهیونستی برای 

خود هستند. 
البته تعامل با بایدن برای اسرائیلی ها 
به راحتی ارتباطشــان با ترامپ نخواهد 
بود. بنی گانتس، وزیر جنگ آنها دیروز 
با بیان اینکه مرحله انتقال دولت آمریکا 
مرحله حساسی است گفت: نمی دانم که 
سیاست جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا پس از روی کار آمدن چگونه خواهد 
بود اما ما به اندازه توان خود برای دور کردن 

خطر هسته ای ایران تالش خواهیم کرد.
برخی رســانه های اســرائیل اعالم 
کرده اند که دولت نتانیاهو در حال ایجاد 
راهبردی برای تاثیرگذاری بر توافق با ایران 
در زمان ریاست جمهوری بایدن هستند و 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یک تیم 
ویژه برای این ماموریت به ریاست گابی 
اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل تشکیل 
داده اســت. در صورت ایجــاد ارتباطی 
مستحکم میان ریاض و تل  آویو، اسرائیل 
قطعا در این راهبرد، منافع عربســتان را 

لحاظ خواهد کرد. 

عربستان همزمان با میزبانی از نتانیاهو مدعی مشارکت در »برجام2«! شد؛

هراس بی پایان سعودی و جستجوی یک سایه امن 

خبر

دریا اورس، سفیر ترکیه در تهران صبح دیروز با 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در ابتدای 
این دیدار با اشــاره به پیوندهای عمیق و تاریخی 
ایران و ترکیه در حوزه فرهنگــی گفت: روند رو 
به رشد ارتباطات فیمابین و توسعه دو کشور در 
منطقه، فرصت های فراوانی برای همکاری های 
همه جانبه فیمابین فراهم آورده که باید از آن در 

راستای منافع دو ملت بهره ببریم.

رئیس مجلس شــورای اسالمی تحریم های 
آمریکا علیه کشــورهای مســتقل را سیاستی 
شکست خورده خواند و تصریح کرد: در سال های 
اخیر علیرغم اعمال تحریم های ظالمانه و سیاست 
یکجانبه گرایی آمریکا علیه کشورمان، پایه های 
تولیدات داخلی جمهوری اسالمی ایران محکم تر 
شد و تهدیدها به فرصت تبدیل شدند که آثار آن 
در آینده نزدیک قابل مشاهده است. وی در همین 
بخش افزود: شیوع کرونا از دالیل کاهش مناسبات 
تجاری میان دو کشور هست و باعث مشکالتی در 

حوزه بازارچه های مرزی و تجارت رسمی گردید 
اما امیدوارم با تمهیدات مسئوالن ایران و ترکیه 

بتوانیم هرچه سریعتر از موانع عبور کنیم.
تأکید ترکیه بر توسعه مراودات پارلمانی با 

مجلس ایران
سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار گفت: 
مجالس دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار هستند 
و پارلمان ترکیه بر توسعه هرچه بیشتر مراودات 

پارلمانی با مجلس شورای اسالمی تأکید دارد.
دریا اورس یادآور شد: ترکیه نیز همانند برخی 

کشــورهای غربی و ایران موضوع تولید واکسن 
کرونا را دنبال می کند. امیدواریم در ســال آینده 
میالدی با تولید واکســن کرونــا و بهبود اوضاع 
مبادالت اقتصادی و تجاری دو کشور گسترش 
یاید. وی روابط تهران و آنکارا را تاریخی و رو به رشد 

خواند و بر اهمیت رفع موانع احتمالی در حوزه های 
مختلف مناسبات دوجانبه تأکید کرد.

سفیر ترکیه در پایان بر دعوت رسمی رئیس 
پارلمان ترکیه از قالیباف جهت ســفر به ترکیه 

تأکید کرد.

قالیباف در دیدار سفیر ترکیه:

پایه های اقتصاد داخلی ایران در شرایط تحریم محکم تر شد
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وزارت خارجه آمریکا:
۷۰ میلیارد دالر به درآمد نفتی ایران 

خسارت زده ایم
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشــی درباره 
ایران مدعی شد که این کشور با پیشبرد کارزار فشار 
حداکثری علیه ایران به میزان ۷0 میلیارد دالر به 
درآمد نفتی ایران خســارت زده است و همچنین 
مانع دست یابی ایران به تقریبا ۵0 میلیارد دالر به 
طور ساالنه شده اســت. در این گزارش آمده است: 
کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان به طرز 
خارق العاده ای موثر است. پیش از این کارزار، ایران 
تقریبا 2.۵ میلیون بشکه نفت در هر روز صادر می 
کرد. اکنون حتی برای ارسال یک چهارم آن نیز با 

چالش هایی دست و پنجه نرم می کند.
    

کنایه نماینده تهران به گزینه های 
بایدن برای تصدی وزارت خارجه اش

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: » از زیبایی های سیاست خارجی  بایدن 
اینکه گزینه های اصلی وزارت خارجه اش: 1.کریس 
کونز، یک سناتور مخالف برجام و هم نظر با  ترامپ 
بود و فقط با فشار حزب دموکرات قانع شد. 2.تونی 
بلینکن که ابتدا مخالف فشار حداکثری ترامپ بود 
ولی اخیرا گفته ترامپ خوب عمل کرده و سرمایه 
خوبی برای ما گذاشته است.« گفتنی است بلومبرگ 
روز گذشته اعالم کرد که تونی بلینکن روز سه شنبه 
رسما برای تصدی سمت وزارت خارجه دولت بایدن 

معرفی خواهد شد. 
    

رایزنی عراقچی و سفیر ارمنستان 
درباره »قره باغ«

سفارت ارمنستان در تهران با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: »آرتاشس تومانیان«، سفیر جمهوری 
ارمنستان در تهران با »سید عباس عراقچی« معاون 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد. 
طرفین در ارتباط با حل مناقشه قراباغ و روندهای 
مربوط به آن در دوران پسا جنگ، شرکت نیروهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای و نقش آفرینی احتمالی 
آنان در آینده به تبادل نظر پرداختند. بر اساس این 
اطالعیه در این دیدار ظرفیت های همکاری های 
توافق شده و در راستای منافع متقابل ارمنستان - 

ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
    

رئیس سازمان بازرسی خبر داد؛
بررسی ادعای آزمایش داروهای 

خارجی روی بیماران ایرانی
رئیس سازمان بازرســی کل کشور از بررسی 
»ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی 
۳ هزار نفر از مبتالیان به کرونا در کشور« خبر داد 
و گفت: بر اساس بررســی های صورت گرفته از 
سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با 
نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳0 کشور با بیش 
از 11 هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته 
اند کــه تحقیق درباره حضور ایــران در بین این 
کشــورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان 
بهداشــت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول 
اخالق پزشــکی از جمله اطالع بیمار در هنگام 
تحقیقات، نحوه دریافــت و هزینه کرد اعتبارات 

احتمالی در دستور کار قرار دارد.
    

 بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان 
قوه قضاییه به اتهام گرفتن رشوه

علــی عبداللهــی، رئیس مرکــز حفاظت و 
اطالعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های اخیر 
12 نفر از کارکنان دســتگاه قضا در بخش های 
مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر و همچنین 1۸ نفر 
از وکالیی که در بخش های مختلف قضایی برای 
اعمال نفوذ در پرونده ها با پرداخت رشوه تالش 
می کردند بازداشت شــدند. وی افزود: در همین 
زمینه یک کارچاق کن حرفــه ای که به صورت 
علنی در مقابــل یکــی از مجموعه های قضایی 

فعالیت داشت، دستگیر شد.
    

خطیب زاده:
ظریف در کنفرانس مجازی 

افغانستان در »ژنو« شرکت می کند
ســخنگوی وزارت امورخارجــه از حضــور 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
کنفرانس مجازی افغانستان 2020 در ژنو خبر داد. 
سعید خطیب زاده، افزود: کنفرانس های ژنو برای 
افغانستان هر چهار سال یک بار تشکیل می شود و 
محور اصلی مباحث آن تعهد کشورها برای برقراری 
صلح و ثبات و توســعه در افغانستان است. گفتنی 
است کنفرانس سال جاری با حضور ۶۶ کشور و ۳2 
سازمان بین المللی به جهت محدودیت های ناشی 

از کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.

در پی علنی شدن سفر 
نتانیاهو و کوهن به 

عربستان، شبکه عبری 
»کان« دیروز در مورد »یک 
رابطه عاشقانه بین اسرائیل 

و عربستان سعودی« 
صحبت کرد. به نظر می رسد 

سعودی ها با آمدن بایدن، 
در تدارک یک سایه امن 

صهیونستی برای خود 
هستند

وزیر خارجه سعودی 
خواستار مشارکت 

کشورهای عربی از جمله 
عربستان در هر گونه توافق 

احتمالی آمریکا با ایران 
شده است. او عنوان برجام2 

را مطرح کرده و افزوده 
است که این مذاکرات باید 
برنامه موشکی ایران را نیز 

شامل شود

کاندیدای پیشین ریاســت جمهوری گفت: در مطلب 
روزنامه کیهان، حرف بدتری وجــود دارد مبنی بر اینکه ما 
چشــم به خوش آمدن و بد آمدن بعضی از کشورها داریم در 
حالی که ما اســتقالل داریم و می گوییم نه شرقی نه غربی، 

جمهوری اسالمی.
روزنامه کیهان در مطلبی نوشت: »زمزمه مذاکره، راه های 
غیر آمریکا و اروپا را هم برای مــا ناامن می کند چرا که باعث 
سردرگمی کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند می شود! آنان 
با این زمزمه ها درباره صداقت ما در اصالح سیاست خارجی 
و روی کردن به »سیاست اولویت شرق« شک می کنند کما 

اینکه شک کرده و بی رغبتی نشان داده اند.«
در این ارتباط »مصطفی هاشــمی طبا«، چهره سیاسی 

اصالح طلب، به برنا گفت: ابتدا باید گفت که روســیه شرق 
نیست و غرب است، روسیه از نظر جغرافیایی جزو اروپا است 
پس مغرب زمین است، دوم اینکه، سیاسِت نگاه به شرق صرفا 

به معنای شرِق جغرافیایی نیست.
او افزود: در واقــع ما باید حتمــا با کــره و ژاپن و همه 
کشــورهایی که در شرق ما هســتند، هر طور که می شود 
رابطه برقرار کنیم. حال همه اینها ســر جای خود، اینکه ما 
فکر کنیم اگر با کشور دیگری کار می کنیم چون یک کشور 
دیگر بدش می آید و ناراحت می شــود بایــد از آن اجتناب 
کنیم این یعنی اینکه ما اســتقالل مان را از دست داده ایم، 
این متن یعنی اینکه ما مستقل نیستیم. این در حالی است 
که ما باید با همه کشــورها تعامل داشته باشیم صرف نظر 

از خوش آمدن یــا بد آمدن.  کاندیدای پیشــین انتخابات 
ریاست جمهوری تصریح کرد: متأســفم که چنین متنی 
در یک روزنامه آمده است، در حقیقت ما با دست خودمان، 
استقاللمان را خدشــه دار می کنیم. مگر ما نمی گوییم که 
باید نگاه به داخل داشته باشــیم پس این ارتباط و نگاه به 
خارج و کشــورهای بیگانه و ضددین و ضدخدا، این اصال با 
هیچ کدام از روابط اسالمی سازگار نیست. او تاکید کرد: حال 

اینکه رابطه باید داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد و از طرفی 
نگاه مان هم به داخل باشد و از امکانات داخلی استفاده کنیم 
حال چه کشورهای دیگر خوششان بیاید، چه بدشان بیاید.

هاشــمی طبا تاکید کرد: بســیار باعث تأسف است که 
ما سیاســت های خودمان را براســاس خوش آمد یا بدآمد 

کشورهای دیگری تنظیم کنیم.
این چهره سیاســی اصالح طلب درباره هجمه های تند 
اصولگرایان به مطرح شــدن بحث مذاکره اظهار کرد: ما در 
چارچوب برجام مذاکره کردیــم و در زمان تصویب آن هم، 
همه در کشور، به تعبیری، بَه بَه و َچه َچه می گفتند. فایل ها 
نیز موجود است ؛ در گذشته ما در چارچوب برجام با آمریکا 
مذاکره کردیم و پیش بینی برای آینده برجام و مذاکره مجدد 
هم در متن برجام اشاره شده است. او در پایان گفت: بدتر از 
همه این است که ما بخواهیم به خاطر خوش نیامدن کشوری، 
با آمریکا مذاکــره نکنیم پس نگاه به داخل و اســتقالل چه 
می شود، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی چه می شود؟!

انتقاد هاشمی طبا از مطلب کیهان درباره روسیه؛

چشم به خوش آمدن و بد آمدن برخی کشورها نداشته باشیم


