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روی موج کوتاه

پایگاه خبــری »دبــکا«، نزدیک 
به اطالعات اســرائیل گزارش داد که 
امارات و عربستان سعودی تماس های 
محرمانه ای با ایران به منظور بررســی 
امنیــت ناوبــری دریائــی در منطقه 

داشته اند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، 
این پایگاه خبری اسرائیلی به نقل از منابع 
ویژه اطالعاتی اعالم کــرد که امارات و 
عربســتان به این نتیجه رسیده اند که 
اهداف دولت »دونالد ترامپ«، رئیس 
جمهوری آمریکا در ارتبــاط با ایران، 
با اهداف أبوظبــی و ریاض همخوانی و 

تطابق ندارد. 
یک مقام اماراتی کــه نامش فاش 
نشده اســت،  در مصاحبه با این پایگاه 
خبری گفت: »مذاکره با ایران که مد نظر 
واشنگتن است، هیچ یک از منافع ما را در 
پیوستن به طرح این کشور برای تشکیل 
ائتالف به منظور تأمین ناوبری دریائی 
در منطقه تأمین نمی کند، چرا که توان 
بازدارندگی آن بســیار محدود خواهد 

بود.« »دبکا« به نقل از منابع اطالعاتی 
گزارش داد که یک هیــأت اماراتی در 
تاریخ ۳۰ جوالی برای دیدار با مقام های 
ایران برای نخستین بار در طول شش 
سال گذشته به منظور بررسی امنیت 
ناوبری دریائی در منطقه خلیج فارس،  
تنگه هرمز و باب المندب وارد تهران شد.

این منابع در ادامه افزودند: »در طول 
مذاکرات، سطحی از همگرایی بین دو 
طرف ایجاد و امارات به خروج نیروهای 
خود از یمن و تحویــل جزایر در تنگه 
باب المندب و بخشی از مناطق ساحلی 
به نیروهای یمنی که برخــی از آنها با 

انصاراهلل در ارتباط بوده اند، اقدام کرد.«
بن سلمان به طور جدی در حال 

بررسی گفتگو با تهران است
بر اســاس گزارش همیــن منابع، 
این تحوالت باعث شــد که محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان به طور جدی 
درحال بررسی بازکردن باب گفت وگو با 

تهران باشد.
به گزارش ایسنا، یک هیأت 7 نفره 

از مقامات گارد ساحلی امارات روز سه 
شنبه گذشته وارد تهران شد و در رابطه 
با همکاری مرزی دو کشور، تردد اتباع 
و ترددهای غیرمجاز و یا بدون اطالع و 
تسهیل و تسریع تبادل اطالعات طرفین 

با مقامات ایرانی گفت وگو کرد.
این ششمین نشست گارد ساحلی 
ایران و امارات است. پنجمین نشست 
گارد ساحلی دو کشور در سال 1۳92 

یعنی شش سال پیش برگزار شده بود.
این ســفر هیأت اماراتی به تهران 
بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی 
و بین المللی به دنبال داشــت. شبکه 
المیادین در این باره نوشــت که سفر 
هیات نظامــی اماراتی بــه تهران تنها 
به معنای عقب نشــینی امارات نیست 
بلکه این مساله نشان می دهد که ایران 
نیز به تالش های امارات پاســخ مثبت 

داده است.
موضع مشترک امارات و عربستان

یک منبع در وزارت خارجه امارات 
در واکنش به این سفر اعالم کرد که این 

نشست ششمین نشست بین المللی 
مشترک میان گارد ساحلی ایران و امارت 
بوده و در راستای تکمیل نشست های 

پیشین برگزار شده است.
این مسئول اماراتی گفت: در نشست 
تهران موضوع ورود صیادان دو کشــور 
به آب های طرف مقابل، آزادی صیادان 
ناقض قوانین صید و مبارزه با قاچاق مورد 

بررسی قرار گرفت.
در این راستا انور قرقاش، وزیر مشاور 
امارت در امور خارجه نیز به این ســفر 

واکنش داد و گفت که در رابطه با پرونده 
ایران موضع مشترک امارات و عربستان 
دوری از درگیری و مقدم کردن فعالیت 

و اقدام سیاسی است.
تعهد امارات به تهران در رابطه با 

جنوب یمن
در همین راستا یک رسانه عربی نیز 
دیروز اعالم کرد که امــارات در جریان 
سفر اخیر گارد ســاحلی این کشور به 
تهران، به ایران تعهد داده که وضعیت 
سیاسی اســتان های جنوبی یمن را به 

حالت اولیه خود بازگرداند.
به نوشــته پایگاه خبری عربی 21 ، 
این خبر را یک منبع نزدیک به شورای 
انتقالی جنوب یمــن که مورد حمایت 
امارات است، اعالم کرده و گفته است که 
تهران و ابوظبی در رابطه با مساله یمن به 
تفاهماتی رسیده اند و امارات در این باره 

وعده هایی داده است.
این منبع همچنیــن اعالم کرد که 
هیأت اماراتی در سفر اخیر خود به تهران 
در رابطه با شورای انتقالی جنوب یمن که 
توسط امارات تشکیل شده و اداره امور 
مناطق جنوبی یمن را بر عهده دارد، با 

مسئوالن ایرانی گفت وگو کردند.
کشورهای منطقه خواستار ارتباط 

بیشتر با تهران هستند
عالوه بــر »دبکا«، مجلــه خبری 
سیاســی- اقتصادی فارین پالیســی 
آمریکا نیز نوشــت که مسقط، منامه، 
ابوظبی، دوحه و ریاض شــاید پیش از 
این از حضور نظامی آمریکا در منطقه 
حمایت می کردند ولی هــم اکنون به 
طور ضمنی خواهان خروج این کشور 

از منطقه هستند.
این رسانه با اشاره به میلیاردها دالر 
هزینه آمریکا برای حفــظ امنیت در 
منطقه خاورمیانه و حفظ امنیت خطوط 
کشــتیرانی در خلیج فارس نوشــت: 
»آنچه مشخص است »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــوری آمریــکا و متحدان 
اروپایی وی متوجه این قضیه شده اند 
که بیش از ایــن نمی توان برای منطقه 
خاورمیانه هزینــه داد؛ چرا که نتیجه 

حضور نیروهای نظامــی در منطقه تا 
حدود زیادی به طور عکس بوده است.«

 آمریکا به فکر 
خروج از خاورمیانه است

فارین پالیســی با تاکید بر اینکه 
آمریکا به فکر خــروج از خاورمیانه و 
خلیج فارس اســت، ادامه داده است: 
»عالوه بر اظهارات ترامپ که نشــانه 
محکمی بر عدم عالقه آمریکا به حضور 
بیشتر در خاورمیانه است گواهی  دیگر 
بر این مدعی عدم پاسخگویی آمریکا 
به انهدام پهپاد آمریکایی و همینطور 
توقیف کشــتی بریتانیایی در خلیج 

فارس است.«
به نوشته این رسانه آنچه تاکنون 
واضح بوده است، افزودن جنگنده ها، 
ناوهای جنگــی و همینطور افزودن 
پرسنل در خلیج فارس امنیت را برای 
کشورهای منطقه به ارمغان نیاورده 
و مســقط، منامه، ابوظبــی، دوحه و 
ریاض عالوه بر اینکه خواهان خروج 
این کشور از منطقه هستند، خواستار 
ارتباط بیشتر با همسایه شمالی خود 

)ایران( هستند. 
فارین پالیسی می افزاید: »برآیند 
اتفاقات ماه های اخیر این اســت که 
ایران تسلط خود را بر تنگه هرمز حفظ 
کرده است و سایر کشورها نیز برخالف 
گذشــته شــروع به فهم این موضوع 

کرده اند.«

رسانه های خارجی از چرخش عربستان و امارات به سوی ایران خبر می دهند؛

محرمانه های تهران - ریاض - ابوظبی

خبر

وزیر حج عربستان از برقراری دوباره عمره برای زائران ایرانی 
استقبال کرد و قول داد، موضوع راه اندازی نمایندگی ایران در 
سفارت سوئیس )حافظ منافع ایران در عربستان( را شخصا 

پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار 
با وزیر حج عربستان با یادآوری شــروط ایران برای برقراری 
عمره، گفته بود: از جمله شروط ما حفظ عزت، کرامت و امنیت 
زائران و عمره گذاران ایرانی اســت. مقدمه این امر راه اندازی 
کنسولگری و یا ایجاد دفتر حافظ منافع ایرانیان در عربستان 
است. »محمد صالح بن طاهر بنتن« نیز در پاسخ به این خواسته 
ایران با استقبال از حضور زائران ایرانی در عمره با حفظ عزت، 

کرامت و امنیت، گفت: موضوع معرفی نیروهای کنســولی 
ایران را در قالــب دفتر حافظ منافع، ســوئیس ارائه دهید تا 

شخصا پیگیری کنم.
حضور ایرانی ها در عمره از ســال 1۳9۴ پــس از حادثه 
فرودگاه جده و تعرض دو مامور سعودی به دو نوجوان ایرانی، 
متوقف شد. ایران پس از به جریان افتادن این پرونده قضایی و 
محکوم شدن آن ماموران، از دو سال پیش برقراری دوباره عمره 
را مشروط به تامین امنیت و حفظ عزت زائران ایرانی، مطرح 
کرده است. به گفته مقامات حج کشورمان، برآورده کردن این 
خواسته در شرایطی که دفاتر نمایندگی سیاسی و کنسولگری 

ایران در عربستان تعطیل شده، دشوار است.

وزیر حج عربستان در دیداری که با رییس سازمان حج ایران 
در آستانه آغاز مناسک حج داشت، گفت که برای ایجاد فضای 

بهتر، امکانات بیشتر و توام آرامش حجاج تالش می کنیم.
او درباره نظارت وزارت حج در مبادی ورودی جده و مدینه 
برای حصول اطمینان از برخورد شایسته و مناسب با حجاج و 
بویژه حاجیان ایران، گفت: در بازدیدها و سرکشی ها نسبت 

به رفتار مناسب و در خور شأن زائران ایرانی تأکید کرده ام.
وی با اشــاره به اینکه روادید عربســتان تنها برای زائران 
ایرانی، الکترونیکی صادر می شــود، اظهار کــرد: با توجه به 
شــرایط خاص دو کشــور، به ویژه در بخش صــدور روادید 
ســعی شــد تســهیالت ویژه ای برای حجاج ایرانی فراهم 

شود، این شرایط اســتثنایی فقط در مورد ایران اعمال شده 
است. بن طاهر بنتن در بخشــی دیگر از سخنان خود درباره 
کمبود فضــای منا، گفت: فضای منا بســیار محدود اســت 
و برای ظرفیت های اضافــی نمی توانیــم زمین اختصاص 
 بدهیــم اما امید اســت در آینده تســهیالت بیشــتری در 

مشعر و منا فراهم کنیم.

وزیر حج عربستان خبر داد؛
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ظریف:
گامسومکاهشتعهداتدر
چارچوببرجامخواهدبود

به گزارش خانه ملت، محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه کشورمان گفت: گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی در شــرایط فعلی اجرا خواهد شد. وی با 
اشاره به خواست برخی کشورهای 1+۴ برای لغو 
اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی، تصریح 
کرد: این در اختیار جمهوری اسالمی است که در 
این باره تصمیم بگیرد و حتما اگر تعهدات طرف های 
خارجی برجام اجرا نشود این گام در امتداد اقدامات 
قبلی برداشته خواهد شد. ظریف تاکید کرد: اگر 
برجام توسط دیگران به شکل کامل اجرا نشود ما 
هم به همان شکل ناقص آن را اجرا می کنیم و البته 

همه اقدامات ما در چارچوب برجام بوده است.
    

گزارشنیویورکتایمزاز
ادامهخریدنفتایران

نیویورک تایمز نوشت: »کشورهای مختلفی در 
جهان بر خالف تحریم های آمریکا که با هدف قطع 
منابع درآمدی ایران وضع شده است در حال واردات 
نفت از نفتکش های ایرانی بیشتری در مقایسه با 
گذشته هستند.« این روزنامه گزارش خود را پس از 
بررسی 7۰ نفتکش متعلق به ایران از تاریخ دوم مه، 
زمانی که تحریم های آمریکا علیه ایران به طور کامل 
اجرایی شد، نوشته و در آن به ارائه جزئیاتی درباره نام 
و تعداد این نفتکش ها پرداخته است که در این بازه 
زمانی به چین یا شرق مدیترانه نفت صادر کرده اند.

    
گناهظریفایناستکه

خادماستنهخائن
آیت اهلل هاشــم زاده هریســی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری در واکنش به تحریم ظریف گفت: 
وقتی یک وزیر امور خارجه شب و روز تالش می کند 
و رهبر معظم انقالب و دیگران نیز همگی از او تعریف 
می کنند؛ چنین انسانی که مورد هجمه دشمن قرار 
گرفته و تحریم شده، نشان می دهد که دشمن از او 
ترسیده و به نفع ایران و منافع ملی فعالیت می کند. 
در نتیجه گناهش این بوده که خادم است نه خائن، 
وابسته نیست بلکه دشمن آنهاســت. از این رو، 
دوستان داخلی نباید چنین فردی را اذیت کرده و 
به او تهمت بزنند. اینکه به ظریف انگ خیانت زده 

شود اوج مظلومیت او را نشان می دهد. 
    

تاکیدمجددچین
برحفظواجرایبرجام

به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت خارجه 
چین بار دیگر بر تالش های این کشور برای حفظ 
و اجرای برجام تایید کرد. »هــوا چونیینگ«، 
سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری 
هفتگی خود گفت: »برجام توافقی چندجانبه 
است که شورای امنیت ســازمان ملل بر آن مهر 
تایید می زند. این توافق باید کامال اعمال شــود، 
چراکه برای صلح و ثبــات در خاورمیانه و جهان 
اهمیت بسیار دارد.« وی همچنین افزود: مقدمات 
مربوط به پروژه های هسته ای در برجام نشانگر 
تعادل و تعهد ایران در قبال عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای و نشــان دهنده حق این کشور برای 
بهره مندی از حقش برای اســتفاده از فناوری 

صلح آمیز هسته ای است.
    

رئیسجمهورازهیچنمایندهای
شکایتنکردهاست

حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس 
جمهوری درباره شکایت شــورای عالی امنیت 
ملی از الیاس حضرتی و حشمت اهلل فالحت پیشه 
به دلیل اظهار نظر درباره مذاکره ایران و آمریکا، 
توضیح داد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک 
هویت حقوقی مستقل دارد و متفاوت از شورای 
عالی امنیت ملی است و حسب آن چیزی که دو 
نماینده محترم بیان کردند دبیرخانه شــورای 
امنیت از آن ها شــکایت کرده نه خود شورا. وی 
تاکید کرد: آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس 
شورای عالی امنیت کشــور از هیچ نماینده ای 

شکایت نکردند. 
    

انتقال11محکومایرانی
ازتایلند

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین 
الملل و رئیس کمیته انتقــال محکومان وزارت 
دادگستری گفت: 11 نفر از محکومان ایرانی از 
تایلند تحویل مقامات کشــورمان شدند. اتهام 
اکثر این افراد قاچاق مواد مخدر است و یک نفر از 
این افراد در حال انتقال ساک امانی دوستان خود 
که در آن مواد مخدر جاسازی شده بود دستگیر 

شده است. 

یک مقام اماراتی به »دبکا« 
گفته است: مذاکره با 

ایران که مدنظر واشنگتن 
است، هیچ یک از منافع 
ما را در پیوستن به طرح 
این کشور برای تشکیل 
ائتالف به منظور تأمین 

ناوبری دریایی در منطقه 
تأمین نمی کند، چراکه 

توان بازدارندگی آن بسیار 
محدود خواهد بود

فارین پالیسی می نویسد: 
مسقط، منامه، ابوظبی، 

دوحه و ریاض شاید پیش از 
این از حضور نظامی آمریکا 

در منطقه حمایت می کردند 
ولی هم اکنون به طور ضمنی 
خواهان خروج این کشور از 

منطقه و ارتباط با همسایه 
شمالی خود هستند

انتشــار توئیــت وحید یامین پــور مجری 
اصول گرای صدا وســیما که در آن مدعی دیدار 
محمد باقر قالیباف با محمود احمدی نژاد شده، 
کافی بود تا رسانه ها در ســطحی گسترده این 
موضوع را مــورد توجه قرار دهنــد. یامین پور، 
چهره نزدیک به جبهه پایداری در توئیت خود 
می نویسد: »دوستان از دیدار اخیر آقایان قالیباف 
و احمدی نژاد اطالعات کاملتری دارند؟ ظاهرا 

خیلی روبه جلو و سازنده بوده!«
به گزارش »انتخــاب«، این توئیت در همان 
ســاعت اولیه در کانون  توجهات قرار گرفت اما 
اطالعات دقیق و مستندی پیرامون صحت دیدار 
میان دو شخصیت سیاســی مطرح اصول گرا، 
یعنی قالیباف و احمدی نژاد، منتشــر نشد. در 
مهم ترین واکنش ، محسن پیرهادی دبیرکل 

جمعیت پیشرفت و عدالت و از چهره های نزدیک 
به قالیباف، نوشت:  »خبر دیدار آقایان قالیباف و 
احمدی نژاد مربوط به اواخر فروردین است. گویا 
آقای احمدی نژاد چند جلســه مجمع نیامده 
بودند، آقای قالیبــاف پیگیری کردند و متوجه 
شدند ایشــان بیمارند و با جمعی از دوستان به 
عیادت ایشان رفتند.  یادمان باشد همه چیز در 
دنیا سیاســت بازی، انتخابات و حاشیه نیست. 
همین.« ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی 
و فعال سیاســی اصول گرا نیز در ایــن باره به 
»انتخاب« گفت: واقعیت این اســت این دیدار 
به صورت یک نشست جدی و به منظور رایزنی 
و تحلیلی وضعیت سیاســی نبوده اســت. در 
این دیدار نه توافقی حاصل شــده و نه مذاکره 
سیاسی ای به منظور بازیگری در آینده تحوالت 

سیاسی کشور اتفاق افتاده اســت. بنابراین، با 
توجه به اینکه خبری مستند از دیدار سیاسی و 
مذاکره جدی میان احمدی نژاد و قالیباف وجود 
ندارد، به نظر می رســد دیدار میان دو طرف در 
حد یک مصافحه فردی بوده و پرداختن تحلیلی 
به این موضوع تا حدود زیادی نادرســت به نظر 
می رسد. این تحلیلگر اصولگرا، امکان توافق میان 
قالیباف و احمدی نژاد را محال دانست و افزود: در 
وضعیت کنونی قالیباف در مسیر تشکل و ائتالف 
با جریان های اصول گرا قــرار دارد و بعید به نظر 
می رسد به سمت محمود احمدی نژاد گرایش 
پیدا کند؛ زیرا در این حالت حمایت اکثریت قاطع 

جبهه خود را از دست 

خواهد داد. وی ادامه داد: دلیل دوم پیرامون محال 
بودن توافق این است که اساسا خواستگاه فکری 
محمود احمدی نژاد و محمــد باقر قالیباف در 
تضاد با یکدیگر قرار دارد. کسانی با یکدیگر توافق 
می کنند که حداقلی از نزدیکی مواضع و رغبت به 
همکاری با یکدیگر را داشته باشند. دلیل سوم نیز 
این است که احمدی نژاد بر اساس مواضع خاص 
خود با هیچ شخص و جریانی بر روی کره زمین 
اعم از اصالح طلب، اصول گرا و مستقل ائتالفی 
نخواهد کرد. او در 8 سال ریاست جمهوری خود 
به به وضوح این قاعده را نشــان داد. لذا هر گونه 

توافق ناممکن به نظر می رسد.
 احمدی نژاد از اساس اصولگرایی 

را قبول ندارد
ایمانی معتقد اســت: اینکــه بتوان چنین 
دیداری را در راستای جذب حمایت قالیباف برای 
جریان تحت رهبری خود قلمداد کنیم، نادرست 
به  نظر می رسد. احمدی نژاد از اساس اصول گرایی 
را قبول ندارد تا چه رســد به نواصول گرایی. 

وی در واکنش به اینکه برخــی از تحلیل ها بر 
اساس این قاعده مطرح می شود که توافق میان 
احمدی نژاد و قالیباف، برای تقابل با چهره هایی 
چون الریجانی در 1۴۰۰ است، اظهار داشت: این 
اصل که دو شــخص یک رقیب مشترک داشته 
باشــند، لزوما نمی تواند منجر به حصول توافق 
میان آن ها شود. قالیباف ممکن است ایراداتی را 
نسبت به مشی الریجانی داشته باشد اما نوع نگاه و 
موضع او تفاوت بسیاری زیادی با نگاه احمدی نژاد 
به رئیس خانه ملت دارد. نوع نگاه و رقابت این دو 
شخصیت با الریجانی به هیچ عنوان با یکدیگر 
قابل جمع نیست. وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال 
حمایت احمدی نــژاد از قالیباف وجــود دارد، 
تصریح کرد: کسانی که چنین استداللی را مطرح 
می کنند مشخص است که حداقل شناخت را از 
محمود احمدی نژاد ندارند. احمدی نژاد با هیچ 
شخصی نه ائتالف کرده و نخواهد کرد. او موضوع 
و جایگاه خود را بسیار متفاوت از آن می بیند که با 

شخص یا جریانی خاص توافق کند.

تحلیلی از یک دیدار پرحاشیه؛

توافققالیبافواحمدینژادمحالاست


