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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

گرچه از شــواهد و قرائن انتخابات 
ایاالت متحده این طــور برمی آید که 
ترامپ بیش از 70 روز دیگر مستاجر کاخ 
سفید نخواهد بود و باید آن را به بایدن 
واگذارد؛ اما این موضوع نه تنها از فشار او 
بر ایران نکاسته، بلکه بر دوره افتادن های 
اعضای دولت او در خاورمیانه و رایزنی ها 

علیه ایران نیز افزوده است. 
هم مایک پمپئو، وزیر خارجه و هم 
الیوت آبرامز، نماینــده ویژه آمریکا در 
امور ایران در سفرهای اخیر خود، فشار 
علیه ایران را در دستور کار دارند. آبرامز 
سه روز پیش میهمان سعودی ها بود. او با 
مقامات ارشد عربستان و دولت مستعفی 
یمن دیدار کرد و بنابر بیانیه منتشر شده 
وزارت خارجه آمریکا درباره این دیدارها، 
و بر اقدامات ثبات زدای ایران که شرکای 
آمریکا و کل منطقه را تهدید می کند، 

تاکید کرده است. 
بیانیه وزارت خارجه آمریکا مشخصا 
تاکید کرده: »آبرامز خاطرنشــان کرد 
که تدارک کمک رسانی های مرگبار به 
حوثی ها درگیــری در یمن را طوالنی 

کرده و بحران انســانی در این کشور را 
تشدید کرده است. او حمالت حوثی ها 

علیه شهرها
 و زیرســاخت های غیرنظامــی 
ســعودی را محکوم کــرد و همکاری 
امنیتــی نزدیــک ایاالت متحــده با 
عربســتان ســعودی و دیگر متحدان 

منطقه را از نظر گذراند.«
 شاه سعودی جامعه بین الملل 

را به مقابله با ایران فراخواند
درست یک روز پس از این دیدارها و 
اظهارات، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان سعودی در افتتاحیه هشتمین 
دور مجلس شــورای این کشور دقیقا 

همان اظهارات آبرامز را تکرار کرد. 
او گفت: »عربســتان ســعودی بر 
خطرناک بودن پروژه منطقه ای نظام 
ایران، دخالت آن در کشورها، حمایت 
از تروریسم و افراط گرایی و برافروختن 
آتــش فرقه گرایی از خــالل بازوهای 
مختلفش تأکید می کند و به ضرورت 
اتخاذ موضعی قاطع از ســوی جامعه 
بین الملل در قبال ایران فرامی خواند؛ 
موضعی که تضمین کننده حل ریشه ای 
تالش نظام ایران برای دستیابی به سالح 

کشتار جمعی، توسعه برنامه موشکی 
بالســتیک، مداخله آن در امور داخلی 
کشورهای دیگر، حمایت از تروریسم و 

تهدید صلح و امنیت بین المللی باشد.«
شاه سعودی ادامه داد: »کشورهای 
منطقه با تالش های عدیده قدرت های 
منطقه ای که برای تحمیل نفوذ سیاسی 
و »ایدئولوژی افراطی« در راستای منافع 
خاص خود تالش می کننــد، روبه رو 
هستند، کسانی که به عرف بین الملل 

یا حقوق همسایگی بی توجه هستند.«
او مصرانــه بر کمک هــای ایران به 
حوثی های یمن تاکیــد و تصریح کرد: 
»این رویکرد خصمانه و لجوجانه مسئول 
وضعیتی است که در برخی کشورهای 
منطقه بــه وجود آمــده همانگونه که 
مسئول فجایعی در همین کشورهاست 
که عرق شــرم بر پیشــانی بشــریت 

می نشاند.«
با توجه به گفته های او؛ به نظر می آید، 
یمن محور اصلی خصومت های فعلی 
سعودی با ایران است. او گفت: »ریاض 
شلیک پهپاد و موشــک بالستیک به 
ســمت عربســتان ســعودی توسط 
»شــبه نظامیان حوثی مورد حمایت 

ایران« را محکوم می کند و آن را نقض 
عرف و قانون بین الملل می داند.«

خبر یک واقعه با اتهام زنی به ایران
چاشــنی این ادعاها، خبری بود که 
دیروز وزارت انرژی سعودی منتشر کرد. 
این وزارتخانه خبر داد چهارشنبه شب 
دو قایق بی سرنشین حامل مواد منفجره 
رهگیری و نابود شــده اند. آتش سوزی 
محدودی نیز در نزدیکی یک ســکوی 
نفتی در دریای سرخ رخ داده که مربوط 
به خطوط شــناور انتقال نفت در بندر 

جیزان بوده است. 
پــس از شــرح واقعه، عربســتان 
»شــبه نظامیان حوثی مــود حمایت 

ایران« را مســئول این حمله دانسته 
است. 

با این ادعاها عربســتان مصرانه از 
جامعه جهانــی می خواهــد که علیه 
ایران بایســتند؛ هرچند که رأی منفی 
شورای امنیت ســازمان ملل به تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران نشان داد که 
جامعه جهانی این خواســته سعودی 
و آمریکا را لبیک نگفته اســت؛ با این 
حال به نظر می رســد پادشاه سعودی 
قصد دارد از آخرین روزهای احتمالی 
ترامپ در کاخ ســفید نیز بهره ببرد تا 
اگر ریاست جمهوری بایدن نهایی شد، 
راه نرفته ای برای تقابل بــا ایران باقی 

نگذاشته باشند. 
عربستان و دو راه پیش رو

از ســوی دیگر تحلیلگــران تاکید 
می کنند کــه ریاض به شــدت نگران 
رویکرد بایدن نســبت به ایران و برجام 
است. خیراهلل خیراهلل، تحلیلگر العرب، 
رسانه نزدیک به ســعودی با اشاره به 
سیاست ایران در منطقه به موشک های 
بالستیکی اشاره کرد که باعث نگرانی 
دولت های عربی در خاورمیانه شــده 
است، نوشت: »مسئله مهم برای ما، نوع 

تعامل بایدن با ایران است.«
العرب چندی پیــش در مطلبی به 
قلم علی الصراف نیز نوشته بود: احتماال 
رئیس جمهور آینده آمریکا، جو بایدن، 
مواضــع عداوت آمیــزی را در قبــال 
عربســتان در پیش می گیرد، در این 
شرایط گزینه های ریاض برای مقابله 

چیست؟
الصراف در ادامه مطلب خود آورده 
بود: »در صورت برداشته شدن فشار ها 
از ایران، شاید برای عربســتان و باقی 
دولت های خلیج فارس بهتر باشد تا به 

آغوش ایران بروند.«
در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران 
هیچ چیز مشخص نیست. حتی نتیجه 
انتخابات ایاالت متحده نیز هنوز نهایی 
نشده است؛ اما اگر آنطور که تا االن نیز 
به نظر می رسد، بایدن دولت را در دست 
بگیرد، سیاســت های او در قبال ایران 
حدود یکی دو ماه پس از استقرار در کاخ 

سفید مشخص خواهد شد. 

گرچه بسیاری تاکید می کنند که او 
همان سیاست اوباما را در پیش خواهد 
گرفت اما برای حصــول اطمینان باید 
تا یکی دو ماه پس از اســتقرار او در کاخ 

سفید صبر کرد. 
اما اگــر پیش بینی ها درســت از 
آب درآیند، بایدن فشــارها از ایران را 
بردارد و به قول الصراف، تحلیلگر عرب، 
بهترین راه برای سعودی رفتن به آغوش 
ایران باشــد؛آیا ایران آغوش بازی برای 

عربستان خواهد داشت؟
عربســتان که اینگونــه در آخرین 
روزهای دولت ترامپ ترک تازی می کند 
و تخته گاز پشت سر واشنگتن علیه ایران 
می تازد، در آن زمان فرصت بازگشت به 
آغوش ایران را خواهد داشــت؟ در این 
خصوص بســیاری معتقدند که ایران 
تحت هر شرایطی باید پذیرای سعودی 
باشد. آنگونه که محمود احمدی نژاد نیز 
دیروز در گفتگ وگوی اینســتاگرامی 
خود با ایندیپندنت به این موضوع اشاره 
کرده و گفته است: »تحت هر شرایطی 

باید با عربستان دوست باشیم.«
و  ن  ا تحلیلگــر ز  ا ری  بســیا
سیاستمداران چون او فکر می کنند اما 
این احتمال هم وجود دارد که حتی در 
صورت آمدن بایدن و بازگشت آمریکا به 
سوی ایران، سعودی ها باز هم چندان 
رغبتی برای آشــتی با ایران نداشــته 
باشــند و عداوت با ایران را از کانال های 

دیگر پی بگیرند!

پادشاه سعودی پس از دیدار با آبرامز، جامعه جهانی را به تقابل با ایران فراخواند؛

ریاض؛ تخته گاز پشت سر ترامپ

خبر

رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیش  نویس 
سیاست های برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور 
تا نیمه آذر ماه به صحن علنی مجمع ارائه می شود.

به گــزارش ایرنــا، محمد ســعیدی کیا در 
گفت وگویی با تبیین روند بررســی پیش نویس 
سیاست های برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور 
گفت: این ســند با اقدام کمیته هــای هفتگانه 
کارشناسی وابســته به کمیســیون زیربنایی 
دبیرخانــه مجمع بــا بهره مندی از مشــارکت 
کارشناســی دســتگاه های مختلف اجرایی و 
نخبگان در ۱۸ جلســه این کمیســیون تدوین 

 و نتایج بررســی ایــن کمیته ها تصویب شــد.
وی افزود: البته می دانستیم که چون ایده های 
مرتبط با سیاســت های برنامه هفتم از جانب 
رهبر معظم انقالب ابالغ نشــده، ممکن است 
مصوبــات این کمیته هــای هفتگانــه نیاز به 
بازنگری داشته باشــد، اما برای این که کارها 
عقب نیفتد به تدوین پیش نویس سیاست های 

برنامه هفتم توسعه پرداختیم.
رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از تالش برای در نظر 
گفتن دیدگاه های مقــام معظم رهبری در تهیه 
پیش نویس خبر داد و  اضافه کرد: در این چارچوب 

طبق اطالعاتی کــه از دیدگاه های رهبر معظم 
انقالب در خصوص این سیاست ها داشتیم بررسی 
سیاست ها را در ۱۸ جلسه پیش بردیم و نتایج آن 
را در سه جلسه ویژه کمیسیون زیربنایی در مجمع 
به ریاست حجت االسالم مصباحی مقدم مطرح و 

مصوب کردیم.
سعیدی کیا با بیان اینکه ایده های مرتبط با 
پیش نویس سیاست های برنامه هفتم توسعه اخیرا 
با امضای حجت االســالم والمسلمین محمدی 
گلپایگانی رییس دفتر رهبــر معظم انقالب به 
دبیرخانــه مجمع ابالغ شــد و دبیرخانه مجمع 
نیز آن را به ما ارائه کرد، افزود: ما نیز بررسی های 

کارشناسی در خصوص پیش نویس سیاست های 
برنامه هفتم توســعه را با ایده های ابالغی از دفتر 
رهبر معظم انقالب تطبیــق می دهیم و پس از 
تکمیل، تعمیق و اصالحات الزم؛ در ۲ یا سه جلسه 
دیگر در کمیسیون امور زیربنایی به صحن علنی 

مجمع ارسال خواهیم کرد.
وی گفت: با توجــه به دســتور دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تسریع در تدوین 
سند پیش نویس سیاست های برنامه هفتم، پیش 
بینی می کنیم آن را تا اواسط آذر به صحن علنی 

مجمع بفرستیم.
سعیدی کیا درباره روند تصویب نهایی پیش 

نویس سیاســت های برنامه هفتم توسعه افزود: 
نتایج بررسی های کمیسیون های پنجگانه پس 
از تصویب از طریق دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به دفتر رهبر معظم انقالب تقدیم می شود تا 
اگر معظم له مالحظاتی دارند اعمال کنند تا پس 
از تصویب نهایی از طریق ایشان به سران سه قوه 

ابالغ شود.

سعیدی کیا:

پیشنویسبرنامههفتمتوسعهآذرماهبهمجمعتشخیصمیرود

 شماره   659 /   شنبه 24 آبان   1399  /   28 ربیع االول 1442  /  14 نوامبر   2020

الیوت آبرامز:
واشنگتنباتهرانمذاکره

خواهدکرد
الیوت آبرامز، فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور 
ایران در مصاحبه با شبکه »بلومبرگ« مدعی شد که 
کشورش با جمهوری اسالمی ایران مذاکره خواهد 
کرد. او گفت: »صرف نظر از اینکه چه کسی در سال 
۲0۲۱ رئیس جمهور آمریکا باشــد، مذاکره ای ]با 
ایران[ انجام خواهد گرفت.« آبرامز در ادامه، ضمن 
رد کردن احتمال اقــدام نظامی دولت ترامپ علیه 
ایران مدعی شــد که راهبرد اقتصادی سیاســت 
فشار حداکثری، »اهرم فشــار عظیمی« را برای 

رئیس جمهور بعدی آمریکا فراهم آورده است.
    

رئیس جمهور بولیوی:
روابطباایرانوونزوئال

راازسرمیگیریم
به گزارش رویترز، لوییس آرسه رئیس جمهور 
جدید بولیوی به آرامی به ســمت احیای روابط به 
ایران و ونزوئال در حال پیش رفتن است؛ او استوارنامه 
سفیر دو کشور را از آن ها تحویل گرفت، سه روز پس 
از اینکه حزبش قدرت را به دســت گرفت. آرسه در 
توییتر نوشــت که در حال تجدید روابط دوجانبه 
با ونزوئال برای »تقویت روابط اســتراتژیک برای 
ملت های خوبمان هستم.« او افزود که همین اقدام 
درباره ایران نیز انجام می شود و »آن ها )ایرانی ها( 

همیشه در بولیوی مورد استقبال هستند.«
    

آمریکاوضعیتاضطراریدر
قبالایرانراتمدیدکرد

دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، وضعیت 
اضطراری در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر 
تمدید کرد. قانون »وضعیت اضطراری ملی« یک 
سال بعد از انقالب ایران توسط »جیمی کارتر« 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا وضع شــد. در 
چارچوب این فرمان، صدور اسلحه و جنگ افزار 
به ایران ممنوع شده و واردات نفت ایران به آمریکا 

نیز متوقف شده بود.
    

پیشبینیالوروفازسیاست
خارجیبایدندرموردایران

ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: وزیر 
امور خارجه روسیه دیدگاهی را راجع به چگونگی 
سیاست خارجی اتخاذی دولت بایدن درباره ایران 
مطرح کرد. ســرگئی الوروف روز پنجشنبه گفت 
که فکر می کند سیاست خارجی آمریکا در دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور منتخب این کشور به ویژه 
درباره ایران و تغییرات آب و هوایی مشابه سیاست 

دولت باراک اوباما خواهد بود.
    

در صدر یک هیأت بلندپایه از فرماندهان نظامی؛
وزیردفاععراقبهتهرانمیآید

جمعه عناد سعدون، وزیر دفاع جمهوری عراق 
به دعوت رسمی امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران در صدر یک هیأت بلندپایه 
از فرماندهان نظامی به تهران می آید. وزیر دفاع عراق 
عالوه بر دیدار و گفتگو با همتای ایرانی خود با مقامات  
بلند پایه سیاسی و نظامی کشورمان نیز دیدار خواهد 
داشت. گســترش همکاری های دفاعی، نظامی 
از جمله اهداف ســفر وزیر دفاع عراق به جمهوری 

اسالمی ایران به شمار می رود.
    

عطاءاهللمهاجرانیبهقتلرسید؟
سید عطااهلل مهاجرانی شــایعه قتل خود را که 
در فضای مجازی مطرح شده بود، تکذیب کرد. به 
گزارش خبرگزاری ها، یک زیرنویس جعلی که به 
فیلمی از شبکه بی بی سی فارسی اضافه شده بود، در 
فضای مجازی منتشر شد که به نقل از الشرق نوشته 
بود: مهاجرانی با ضربات چاقو در لندن کشته شد. 
در همین راستا، سید عطااهلل مهاجرانی در توئیتی 
نوشت: »من هستم! البته شکاریم یک سر همه پیش 
مرگ. از لطف و صفا و احوالپرسی دوستان ممنونم.«

    
روایتمیرباقریاز

»اخبارغیبی«درموردقم
حجت االسالم والمســلمین ســید مهــدی 
میرباقــری، عضو مجلس خبــرگان رهبری طی 
سخنانی در حرم حضرت معصومه)س(، گفت: شهر 
قم و ورود حضرت به این شهر و رحلت حضرت در این 
شهر یک زوایای پنهان غیبی دارد که باید انسان ها به 
این اخبار غیبی ایمان بیاورند. وی افزود: پذیرفتن 
اخبار و حقایق غیبی مدار زندگی انسان را متحول 
می کند چراکه شــهر قم دارای یک حریم خاصی 
است و طبق اخبار غیبی مقرر بوده اتفاقات خاصی در 
این شهر و منطقه روی دهد. تصرفات غیبی حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها نیز برای تشکیل و هدایت 

یک جامعه شیعی در شهر قم است.

پادشاه سعودی: عربستان 
بر خطرناک بودن پروژه 

منطقه ای نظام ایران، 
دخالت آن در کشورها، 

حمایت از تروریسم و 
افراط گرایی و برافروختن 
آتش فرقه گرایی از خالل 
بازوهای مختلفش تأکید 

می کند و جامعه بین الملل 
را به ضرورت اتخاذ موضعی 

قاطع در قبال ایران فرا 
می خواند

این احتمال وجود دارد 
که حتی در صورت آمدن 
بایدن و بازگشت آمریکا 

به سوی ایران، سعودی ها 
باز هم چندان رغبتی برای 

آشتی با ایران نداشته 
باشند و عداوت با ایران را از 
کانال های دیگر پی بگیرند

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر اینکه منتظر دیدن سیاست 
آتی کاخ ســفید در قبال ایران، خاورمیانه و تحوالت شبه قاره 
است، افزود: سازش دولت آتی واشنگتن با تهران و حتی تبعیت 
جو بایدن از توافق هسته ای به سود پاکستان است و باعث هموار 

شدن مسیر تجارت با تهران می شود.
عمران خان در گفت وگو با شبکه پاکستانی »جی ان ان« در 
خصوص تحوالت منطقه، افزود: آنچه برای ما و پاکستانی ها 
مهم است نحوه سیاست دولت آینده آمریکا در قبال تحوالت 
شبه قاره، کشمیر، نگاه آنان به ایران و حتی چگونگی تعامل با 

رژیم صهیونیستی می باشد.
نخست وزیر پاکستان که روز گذشته در اسالم آباد میزبان 
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و خواســتار تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی میان دو 

کشور شد، گفت: باید دید که آیا بایدن سیاست ترامپ را دنبال 
می کند و یا اینکه به وضعیت زمان باراک اوباما، زمانی که توافق 
هسته ای با ایران امضا شد ولی ترامپ از آن خارج شد، برمی گردد. 
وی تصریح کرد: بسیار زود است که بخواهیم درباره سودمند 
بودن سیاســت دموکرات ها و یا جمهوریخواه ها برای منطقه 
نظر بدهیم اما پیروی بایــدن از رویکرد ترامپ در بحث ایران، 

پاکستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 فشار اعراب بر پاکستان 

درباره عادی سازی روابط با اسرائیل 
عمران خان در خصوص رویکرد اسالم آباد درباره برقراری 
روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بار دیگر بر مواضع 
قوی پاکســتان علیه این توطئه و حمایت از آزادی سرزمین 

فلسطین تاکید کرد.

وی افزود: ما حتی نمی توانیم فکر کنیم که بخواهیم حاضر 
به عادی سازی روابط با اسرائیل شویم؛ این مغایر با اندیشه های 
»محمدعلی جناح« بنیانگذار فقید پاکستان است و مطابق آن 

حقوق مردم فلسطین باید تامین شود.
نخست وزیر پاکستان در پاسخ به این پرسش که آیا اسالم آباد 
تحت فشار کشورهای غیرمســلمان و یا برخی از کشورهای 
مسلمان عرب )اشاره به حاکمان عربی سازشگر با تل آویو و برخی 
دیگر که روابط نزدیک با پاکستان دارند( قرار دارد، این موضوع 

را انکار نکرد و به طور تلویحی گفت: بعضی از حرف ها قابل بیان 
نیست و باید از آن گذشت، ما با برخی از این کشورها روابط خوبی 

داریم و نمی خواهیم باعث ناراحتی آنان شویم.
وی افزود: زمانی که پاکســتان روی پای خود بایســتد و 
مستقل شود آن وقت می توان به این پرسش )که چه کشورهایی 
پاکستان را برای عادی سازی روابط با اسرائیل تحت فشار قرار 

می دهند( پاسخ داد.
نخســت وزیر پاکســتان درباره تنش زدایی در منطقه و 
رایزنی ها با تهران و ریاض گفت: با ولیعهد سعودی صحبت کردم 
که یکی از اهداف آن پایان دادن به جنگ یمن بود و من به آنان 
تاکید کردم که جنگ  را نمی توانید خاتمه دهید. سپس با ایران 
صحبت کردم و البته ایرانی ها آماده )تنش زدایی( بودند اما بروز 

سوء تفاهم ها باعث شد تا نتیجه ای حاصل نشود.
وی همچنین به مجریان جنگ علیه یمن گفت: پنج سال از 
جنگ یمن سپری شد، زمانی که جنگی را آغاز می کنید توانایی 
خاتمه دادن آن را نخواهید داشــت زیرا این جنگ پیامدهای 

ناتمامی به دنبال دارد.

عمران خان:

تبعیتبایدنازبرجامبهسودپاکستاناست


