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روی موج کوتاه

فرشاد گلزاری

 »چنین ابتــکار عملی از ســوی 
رهبری عربســتان عجیب نیست زیرا 
این کشــور همواره در جهت تقویت 
صلح و امنیت منطقه عمل می کند«. 
این عبارت بخشی از بیانیه اخیر وزارت 
خارجه امارات متحده عربی است که 
تنها چند ســاعت پس از درخواست 
پادشــاه عربســتان برای برگزاری دو 
نشست فوق العاده صادر شد که تمام قد 
نشان می دهد این دو کشور تا چه حد 
سیاست های منطقه ای و راهبردهای 
کالن خــود را با یکدیگــر هماهنگ 
کرده اند. اصل ماجرا از این قرار اســت 
که پــس از انفجارهای مشــکوک در 
بندر فجیره امارات و همچنین حمله 
پهپادی انصاراهلل یمن به ایستگاه پمپاژ 
نفت سعودی ها در شــرق عربستان، 
برآوردهای زیــادی در این خصوص از 
سوی ریاض و ابوظبی مبنی بر دست 
داشتن ایران در این دو عملیات منتشر 
شده که اتفاقاً بخش آشکار آن دائماً از 
سوی رسانه های این دو کشور با کمی 
تغییر در حال بازنشــر اســت. در این 

راستا برادر بزرگتر  )پادشان عربستان( 
طبق روال گذشــته به دنبال آن است 
تا نه تنها به دنیای عرب بلکه به جهان 
اســالم بفهماند حــرف اول و آخر در 
خلیج فارس و خصوصاً در شرایط فعلی 
را او می زند. از این منظر است که شاهد 
ارسال دعوتنامه های جداگانه از سوی 
شخص ملک سلمان به کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 

عرب هستیم.
ماهیت  نشست
 30 می چیست؟

دعوتنامه هایی که از ســوی دیوان 
پادشاهی عربســتان برای کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس و 
اتحادیه عرب ارسال شده در وهله اول به 
وضوح نشان می دهد که ریاض همچنان 
به دنبال آن است تا بگویدرهبری جهان 
اسالم با خاندان آل سعود است. تا جایی 
که در داخل ســاختار دینی این کشور 
که توسط »آل شــیخ« اداره می شود 
این نکته به هدایت کننده های سیاسی 
- امنیتی عربســتان )آل سعود( تذکر 
داده شــده که سیاست های جانبی در 
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 
عرب باید به سمت و ســویی برود که 
مصر )منظــور االزهر و شــیوخ آن( از 

دایره توجهات خارج شوند تا در نهایت 
ملل متحد به این نتیجه برســند که 
رهبری جهان اســالم با ریاض است نه 
قاهره! دومین دلیل برگزاری دو نشست 
فوق العاده در مکه )آنهــم در این برهه 
زمانی( این است که ریاض درصدد آن 
است تا تهران را متوجه کند که بسیج 
اعراب علیه ایران توسط او صورت خواهد 
گرفت. واقعیت این است که وضعیت 
کنونی تنها برآمده از تنش های میان 
آمریکا و ایران نیست بلکه عربستان در 
یک کالم ایران را مقصر و مسئول اصلی 
شکســت پروژه های خود در منطقه 
می داند و معتقد اســت که حاال وقت 

تسویه حساب خواهد بود.
چرا  ولیعهد ساکت است؟!

شــاید عده ای به ایــن نکته توجه 
نکرده اند که چرا ولیعهد عربستان، این 
روزها هیچ اظهارنظری در مورد ایران 
و وضعیت فعلی در خلیج فارس و حتی 
تنش میان تهران و واشنگتن صورت 
نداده اما دلیل این موضوع کاماًل روشن 
است. اعراب و خصوصاً پادشاه عربستان 
به خوبی می دانند که شــرایط کنونی 
منطقه )اعــم از امنیتــی و نظامی( به 
صورتی است که کوچکترین اظهارات از 
سوی مقامات ارشد کشورهای حاشیه 

خلیج فارس می تواند فتیله انبار باروت 
منطقه را روشن کند و آن زمان است که 
انفجار نابهنگام عظیمی رخ می دهد. 
از این منظر اســت که طــی این چند 
روز تنها شاهد آفتابی شــدن پادشاه 
عربستان یا مخابره شدن اخبار از زبان 
او هســتیم؛ چراکه جو روانی ایجاب 
می کند که »بازی بزرگان« در جریان 
باشد و کوچکترها در ســایه این بازی 
نظاره گر میدان و طریقه بازی باشــند. 
از منظری دیگر اخیــراً خبرگزاری ها 
و آژانس های خبری آمریکا تصویری 
از دیــدار خدیجــه چنگیز )همســر 
جمال خاشــقجی( با نانسی پلوسی 
)رئیس مجلس نمایندگان( را منتشر 

کرده اند که این موضوع دقیقاً نشــان 
می دهد ایاالت متحده وخامت اوضاع 
در خلیج فارس را تا حــد زیادی درک 
می کند و دقیقاً می داند که اوضاع ولیعهد 
عربستان از حیث وجاهت بین المللی 
مناسب نیست و از این منظر به ریاض 
هشدار می دهد که او را فعاًل در پستوی 

سیاست ها خود پنهان کنند.
بازی آمریکا چگونه است؟  

شاید عده ای از مخاطبان سوال کنند 
که این بازی را آمریکا به راه انداخته پس 
چرا به دنبال کم رنــگ کردن حضور 
ولیعهد عربستان در بازه زمانی کنونی 
اســت؟ نباید فراموش شود که تنش 
در خلیج فارس پرونده ای است که در 
یک طرف آن ایاالت متحده به رهبری 
ترامپ قرار دارد و در سوی دیگر ایران 
واقع شــده اما نباید فراموش کرد که 
ســکان دارِ این پرونده در کاخ سفید 
دولت ترامپ اســت و خبری از اوباما، 
بوش پسر، بوش پدر، نیکسون، کارتر 
و حتی لینکلن نیست. ترامپ همانگونه 
که با زبان بی زبانــی بارها اعالم کرده، 
ســناریوی »تجاری سازی سیاست و 
امنیت« را در دستور کار قرار داده و این 
به معنای آن است که همه چیز از دید او 
باید به تامین منافع ایاالت متحده ختم 
شود. به عنوان مثال اگر او دائماً اعالم 
می کند که ایران نباید سالح هسته ای 
داشته باشد تنها به خاطر تامین امنیت 
اسرائیل اســت که خروجی آن بدون 
تردیــد تثبیت دوره چهار ســاله دوم 
ریاست جمهوری  او توسط البی یهود 

حاضر در خاک آمریکا خواهد بود.
اینکه او دائمــاً خطر ایران در خلیج 
فارس را برجسته می کند به این دلیل 
است که با ایران هراســی بتواند انبار 
تسلیحات خود را در ازای دریافت ارقام 
نجومی از عربســتان، امارات و ســایر 
کشــورهای عربی منطقه خالی کند و 
دوماً عربستان را به عنوان ژاندارم و وکیل 
خود در حاشیه خلیج و خاورمیانه تقویت 
کند. ایــن کار ترامــپ نه تنها از حیث 
اقتصادی برای او مهم است بلکه با این 
کار می تواند از منظر سیاسی عربستان 
را به عنوان نوک پیکان هرگونه منازعه 
سیاسی یا امنیتی در منطقه به جلو اعزام 
کند تا از این طریــق هزینه را به دوش 
ریاض و متحدان منطقه ای او بیاندازد. 

از منظری دیگر اینکه تصویری از دیدار 
همســر خاشــقجی با رئیس مجلس 
نمایندگان آن هم در هوای مه آلود فعلی 
منطقه منتشر شده نشان می دهد که 
دموکرات ها در حال مخابره پیام تهدید 
برای اردوگاه جمهوریخواهان هستند 
تا از این طریق بــه ترامپ بفهمانند که 
نباید بیش از حد سعودی ها و همچنین 

امارات را علیه تهران تحریک کنند.
فرجام سخن

سناریوی آمریکا در این برهه کنار 
کشیدن خود از معادالت نظامی تنش زا 
خواهد بود تا به جای خود بتواند از مولفه 
اعراب به رهبری ریاض استفاده کند. 
طبیعی  اســت که کناره گیری ممکن 
است در محتوا اتفاق بیافتد اما مدیریت 
میدان و فعال شــدن شکلی آمریکا به 
قوت خود باقیست. از این جهت است که 
شاهد اعزام ناو لینکلن به خلیج فارس 
هستیم یا در امتداد آن اخباری از ورود 
بمب افکن های B-52 در قطر به گوش 
می خورد. با این وجود ایاالت متحده فعاًل 
به دنبال راه اندازی جو پلیسی در منطقه 
علیه جمهوری اسالمی ایران است اما 
احتمال اینکه بخواهد عربستان را علیه 
تهران شانتاژ کند وجود دارد. البته در 
این روند امریکا دوشادوش سعودی ها 
و متحدان عربی آنهــا گام بر می دارد. 
به عنوان مثال شــروع گشت زنی های 
امنیتی کشورهای عربی در خلیج فارس 
دقیقاً نشان می دهد که آمریکا اعراب را 
برای آرایش محیط تنش فراخوانده تا 
اگر حرکت احتمالی از سوی ایران سرزد 
آنها قربانی اول باشند و سپس آمریکا به 
همراه متحدان اروپایی خود )خصوصاً 

بریتانیا( وارد میدان شود.  

گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوی عربستان در تنش های منطقه

شیوخ در داِم سلمان!

گفت وگو

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: جناح 
اقتدارگرا عزم خود را جزم کرده اســت تا فضای 
مثبت دولت روحانی را به فضای منفی تبدیل کند.

محمد کیانــوش راد در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسی ایلنا، با تشــریح و ارزیابی عملکرد دولت 
تدبیر و امید در سال های اخیر گفت: دولت یازدهم 
در حالی کار خود را آغاز کــرد که پس از حوادث 
۸۸ و پایان دولت احمدی نــژاد امیدی در مردم 
ایجاد شد که با سیاست های مبتنی بر عقالنیت 
و انعطــاف می توان امیدوار بــود، دولت روحانی 
دولتی باشــد که به روال قانونی برگردد. چراکه 
در عصر خودمحوری ها، به اتکای شخص رئیس 
دولت نهم و دهم سیاســت ها را دچار نوســانات 

گوناگون کرده و انحالل سازمان برنامه و بودجه 
و بی برنامگی درآمدهای نفتی تلف شده بود و با 
افول سرمایه اجتماعی هم مواجه بودیم. وی افزود: 
دولت روحانی این امید را به وجود آورد که در پله 
اول با توقف سیاست های دل بخواهانه در دولت 
گذشته و تصحیح سیاســت ها و آغاز حرکتی نو، 
براساس اجماع ملی کارها به پیش برود. همانگونه 
که شــاهد بودیم در دولت یازهم، ما از ثبات قابل 
قبولی برخوردار بودیم و رشد اقتصادی آغاز شد و 
در زمینه های اجتماعی هم گشایش هایی صورت 
گرفت. در همین دوره حتی اجماع علیه ایران به 
اجماع علیه آمریکا بدل شد؛ همانگونه که در دولت 
آقای خاتمی هم شاهد آن بودیم که سفرایی که 

پیش از آن تهران را ترک کرده بودند، به امید بهبود 
شرایط به کشور بازگشتند.

وی در پاسخ به این ســوال که تصویب یا عدم 
تصویب FATF  تا چه میزان بر شرایط اقتصادی 
کشور تاثیرگذار خواهد بود،  گفت: تالش دولت 
در جهت اطمینان بخشــی به بازماندگان برجام 
باعث شد تا این کشورها همچنان در کنار ایران 
بر پایبندی به توافق هسته ای وفادار بماند. دولت 
و کارشناسان اظهار می کنند که برجام و یا حتی 
سالم ســازی برخی روابط به معنــای حل همه 
مشکالت اقتصادی ایران نیست بلکه تنها می تواند 

از متغیرهای مزاحم جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با این حال به نظر می آید برخی 

به دنبال آن هستند که لوایحی که دولت به دنبال 
تصویب آن برای تسهیل ارتباطات اقتصادی است، 
برهم بزنند. اینکه مخالفــان چه منفعتی از عدم 
تصویب این لوایح می برند، نیاز به تحلیل دقیق تر 
دارد اما حداقل می توان این مساله را  به صراحت 
گفت که رهبری مخالفت جدی با این لوایح ندارند.

وی ادامــه داد: آنچه که در پیــش رو و برای 
حرکت کشور به سمت توســعه همه جانبه باید 

به آن توجه کنیم؛ در وهلــه اول رفع نگرانی ها با 
کشورهای منطقه ای و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس از یک سو و دوم تاکید بر اجرای بدون تنازل 
قانون اساســی و خصوصا تکیه بر حق حاکمیت 
مردم بر سرنوشــت خویش است. حق حاکمیت 
بر سرنوشت خویش جزو اصول اساسی و پایه در 
قانون اساسی جمهوری اســالمی است و با هیچ 

بهانه ای نباید حق مردم را نادیده گرفت.

کیانوش راد در گفت و گو با ایلنا:

جناح اقتدارگرا عزم خود را برای 
ناکارآمد جلوه دادن دولت جزم کرده است
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ظریف در پاسخ به ترامپ
احترام را آزمایش کن

جواب می دهد
وزیر امور خارجه کشــورمان در واکنش به 
پیام توییتری دونالد ترامپ، ادعای تهدید آمیز 
وی را با اشاره به واقعیت های تاریخی بی تاثیر 
خواند و به او توصیه کرد »هیچ وقت یک ایرانی 
را تهدید نکن. احتــرام را آزمایش کن، جواب 

خواهد داد..”.
به گزارش ایســنا، محمدجــواد ظریف، 
در پیامی توییتری نوشــت: دونالد ترامپ به 
تحریک تیــم بی، امید دارد به چیزی دســت 
یابد که اسکندر، چنگیز و دیگر متجاوزین در 
آن ناکام بوده اند. ایرانیان هزاران سال سربلند 
ایستاده اند و متجاوزین همه رفته اند. تروریسم 
اقتصادی و رجزخوانی ها برای نسل کشی، ایران 

را پایان نخواهد داد.
به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ در ادامه 
جنگ روانی علیه ایران شب گذشته در پیامی 
توییتری نوشت: »اگر ایران می خواهد بجنگد، 
این به طور رســمی پایانش خواهد بود. هرگز 

آمریکا را دوباره تهدید نکنید.«
    

عراق بهانه تراشی های امنیتی 
آمریکا را رد کرد

بعــد از حادثه شــلیک یک گلولــه مینی 
کاتیوشــا به منطقــه امنیتی ســبز در مرکز 
بغداد که سفارتخانه بزرگ آمریکا و نهادهای 
مهم دولتی عراق واقع است، سخنگوی مرکز 
رسانه ای ستاد مشــترک عراق تاکید کرد که 
اوضاع در حال حاضر در بغــداد امن و باثبات 

است.
به گزارش ایرنا، ســرتیپ »یحیی رسول« 
در توئیتی در صفحه شــخصی خود نوشــته 
اســت که اوضــاع در پایتخت عــراق امن و 
باثبات اســت و نیروهای عراق در فرماندهی 
عملیــات امنیــت بغــداد شــبانه روز برای 
حفاظت از جان شــهروندان و نمایندگی های 
 دیپلماتیک و شــرکت های خارجــی و بومی 

فعالیت می کنند.
    

سفر وزیر خارجه عمان به تهران
وزیر امور خارجه عمــان بعدازظهر دیروز 

وارد تهران شد.
به گزارش ایسنا، یوســف بن علوی، پس از 
ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان دیدار و در خصوص روابط 
دو جانبه و مهمترین مســائل منطقه ای و بین 

المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
    

نعیمی پور:
مردم نسبت به احزاب سیاسی 

عنایت چندانی ندارند
محمد نعیمی پــور درباره اقبــال مردم به 
جریان های سیاســی در انتخابــات مجلس 
یازدهم گفت: مردم نسبت به احزاب سیاسی 
عنایت چندانی نداشــته و ندارند. نظرسنجی 
که در این  باره تاکنون انجام شده حاکی از این 
اســت که کمتر از ۱۰ درصد مردم به احزاب 
توجه یا با آن ها آشنایی دارند و برای آن اعتبار 

قائل هستند.
این عضو حــزب اتحاد ملــت در گفت و گو 
با خبرنگار سیاســی ایلنا، تصریح کرد: عموم 
مردم چه مسائل معیشتی داشته باشند و چه 
نداشته باشــند، اعتماد کافی به احزاب ندارند 
و احزاب هم در بین مردم فعالیت چشم گیر و 
موثری ندارند. به همین دلیل است که احزاب 
 در ســایه شــخصیت های موثر کارهایشان 

پیش می رود.
    

رحیم پور ازغدی: 
می خواهند مرا از شورای 

انقالب فرهنگی بیرون کنند 
حسن رحیم پور ازغدی گفت:  عملکرد من 
در شــورای عالی انقالب فرهنگی به گونه ای 
بوده که می خواهند من را بیرون کنند! خیلی 
از اعضای شــورا معترض و منتقد هستند و به 

صورت مختلف این را بیان کردند.
به گزارش »انتخاب«، عضو شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در مراســم »دو راهی سازش 
یا مقاومت« که از ســوی بســیج دانشجویی 
در مرکــز همایش هــای پردیــس شــهید 
عباسپور برگزار شــد، افزود: حرف این است 
که رؤسای جمهور مخصوصاً آقای روحانی چرا 
بخش مهمی از مصوبات شــورا را امضا یا ابالغ 
نمی کنند، یا اینکه چرا ابــالغ می کنند و اجرا 

نمی کنند؟ 

در ایام تنش آلود منطقه 
شاهد برجسته شدن نام 

و تصویر پادشاه عربستان 
هستیم اما از ولیعهد خبری 

نیست؛ چراکه جو روانی 
ایجاب می کند »بازی 

بزرگان« در جریان باشد 
و کوچکترها در سایه این 

بازی نظاره گر میدان و 
طریقه بازی باشند

ترامپ همانگونه که با 
زبان بی  زبانی بارها اعالم 
کرده، سناریوی »تجاری 
سازی سیاست و امنیت« 
را در دستور کار قرار داده 

است و از اینرو به دنبال آن 
است تا فتیله انبار باروت 
منطقه را به دست پادشاه 

عربستان بدهد

نماینده تهران گفت: همزمان با اوج گیری خطاهای 
فاحش در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰ و ابهامات پیرامون 
ان طرح تحقیــق و تفحص از عملکرد دولــت در نحوه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را تقدیم کردیم 
که دیروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. 
ســید فرید موســوی، عضو کمیســیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با ایلنا، افزود: سوال 
اینجاســت که دولت و تیم اقتصــادی آن، به ویژه بانک 
مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری ارزی در 
کشــور، چگونه با وجودی که آثار ناشی از قیمت گذاری 
ترجیحی ارز با نرخ مبادله ای ۱۲۲٦ معروف در سال ٩۰ 
هنوز از اقتصاد کشور پاک نشــده بود، دوباره دست به 

تکرار همان اشتباه زد و علیرغم توصیه های اقتصاددانان 
در اجتناب از چنین رویکردی، همچنان بر این سیاست 

جواب پس داده قبلی ابرام داشت؟
موسوی نشان کرد: از ســوی دیگر حال که سیاست 
ارزی ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و ارز ســامانه معامالت 
الکترونیکی از ماه های گذشته در حال اجراست، وظیفه 
ذاتی مجلس به عنوان عالی ترین نهــاد نظارتی، توجه 
ویژه به چگونگی هزینه کرد منابع ترجیحی و تناسب آن 
با نیازهای اولویت دار کشور است که این امر می تواند در 
اصالح رویه های سیاست گذاری بعدی بسیار مفید بوده 

و البته در صورت وجود اشتباهات احتمالی از ادامه آنها 
جلوگیری کند.بر همین مبنــا من و جمعی از همکارانم 
تابستان سال گذشــته و همزمان با اوج گیری خطاهای 
فاحش در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰ و ابهامات پیرامون 
ان طرح تحقیــق و تفحص از عملکرد دولــت در نحوه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را تقدیم کردیم 
که امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته 
است. امیدوارم همکاران عزیزم با درک واقعی شرایطی 
که در آن قرار داریم، زمینه بررسی این تحقیق و تفحص 

را در صحن علنی مجلس فراهم کنند.

فرید موسوی به ایلنا خبر داد؛

تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در نحوه تخصیص ارز


