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روی موج کوتاه

دریاها و آب ها طی چند ماه گذشته 
صحنه التهابات متعددی بوده اســت؛ 
تازه ترین این التهابات صبح دیروز بود که 
یک نفتکش ایرانی بر اثر اصابت موشک 
در دو نقطه منفجر و دو مخزن نفتکش 

آن دچار آسیب شد.
این حادثه در ادامه ناآرامی های اخیر 
در خلیج فارس و دریــای عمان روی 
می دهد که از یک ســو ایران و از سوی 
دیگر آمریکا و عربستان را به شدت درگیر 
خود کرد. آخرین مــورد از تنش ها، به 
حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان باز می گردد 
که برغم برعهده گرفتن مســئولیت 
آن از ســوی حوثی های یمن، ریاض و 
واشنگتن انگشت اتهام را به سوی ایران 

نشانه رفتند.
توقیف نفتکش بریتانیایی اســتنا 
ایمپرو از ســوی ماموران ســپاه که در 
واکنش به متوقف شدن نفتکش ایرانی 
آدریــان دریــا-۱ )گریس ۱ ســابق( 
صورت گرفت به همراه سرنگونی پهپاد 
شناسایی آمریکا بر فراز آب های دریای 
عمان از دیگر موارد تنش های اخیر در 

این منطقه به شمار می رود.
حمله به دو نفتکش نروژی و ژاپنی 

در ماه ژوئن نیز آخرین مورد از مجموعه 
حمالت به نفتکش ها و کشــتی های 
تجاری در آب های خلیج فارس و تنگه 

هرمز است.
حادثه در 60 مایلی جده

 روز گذشته، روابط عمومی شرکت 
ملی نفتکش ایــران، اعــالم کرد که 
نفت کش ایرانی SABITY متعلق 
به شرکت ملی نفتکش صبح دیروز در 
دو انفجار جداگانه، احتماال بر اثر اصابت 
موشک در ساعت های ۵ و ۵:۲۰ صبح در 
۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی 

دچار انفجار در بخش بدنه شده است.
این گزارش، ضمن اینکه خبر می داد 
دو مخزن اصلی نفت در کشــتی فوق 
آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال 
خروج به دریای سرخ است، اعالم کرد 
که خوشبختانه همه کارکنان کشتی 
در وضعیت سالم و ایمن بوده و کشتی 
نیز اکنون در وضعیت با ثباتی قرار دارد 
و تنها بدنه کشتی اندکی آسیب دیده 
است که کارکنان کشتی درصدد کنترل 

آن هستند.
مسئولیت این اقدام بر عهده 

ماجراجوهاست
ســاعاتی بعد، اعالم شد که شرایط 

نفتکش پایدار است، نشت نفت کشتی 
قطع شــده و نفتکش در حال حرکت 
به سوی خلیج فارس است؛ با این حال 
موضوع واکنــش وزارت خارجه را در 

پی داشت. 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، در نخستین واکنش 
بدون نام بردن از کشوری اعالم کرد که 
مســئولیت این اقدام بر عهده عواملی 

ماجراجو در منطقه است.
او تصریح کرد: بررســی های انجام 
شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران 
نشان می دهد که کشتی ایرانی از مکانی 
نزدیک به کریدور عبوری این نفتکش 
از شرق دریای ســرخ، دو بار و به فاصله 
حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته 

و آسیب دیده است.
موسوی با اشاره به اینکه »در چند ماه 
گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر 
نیز علیه نفتکش هــای ایران در دریای 
سرخ صورت گرفته« از بررسی و اعالم 
جزئیات و عوامل این حادثه در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه، در ادامه 
با طرح گزارش هایی دربــاره احتمال 
آلودگی زیســت محیطی ناشــی از 

نشــت نفت دراین حادثه گفت: کلیه 
مســئولیت های ناشــی از این اقدام از 
جمله آلودگی شدید زیست محیطی 
ایجاد شده در منطقه نیز بر عهده عوامل 

این ماجرا جویی خطرناک است.
واکنش مسکو و چین

عالوه بر ایران، چین و روســیه نیز 
هر دو به حادثه واکنش نشــان دادند. 
روسیه در واکنشی احتیاط آمیز اعالم 
کرد که »برای تعیین مسئول انفجارها 
در نفتکش ایرانی در دریای سرخ هنوز 
خیلی زود است.«  چین نیز بدون اشاره به 
کشور خاصی طرف های مرتبط با انفجار 
در نفتکش ایرانی را به خویشتنداری و 

تعامل دعوت کرده است.

عکس های جعلی
علی رغم اینکه تصاویر از یک نفتکش 
در حالی کــه آتــش و دود از آن زبانه 
می کشد به عنوان نفتکش سابیتی در 
فضای مجازی منتشر شــد، سازمان 
بنادر و دریانوردی تاکید کرد که نفتکش 
اصال آتش نگرفته و آتشــی هم در کار 

نبوده است. 
عالوه بر آن »تانکر ترکرز«، سایتی 
که با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای و 
داده های دریایی مسیر تردد نفتکش ها 
در جهان را مکان یابی می کند با انتشار 
توییتی اعالم کرد که »بر اساس داده های 
جمع آوری شده هیچ گونه دود، آتش و یا 
نشتی از نفتکش سانحه دیده مشاهده 
نشــده و این تانکر با سرعتی منطقی و 
معمول به سوی خانه در حال بازگشت 

است.«
تکذیب حمله موشکی عربستان

همزمان در برخی رسانه ها و فضای 
مجازی، ســخن از این بود که نفتکش 
سابیتی با شلیک موشک هایی از خاک 
عربستان هدف قرار گرفته است.  روابط 
عمومی شرکت ملی نفتکش ایران این 
خبر را تکذیب و طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: »خبر منتشر شــده در خصوص 
اصابت موشــک از خاک عربستان به 
نفتکش ایرانی که به نقل از شرکت ملی 
نفتکش منتشــر شده اســت تکذیب 
می شود. اطالع رسانی های انجام شده 
توسط شرکت ملی نفتکش ایران تنها 

مرجع اطالع رسانی می باشد.«
با ایــن حال، کســانی همچنان در 
بررسی منشا این حمله به نام عربستان 
اشــاره می کردند. برای مثال علیرضا 
رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس، در حساب 
توییتری خــود نوشــت: » خرابکاری 
در نفتکش های حامل  نفــت ایران در 
ماه های گذشــته در محــدوده بنادر 
عربســتان مســبوق به ســابقه بوده 
اســت. شــواهدی از ایجــاد اختالل 
سازمان یافته در کشــتی های حامل 
محموله های متعلق به  ایــران وجود 
  SABITI داشت اما انفجار در نفتکش
 دالئل اختالل سازمان یافته را تقویت 

کرده است.«

افزایش دو درصدی بهای نفت 
اما آنچــه پس از ایــن انفجار توجه 
بازار انرژی را به خــود جلب کرد، تاثیر 
آن بر قیمت نفت بود. خبرگزاری های 
خارجی گزارش دادند که پس از انفجار 
یک نفتکش ایرانــی در نزدیکی بندر 
جده عربستان و افزایش ترس از ناآرامی 
در خاورمیانه، قیمت نفت تا دو درصد 

افزایش یافت.
خبرگزاری بلومبــرگ در این باره 
نوشت: »انفجار نفتکش نگرانی جدیدی 
در مورد احتمال درگیری در مهمترین 
منطقه تولید نفت دنیــا به وجود آورده 
اســت. پیش از این، حمله به کشتی ها 
و پهپادها و حمالت اخیر به تاسیسات 
نفتی عربستان باعث نگرانی شده بود. 
نفت هنــوز هم ۱۹ درصــد پایین تر از 
اوج قیمت آن در ماه آوریل است چون 
طوالنی شدن جنگ تجاری بین آمریکا 
و چین دورنمای اقتصاد جهان را تیره و 
تار کرده است.« بلومبرگ افزود: »این 
انفجار به خطرات احتمالی ژئوپلیتیکی 
اشاره دارد و یک بار دیگر بازار را شوکه 
کرده اســت ولی باید دید بــا تمرکز 
سرمایه گذاران بر گفتگوهای تجاری، در 
صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات 

قیمت نفت باز هم افزایش می یابد.«
روز گذشته قیمت نفت برنت برای 
معامالت ماه دسامبر ۱.3۶ دالر معادل 
۲.3 درصد افزایش یافــت و به ۶۰.4۶ 
دالر در هر بشــکه و نفت وست تگزاس 
اینترمدیت برای تحویل در ماه نوامبر 
۱.۱4 دالر معادل ۲.۱ درصد باال رفت و 

به ۵4.۶۹ دالر در هر بشکه رسید.

حمله تروریستی به یک نفتکش ایرانی؛

موشکی که به سوی »بازار نفت« کمانه کرد

خبر

در آستانه سفر عمران خان به ایران، سخنگوی 
دولت جمهوری اســالمی ایران، از میانجی گری 
پاکستان میان ایران و عربستان و پیام سعودی ها 

به ایران روایت کرد.
به گزارش جماران، سخنگوی دولت چندی 
پیش گفته بود »عربســتان برای آقای روحانی 
پیغام هایی آورده بود. اما ما باید عالئم آن را کامال 
مشاهده کنیم. اولین عالمت عدم حمله به یمن و 
کشتار یمنی هاست. اگر عربستان واقعا دنبال تغییر 
رفتار خود باشد ما استقبال می کنیم. صرف نظر از 
مباحثی که امروز گفتند اگر واقعا صادق باشند و 

دنبال تغییر رفتار باشند ما استقبال می کنیم.«
دو روز بعد، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 

سعودی این اظهارات را »غیردقیق« خواند.

در همین رابطه علی ربیعی با اشاره به جزئیات 
پیام های ریاض به تهران و اظهارات وزیرخارجه 
عربستان، گفت: آنچه به  عنوان سخنگوی دولت 
بیان کردم، کاماًل دقیق بوده اســت. وزیر خارجه 
عربستان مشخص نکرده که چه بخشی از مواضع 
من »غیردقیق« بوده اما ظاهراً، درصدد تکذیب 

ارسال پیام های سعودی  ها به ایران بوده است.
ربیعی در پاســخ به این پرســش کــه کدام 
کشورها میانجی تهران و ریاض شده اند ادامه داد: 
کشــورهای متعددی با حسن نیت، کوشیده  اند 
میانجی تنش  زدایی تهران - ریاض شوند و برخی 
از آن ها حامل پیام سعودی ها هم بوده  اند. در سطح 
رسانه  ای، حداقل، نخست  وزیر پاکستان به  طور 
رســمی اعالم کرد که ولیعهد عربســتان از وی 

خواسته تا با رئیس  جمهور ایران درباره سعودی  ها 
مذاکره کند.

 نیازی نمی بینیم به نیابت از یمن 
با سعودی مذاکره کنیم

از سوی دیگر وزیر خارجه عربستان در بخش 
دیگری از سخنان خود اعالم کرده است، »درباره 
آنچه سخنگوی دولت ایران درباره صلح در یمن 
گفت، پادشــاهی ســعودی درباره یمن با ایران 
صحبت نکرده و نخواهد کرد. مسئله یمن، کاماًل 

به یمنی  ها مربوط است.«
ســخنگوی دولت در واکنش بــه این بخش 
از اظهارات الجبیر نیز گفته اســت، این بخش از 
سخنان وی هم بیانگر انتقال نادرست و غیردقیق 
مواضع ایران به وزیر خارجه عربستان است. زیرا 
من در سخنان خود که مورد اشاره وی قرار گرفته، 
مستقیم و غیرمستقیم، موضعی بیان نکرده  ام که 
بر ضرورت مذاکره سعودی  ها با ایران درباره یمن 
داللت داشته باشــد و اصوالً، چنین موضوعی، 

مطالبه و موضع جمهوری اسالمی نیست.

ربیعی در پایان گفت: ما نیازی نمی بینیم به 
نیابت از یمنی ها یا در غیــاب آنها وارد گفت  و گو 
با عربستان شــویم؛ زیرا یقین داریم یمنی ها از 
توانمندی و تسلط الزم برای دفاع از حق خود در 
مذاکرات دیپلماتیک با سایر کشورها برخوردارند. 
عالوه براین، ایران از همان ابتدا تأکید داشته و دارد 
راهکار برقراری صلح در یمن، انجام گفت  و گوهای 

یمنی - یمنی است اما از وزیر خارجه عربستان که 
تأکید کرده »مسئله یمن، کامالً به یمنی ها مربوط 
است« باید پرسید با این موضع، تهاجم نظامیان 
سعودی و سایر کشورهای عضو ائتالفشان به یمن 
را چگونه می  توان توجیه کرد؟ چرا در مسئله  ای که 
مربوط به خود یمنی  هاست، ورود کرده  اند و جنگ 

مرگباری به یمنی  ها تحمیل کرده  اند؟

سخنگوی دولت تشریح کرد؛

جزئیات پیام  سعودی ها به ایران 
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 نخست وزیر پاکستان امروز 
به تهران می آید

به گزارش ایســنا، به نقل از پاکستان تریبون، 
برخی مقامات اعالم کرده اند کــه عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان برای میانجیگری میان تهران 
و ریاض، روز شنبه به ایران سفر می کند. همچنین 
به گزارش این پایگاه خبری پاکستانی، عمران خان 
در روز یکشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشــورمان دیدار خواهد کرد. وی پس از دیدار با 
روحانی عازم ریاض خواهد شد تا با مقامات ارشد 
سعودی دیدار و گفت وگویی داشته باشد. به گزارش 
ایسنا، چندی پیش مقامات سعودی و آمریکایی 
مدعی شــده بودند که ایران مســئول حمله به 

تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان است.
    

نیویورک تایمز:
 اسرائیل در مقابل ایران 

ضعیف و تنهاست
نیویورک تایمز در تحلیل خوداز تنش های اخیر 
در منطقه، به وضعیت اسرائیل نیز پرداخت و نوشت: 
اعراب خلیج فارس، می توانند راهی برای راضی 
کردن ایران پیدا کنند و ایــن کار را خواهند کرد. 
اما اسرائیل شــرایط بدی دارد؛ ایران در مرزهای 
اسراییل قدرت دارد. تجهیزاتی قوی دارد. حزب 
اهلل در لبنــان از حمایت ایران برخوردار اســت و 
می تواند خطری جدی برای اسراییل باشد. ایرانی ها 
می توانند از تجهیزات قوی استفاده کنند و اکنون 
به نظر می رســد از حمالت جدید ترسی ندارند. 
جنگ میان ایران و اسراییل بسیار خطرناک است. 
اسرائیل برای مقابله با ایران تنهاست چرا که آمریکا 

خود را درگیر جنگی دیگر نمی کند.
    

شرط ایران برای توقف کاهش 
تعهدات در برجام

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با اشاره به کاهش تعهدات ایران در برجام، 
گفت: اگر اروپا در فرصت ۶۰ روزه به تعهدات خود 
عمل کند، جمهوری اسالمی هم به تعهدات خود 
در چارچوب برجام بازخواهد گشت اما در غیر این 
صورت گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام 
محکم تر و قاطعانه تر برداشته می شود. وی درباره 
گزینه های بعدی ایران، گفت: ما صرفا بر اســاس 
بندهای مندرج در توافقنامه برجام گام های خود 
در کاهش تعهدات را برمی داریم و در گام چهارم هم 

گزینه های متعددی پیش روی ایران است.
    

امضای تفاهم نامه همکاری  
نظامی کشورهای حوزه خزر 

به گزارش مهر، در سومین و آخرین روز حضور 
امیر دریادار حســین خانــزادی، فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در چهارمین اجــالس فرماندهان 
نیروی دریایی حوزه خزر، نشست ۵جانبه با امضای 
تفاهم نامه همکاری بین نیروهای دریایی کشورهای 
شــرکت کننده به کار خود پایان داد. به گفته امیر 
خانزادی، ابعاد این تفاهم نامــه ۵ جانبه، در حوزه 
آموزشی، عملیاتی، امداد و نجات و تبادل اطالعات 
است. گفتنی است این تفاهم نامه همکاری، پس 
از مصوبه روسای جمهور ۵ کشور ساحلی مبنی بر 

عدم حضور سایر کشورها در دریای خزر ایجاد شد.
    

خبرنگار روس بازداشت شده 
در تهران آزاد شده است

روســیه اعــالم کــرد، خبرنــگار روس 
بازداشت شده در تهران، آزاد شده است. سفارت 
روسیه در ایران بامداد پنج شنبه)۱۸ مهر( در 
صفحه توییتر خــود در مطلبی در این ارتباط 
نوشت: »در نتیجه تالش های مشترک وزارت 
امور خارجه روسیه و سفارت مسکو در تهران، 
ایران تصمیم به آزاد کــردن »یولیا یوزیک« 
خبرنگار روس بازداشت شده در تهران گرفت 
و او اوایل صبح روز ۱۰ اکتبر »پنچ شــنبه« با 
یک پرواز تهران را به مقصد روسیه ترک کرد.«

    
مماشات شورای امنیت با ترکیه

سیامک کاکایی، پژوهشگر مسائل ترکیه واکنش 
شورای امنیت در قبال حمله نظامی ترکیه به شمال 
سوریه را نوعی مماشات خواند وگفت: این مماشات 
قابل تامل و سوال برانگیز است. کشورهای منطقه به 
ویژه ایران انتقاد جدی تر داشتند و وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کــرده ترکیه باید 
عملیات خود را متوقف کند. در عرصه بین المللی 
این موضوع به شورای امنیت هم کشیده شده اما با 
توجه به اعالم موضع شورای امنیت هیچ قاطعیتی 
در مواجهه با اقدامات ترکیه به نمایش گذاشته نشده 
و این ممکن است ترکیه را در مواجهه با برنامه های 

خود جدی تر کند.

بررسی های انجام شده 
توسط شرکت ملی نفتکش 

ایران نشان می دهد که 
کشتی ایرانی از مکانی 

نزدیک به کریدور عبوری 
این نفتکش از شرق دریای 

سرخ، دو بار و به فاصله 
حدود نیم ساعت مورد 

هدف قرار گرفته و آسیب 
دیده است

خبرگزاری های خارجی 
گزارش دادند که پس از 

انفجار یک نفتکش ایرانی 
در نزدیکی بندر جده 

عربستان و افزایش ترس 
از ناآرامی در خاورمیانه، 

قیمت نفت تا دو درصد 
افزایش یافت

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از تهیه 
پیش نویس میثاق نامه انتخابات مجلس یازدهم در قالب طرح 
گفت وگوی ملی خبر داد و گفت که این میثاق نامه تا پایان مهر 
نهایی خواهد شد. به گزارش ایسنا، حجت االسالم احمد مازنی 
با اشاره به ارائه گزارشی از طرح گفتگوی ملی به علما در سفر اخیر 
محمدرضا عارف به قم، اظهار کرد: اخیرا در جلسات گفتگوی 
ملی، میثاق انتخابات مجلس یازدهم با تاکید بر منافع ملی تهیه 
شده است. من پنجشنبه گذشــته در جلسه خانه احزاب این 
موضوع را مطرح کردم و مهندس باهنر هم در همان جلسه روی 
این میثاق نامه تاکید کرد و در حال حاضر متن آن در حال نهایی 

شدن است و جزئیات آن هم بعد از نهایی شدن یعنی تا اواخر مهر 
ماه اعالم می شود.وی افزود: من یک نسخه از پیش نویس را به 
آقای روح االمینی رئیس خانه احزاب دادم و آن را برای روسای 
سه فراکسیون سیاسی مجلس هم فرستادم تا نظر فراکسیون ها 
را در این باره بگیریم و نهایتاً کاری انجام شود که مورد وفاق همه 

جریانات باشد.
انتخابات 88، بازی باخت - باخت بود

مازنی همچنین گفت: ما به همراه کسانی که در جلسات 
شورای گفتگوی ملی در خارج از مجلس و مجمع گفتگوی ملی 
در پارلمان شرکت می کنند روی این مساله توافق کردیم که 

همه ما به دلیل اینکه کشور با مشکالت تحریم و رفتار ظالمانه 
دشمنان در ایاالت متحده مواجه است نیاز داریم به اینکه درون 
کشور فضا را به گونه ای مدیریت کنیم که آدم های لمپن و کسانی 
که روی موج احساسات و مطالبات مردم سوار می شوند و منافع 
ملی را لحاظ نمی کنند را مدیریت و کنترل کنیم. مازنی ادامه داد: 
کما اینکه در سال ۸4 به دلیل غفلت برخی بزرگان، کاندیداهای 
متعددی در جبهه اصالح طلبان مطرح شدند و حتی جریان 

اصولگرایی هم نتوانست به شکل منطقی فضا را مدیریت کند و 
در نتیجه ۸ سال کشور به دست جریانی افتاد که بعدها موسوم به 
جریان انحرافی شد و همه متضرر شدند. در سال ۸۸ هم یک بازی 
باخت-باخت در انتخابات شکل گرفت. این عضو فراکسیون امید 
مجلس یادآور شد: هدف دوستانی که در قالب طرح گفتگوی 
ملی، میثاق نامه را تهیه کردند این است که کشور دوباره دچار 
چنین مشکالتی نشود، همه مردم در انتخابات مشارکت کنند و 
همه جناح ها از فرصت برابر برای کاندیدا شدن و حضور در عرصه 
انتخابات به عنوان نامزد نمایندگی مجلس برخوردار شوند و 
اصول مشترک ما که مبنا و منشا آن قانون اساسی و منافع ملی 
است را مراعات کنند تا نتیجه انتخابات صرف نظر از اینکه چه 
کسی برنده و چه کسی بازنده است همه را خشنود کند و انتخاباتی 
پرشور، آبرومند و تحریم شکن در سطح کشور برگزار شود. این 

چیزی است که مورد انتظار ماست.

در آستانه انتخابات صورت گرفته است؛

گزارش عارف به علمای قم درباره طرح گفتگوی ملی


