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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنچه بن ســلمان می گوید تهدید 
بزرگی برای جهان است؛ به ویژه برای 
آمریکا که حساسیت باالیی روی قیمت 
نفت دارد. به نظر می رســد متحدان 
منطقه ای آمریکا به قــدری از انفعال 
ترامپ دلسرد شــده اند و هرچه صبر 
کرده اند، آنچه منتظرش بودند را از سوی 
ترامپ ندیده اند که تصمیم گرفته اند 
نسبت به قیمت نفت به او هشدار دهند. 
بن سلمان هرچند تلویحا اشاره کرد 
که ایران در حمله به آرامکو دست داشته، 
اما در عین حال تاکید کرد که ترجیح 
می دهد در برابر ایــران از راه حل های 
سیاسی به جای گزینه نظامی استفاده 

کند.
جنگ ایران و عربستان باعث 
سقوط اقتصاد جهانی می شود

او در گفتگــوی تلویزیونــی خود 
هشــدار داد که »جنگ بیــن ایران و 
عربستان باعث سقوط اقتصاد جهانی 
خواهد شــد« و توضیح داد: »منطقه 
خلیج فارس حــدود ۳۰ درصد منابع 

انرژی جهان، حــدود ۲۰ درصد معابر 
تجارت جهانــی و حــدود ۴ درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل 
می دهد. تصــور کنید این ســه مورد 
متوقف شوند. این مســئله به معنای 
فروپاشی کامل اقتصاد جهانی است، 
نه فقط عربستان سعودی یا کشورهای 

خاورمیانه.«
در بخــش دیگری از ایــن گفتگو 
بن ســلمان جوان صریحــا گفت که 
»رئیس جمهــور آمریــکا بایــد بــا 
رئیس جمهور ایران دیــدار کند و با او 
به توافقی تازه در مورد بحث هسته ای 
و اقدامات ایران در منطقه دســت پیدا 

کند.«
در واقع اینطور به نظر می رســید 
که مخاطب اصلی ولیعهد سعودی در 
گفتگو با این شبکه تلویزیونی آمریکایی، 
دولت دونالد ترامپ است و جان کالم او 
نیز این است که هرچه زودتر مشکالت 
با ایران را حل کنند تا پیش از آنکه آتش 

تنش ها، دامن قیمت نفت را هم بگیرد.
پیام های ریاض برای تهران

عالوه بر انتشــار این مصاحبه بن 

سلمان با شــبکه ســی بی اس، علی 
ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز روز 
گذشــته در نشســت خبری هفتگی 
خود از ارسال پیام از سوی ریاض برای 

رئیس جمهوری ایران خبر داد. 
او در نشست خبری خود درخصوص 
صحت خبر ارسال پیام از سوی عربستان 
گفت: »خبر، خبر درســتی اســت. 
پیغام هایی از سوی برخی سران کشورها 
از طرف ســعودی ها به حسن روحانی 
ارائه شــد ولی ایران باید نشانه هایی از 
این موضوع را ببیند. عربستان اگر واقعا 
به دنبال تغییر رفتار باشد، ایران از آن 

استقبال می کند.«
ربیعی ادامه داد: »پیام هایی از سوی 
عربستان به ما رســیده اما ما باید پیام 
علنی آن را بدانیم و یکــی از پیام های 
آن می تواند پایان حمله به یمن باشد. 
بخشــی از طرح »صلح هرمز« نیز کار 
با همســایگانی نظیر عربستان است 
بنابراین ایــران از این روند اســتقبال 

می کند.«
وی تاکید کرد: »از ابتدا خواهان پایان 
تجاوز به یمن از سوی عربستان بوده ایم 

و راه حل را آتش بس می دانیم و آمادگی 
داریم همه تالش معنــوی خودمان را 

برای این کار انجام دهیم.«
در حال حاضر یمــن، اصلی ترین 
محل اختالف بین ایران و عربســتان 
است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه نیز دیروز به همین موضوع اشاره 
کرد و گفت: »یمن تحت شــدیدترین 
محاصره اســت و به قول عوام، چوب 
کبریت هم وارد آنجا نمی شود و حتی 
کمک های انسانی نیز نمی توان برای 

آنها فرستاد و سازمان های بشردوستانه 
هم این موضوع را اعالم کردند.«

اسیر شکست های پیاپی
ایران خواهان پایان جنگ یمن است 
و بارها این خواسته خود را اعالم کرده 
است. هفته گذشته عربستان با پیشنهاد 
آتش بس در برخی نقاط یمن موافقت 
کرد، اما دولت نجات ملی یمن آن را رد 
کرده و خواستار توقف کامل حمالت 

به یمن شد. 
به فاصله کوتاهی، چند روز بعد در 
ابتــدای هفته جاری، ارتــش یمن در 
یک عملیات بزرگ نظامی موســوم به 
»نصر من اهلل« در جنوب عربســتان، 
ارتش ســعودی را تار و مار کرد. در دو 
روز گذشــته توفیقات ارتش یمن در 
این عملیات و تعداد اسرای گرفته شده، 
تیتر یک رسانه های جهان بوده است. 
»محمد البخیتی«، عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصاراهلل یمن فــاش کرد که 
»ارتش و کمیته های مردمی این کشور 
طی عملیات »نصر من اهلل«، ۳ هزار نفر از 
اتباع عربستان و مزدوران ائتالف عربی را 

اسیر کردند.«
اضافه شدن این شکست نظامی به 
ماجرای آرامکو، شواهد محکمی است 
بر تغییر موازنه قــدرت در جنگ یمن. 
همیــن تغییر ممکن اســت منجر به 
تغییرات سیاسی نیز بشود و عربستان را 
وادار کند دست از هم پیمانی با نیروهای 
فرامنطقه ای بردارد؛ آنچنانکه ظریف 
نیز دیروز در گفتگویی با »المیادین« 
با اشاره به پیوستن عربستان و امارات به 
ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس، 
تصریح کرد: »عربستان سعودی باید 
درک کند که نمی تواند امنیت خود را 
از آمریکا خریداری کند. پس از ۴۰ سال 
تجربه ای که با صدام، طالبان و داعش 
داشتند و تالش کردند امنیت خود را 
تامین کنند، این تجارب باید بیهودگی 

خود را نشان داده باشد.«
فقط اسرائیل خواهان جنگ است

عالوه بر آن میانجی ها نیز مشغول 
کار هستند. عربســتان، عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان را میانجی کرده 
که موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
دیروز دربــاره آن گفت: »مــا از همه 
اقدامات برای کاهش تنش اســتقبال 
می کنیم و از آقای عمران خان هم تشکر 

می کنیم.«
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
نیز میانجی دیگر این دعواست. هرچند 
که بسیاری در عربســتان این اعتبار را 
برای عبدالمهدی قائل نیستند که بتواند 
یک میانجی موثر در این میان باشد، اما 

به هر حال او به عنوان نخست وزیر یکی از 
کشورهای مهم منطقه به عربستان سفر 
کرده و دیروز درباره سفرش به روزنامه 
فرامنطقه ای الشرق االوسط گفته است 
که با ملک سلمان، پادشاه عربستان و 
ولیعهد درباره پرونده های متعددی از 

جمله ایران صحبت کرده است. 
او همچنین به شبکه خبری الجزیره 
قطر گفته که »عربستان و ایران، آماده 

مذاکره هستند«
عبدالمهدی با اشــاره بــه اینکه 
»کشــورهای بســیاری در منطقــه 
می توانند مکانی برای راه حل و مذاکرات 
باشد«، گفته است که بغداد نیز می تواند 
یکی از این مکان های برگزاری مذاکرات 

باشد.
او در مصاحبه خود بــا بیان اینکه 
همه از پذیرش مذاکــرات برای حل 
بحران سخن می گویند، گفته است: 
نشانه های بسیاری نشان می دهد که 
هیچ کس به جز رژیم صهیونیســتی 
خواســتار جنگ در منطقه نیســت. 
عبدالمهدی درباره حمالت پهپادی 
اخیر به مواضع سازمان الحشد الشعبی 
عراق، اعالم کرد که »تحقیقات درباره 
حمله به برخی مواضع الحشد بیانگر 
این است که اسرائیل این کار را انجام 

داده است.«
نخســت وزیر عراق از ایجاد ائتالف 
برای تأمین امنیت خلیــج فارس نیز 
استقبال اما موافقت بغداد را مشروط 
به حضور همه کشورهای حاشیه خلیج 

فارس در این ائتالف عنوان کرد.
او نیز با علم به اینکه مشــکل اصلی 
ایران و عربستان در حال حاضر، موضوع 
یمن است، در پایان حل بحران یمن را 
کلید حل بحران منطقه دانست و گفت: 
»امیدواریم به مرحله آتش بس و حل 
و فصل وضعیت آنجا برسیم. اظهارات 
خوبی از سران پادشــاهی ]سعودی[ 

شنیدیم.«

تاکید بن سلمان بر اتخاذ رویکرد دیپلماتیک در برابر ایران؛

بوی بهبود ز اوضاع منطقه؟

خبر

بن سلمان با برنامه »60 دقیقه« شبکه سی بی اس مصاحبه کرده و هشدار داده که »اگر جهان اقدام محکم و قاطع برای 
بازداشتن ایران انجام ندهد، شاهد تنش هایی خواهیم بود که منافع جهانی را تهدید می کند.« ظاهرا شاهزاده جوان در 

مصاحبه اش بیش از آنکه قصد تهدید ایران را داشته باشد، به دنبال هشدار به آمریکا بوده است؛ چراکه اضافه کرده: »اگر 
جهان برای جلوگیری از اقدامات ایران کاری نکند، ممکن است قیمت نفت به طرز غیرقابل تصوری باال رود؛ به گونه ای که 

در عمر خود ندیده ایم!«

رییس قوه قضاییه با تاکید بر مبارزه قاطع با 
فساد اظهار کرد: دست کسانی که به بیت المال 
دست درازی کرده اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع 

می کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، آیت اهلل 
ابراهیم رییســی در آیین افتتاحیه بیســت و 
ســومین مجمع فرماندهان و مسئولین سپاه با 

بیان اینکه اجرای عدالت بایــد در میدان عمل 
صورت بگیرد و مردم آن را احساس کنند، افزود: 
قداســت نظام ایجاب می کند اجرای عدالت با 
جدیت انجام شود و امروز اجرای عدالت سخن 
از یک عدالت ثبوتی نیســت بلکه عدالت اثباتی 

است.
 رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی تصور 

می کنند که اجــرای عدالت اقدامی ناشــدنی 
اســت، اظهار کرد: اجرای عدالت امری شدنی 
است، همانگونه که کسی باورش نمی شد برادران 
ســپاه بتوانند پهپاد آمریکایی را با به روزترین 
امکانات در آسمان ســرنگون کنند، قطعا ما هم 
می توانیم عدالت را در این نظام مقدس اجرایی 
کنیم؛ همانگونه که شما پاسداران کمر داعش را 

در منطقه شکستید و پیشتر عده ای به غلط باور 
نداشتند و چه خوب مقتدای ما فرمودند که جنس 
این ها جنس حرکت صهیونیستی و آمریکایی 
است و شما با مقاومت و ایستادگی این حرکت را 

در منطقه از بین بردید.
رییســی  با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند 
در بحث سوریه »دشــمن خواست و نتوانست و 
ما خواستیم و توانستیم«، خطاب به مسئوالن 
و فرماندهان ســپاه گفت: این اقدام شما و این 
مقاومــت در منطقه برای بســیاری قابل تصور 
نبود و شما ظرفیت ها را پای کار آوردید و جهان 

را مبهــوت کار خودتان نمودیــد و قطعا ما هم 
می توانیم همچون شما در عرصه اجرای عدالت 
دست مفســدان اقتصادی را از بیت المال قطع 

کنیم.
وی با بیان اینکــه امروز پرچــم » مبارزه با 
مفاسد« در دست مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( اســت و بنده و همکاران سربازان ایشان 
هستیم، اظهار داشت: امروز راهبرد ما این است 
که در مقابله بافســاد کار با جدیت دنبال شود و 
مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد تا این وضعیت 

خاتمه یابد.

رئیس قوه قضاییه:

دستمفسدانرانهازمچ،بلکهازبازوقطعمیکنیم
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رئیس صداوسیما: 
تولیدسریالدرنقددولتها،
امریمتداولدردنیاست

به گزارش ایســنا عبدالعلی علی عســگری، 
رئیس صدا و سیما در نشست با اعضای فراکسیون 
دیپلماســی عمومی و منافع ملی مجلس با بیان 
اینکه تولید ســریال ها و فیلم های انتقادی در نقد 
عملکرد دولت ها در دنیا، امری متداول است، گفت: 
باید تحمل دستگاه ها را در کشــور برای شنیدن 
نقد مشــفقانه باال برد؛ ضمن اینکه رسانه ملی نیز 
باید دقتش را در بیان نقدها باال ببرد و از روش های 
هنرمندانه به بهترین نحو استفاده کند. وی با اشاره 
به برخی هجمه ها علیه رســانه ملی، گفت: برخی 
بنا دارند با رســانه بازی سیاسی کنند و مهمترین 
دغدغه  ما این اســت که درگیــر چنین بازی های 

سیاسی نشویم.
    

ظریف:
هیچتوافق 25 سالهایباچین

بستهنشدهاست
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در 
پاسخ به پرسشی درباره شایعه برخی رسانه ها مبنی 
بر توافق راهبردی ۲5 ساله ایران و چین و امتیازهای 
ویژه کشــورمان برای این توافق، افزود: این مساله 
از اساس، نادرست اســت. وی در پاسخ به اینکه آیا 
بندهای این توافق را آنگونه که برخی رسانه ها مدعی 
شده اند، نادرست می دانید و بندهای این توافق چه 
هستند، پاسخ داد: در اصل، توافقی در کار نیست که 
بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه ای 
۲5 ساله اســت که تازه باید بنشــینیم و شروع به 

نوشتن توافق کنیم.
    

اولین واکنش مجلس به طرح جدید شفافیت؛
خالفقانوناساسیاست

معاونت قوانین مجلس طرح شــفافیت نظام 
تقنینی که یک فوریت آن روز یکشنبه در مجلس 
تصویب شــد را مغایر با 1۰8 و 11۲ قانون اساسی 
اعالم کــرد. در گــزارش اداره کل تدوین قوانین 
مجلس آمده اســت: »در اصل 1۰8 قانون اساسی 
تصریح شده که آیین نامه داخلی مجلس خبرگان 
رهبری منحصرا توسط خود آن ها قابل تغییر است و 
همچنین اصل 11۲ صالحیت انتشار مذاکرات و آراء 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صالحیت خود 
آن مجمع می داند.« گفتنی است ماده واحده طرح 
شفافیت نظام تقنینی، تمام نهادهای قانونگذاری 
را موظف به علنی سازی رأی و انتشار مذاکرات در 

درگاه اینترنتی کرده است. 
    

همهآنهاییکهدرمجلس
هستند،آدماند؟

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفتگویــی با اعتمادآنالین، در پاســخ به 
اینکه بداخالقی های احتمالی روی منبر و پشــت 
تریبون نمازجمعه توسط کدام مرجع باید کنترل 
شــود، گفت: روشــنفکران و نخبگان به دیگران 
که می رســند خواهان تساهل و تســامح و شرح 
صدر هستند و خودشــان کمی صبر ندارند که اگر 
داشتند، از حرف های آقای پناهیان این قدر عصبانی 
نمی شدند. من از شما می پرسم؛ همه آنهایی که در 
مجلس هستند آدم اند؟ آقای پناهیان یک آخوند 
پرســروصدای انقالبی اســت، که به هر حال یک 
حرفی زده که مناسب شأن منبر نبوده اما آسمان که 

به زمین نیامده این همه قیل و قال می کنند.
    

دریافتیبرخیمدیران
40میلیونتوماناست

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس به مهر گفــت: به عنوان یکی از 
ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار می دهم؛ 
طبق بخشنامه ای که شورای حقوق و دستمزد 
بعد از ماجرای حقوق هــای نجومی صادر کرد و 
با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو 
سال گذشته، در سال ۹8 سقف و خالص دریافتی 
تعدادی از مقامات و مدیران بیش از حدود ۳5 تا 

۴۰ میلیون تومان است.
    

نقوی حسینی: 
تغییربرجامتوطئهغرباست

سید حســین نقوی حســینی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »تغییر 
برجام توطئه غرب اســت و اگر فردی در زمین 
غربی هــا در دام آنها افتاده و صحبــت از تغییر 
جزئیات برجام را مطرح کند همه دستاوردهایمان 
از دســت خواهد رفت.  تغییر جزئیــات برجام 
خطرناک ترین موضوعی است که مطرح می شود 
ضمن اینکه معنا ندارد کسی چنین حرفی بزند.«

بن سلمان در گفتگو با 
سی بی اس آمریکا: اگر 

جهان برای جلوگیری از 
اقدامات ایران کاری نکند، 
ممکن است قیمت نفت به 
طرز غیرقابل تصوری باال 
رود؛ به گونه ای که در عمر 
خود ندیده ایم! جنگ بین 

ایران و عربستان باعث 
سقوط اقتصاد جهانی 

خواهد شد

سخنگوی دولت: 
پیغام هایی از سوی برخی 

سران کشورها از طرف 
سعودی ها به حسن روحانی 

ارائه شد، ولی ایران باید 
نشانه هایی از این موضوع 

را ببیند. عربستان اگر 
واقعا به دنبال تغییر رفتار 

باشد، ایران از آن استقبال 
می کند

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی از 
تقدیم طرح »ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص 
از صدا و سیما و دیگر رســانه ها« به هیأت رئیسه مجلس 

خبر داد.
محمود صادقی در توئیتی نوشت: به موجب اصل سی 
و نهم قانون اساسی »هتک حرمت و حیثیت کسی که به 
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر 
صورت که باشــد ممنوع و موجب مجازات است.« بر این 
اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلفند حرمت 

و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد 
بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران مبادرت به پخــش اعترافات 
اشخاصی می کنند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار 
گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی 

قضایی بی گناهی آنها ثابت می شود.
نماینده مردم تهران در مجلــس تصریح کرد: این امر 
عالوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به 

اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار 
عمومی آسیب جدی وارد می سازد. طرح حاضر به منظور 
پیشــگیری و مقابله با این اقدام ضبط و پخش اعتراقات 
ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزائی در موارد مشابه 

ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

صادقی عنوان کرد که در متن این طرح آمده اســت: 
ضبط اعترافات اشــخاص و پخش آن از صدا و ســیمای 
جمهوری اسالمی و دیگر رسانه های گروهی در هر مرحله 
از مراحــل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع اســت و 
مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده عالوه بر الزام به 
اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد که در این طرح همچنین آمده 
است: در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور 
مقامات یا ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی 
انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور عالوه بر مجازات فوق 
به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا 5 سال از مشاغل 

حکومتی محکوم خواهد شد.

صادقی از ارائه این طرح به هیأت رئیسه مجلس خبر داد؛

»ممنوعیتضبطوپخشاعترافاتازصداوسیما«


