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روی موج کوتاه

ظاهرا باد سرد پاییزی به روابط ایران 
و عربستان هم وزیدن گرفته است؛ آن 
هم از سوی حجاز! در این هشت روزی 
که از مهر می گذرد، عربستان چندین 
بار پالس تنش و تشنج به ایران فرستاده 
است؛ تازه ترین آن هم ادعاس کشف 
یک هسته تروریستی است که اعضای 
آن نزد سپاه پاسداران آموزش دیده اند. 
اصل خبر را خبرگزاری رســمی 
سعودی دوشنبه شب منتشر کرد. این 
خبرگزاری اطالعیه رئیس اداره امنیت 
دولتی عربستان را نشــر داد که در آن 
آمده است: »نهادهای مسئول دولتی 
شش روز پیش یک هسته تروریستی 
را کشف کرده اند که عناصر آن در مراکز 
سپاه پاسداران ایران در زمینه ساخت و 
استفاده از مواد منفجره آموزش نظامی 

و عملی دیده اند.«
اطالعیه مذکور مدعی شــده که 
10 نفر از اعضای این هسته را بازداشت 
کرده و با تاکید بر اینکه ســه نفر از آنها 
در کمپ های سپاه پاسداران آموزش 
دیده انــد، ادامه داده اســت که دوره 
آموزشی این افراد از هفت آبان 1۳۹۶ به 

مدت یک ماه و نیم در ایران بوده است.
خبرگــزاری رســمی ســعودی 
تصاویری هم از اقالم کشــف شده از 

افراد بازداشتی را منتشر کرده و ادامه 
داده اســت: این اقالم شــامل ۹ فقره 
بمب های دست ســاز، ۶۷ عدد فیوز 
انفجاری، مقادیری مــواد منفجره و 
لوازم ساخت بمب، چند قبضه اسلحه 
از جمله کالشنیکف، تفنگ تیرانداز، 
اسلحه کمری، وســایل دید در شب، 
وسایل ارتباطات، مهمات و موارد دیگر 

بوده است.
 سناریونویسی های 
بی ارزش و سفارشی

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه اما دیروز در واکنش به این 
ادعای عربستان، تصریح کرد: عربستان 
سعودی به جای سناریونویسی های 
بی ارزش و سفارشی، مسیر صداقت و 

حکمت را انتخاب کند.
وی ایــن اتهامــات را در امتــداد 
مواضع بی اعتبار و تکراری عربســتان 
طی سال های گذشــته عنوان کرد و 
افزود: حاکمان سعودی با کنار گذاشتن 
عقالنیت سیاســی و این بار در قالب 
نمایشی دســت چندم، پرونده سازی 
دروغین علیه ایران را به عنوان حربه ای 
برای انحراف افکارعمومی و روشی برای 
سرپوش گذاشتن بر اقدامات شکست 

خورده خود برگزیده اند.

اظهارات ضد ایرانی از سوی 
باالترین مقامات سعودی

البتــه ایــن اولین بار نیســت که 
عربســتان چنین اتهامــی را متوجه 
ایران می کند. ســعودی ها در گذشته 
بارها افرادی را به اتهام تشکیل هسته 
جاسوســی برای ایران و تالش برای 
خرابکاری بازداشت و محاکمه کرده اند. 
حساسیت این مرتبه اما در این است که 
با یک سلسله ادعاها و فشارهای دیگر 

همراه شده است. 
ادعای دســتگیری یک هســته 
تروریســتی کــه در ایــران آموزش 
دیده اند، تنها اتهام عربستان به ایران 
طی روزهای اخیر نبوده است. عربستان 

مهر را با حمله به ایران آغاز کرد. 
اول ماه جــاری، بیانیه شــورای 
وزیران این کشــور منتشــر شد که 
تاکید می کرد »هرگونه توافق با ایران 
باید به عدم اشاعه تسلیحات هسته ای 
و پاکســازی منطقه از ســالح های 

کشتار جمعی بینجامد.«
به گــزارش خبرگزاری رســمی 
عربستان »واس«، در این بیانیه آمده 
است: »چنین توافقی باید به حمایت 
جمهوری اســالمی از تروریســم در 
خاورمیانه و جهان رســیدگی کند تا 

بتواند جلوی اقدامــات تحریک آمیز 
ایران را در آینده بگیرد.«

پرده دیگر از حمله سعودی به ایران 
طی روزهای اخیر، مربوط به سخنرانی 
پادشاه عربســتان در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد است. سلمان بن 
عبدالعزیــز در آن ســخنرانی، ضمن 
آنکه ادعا کرد ریاض بارها دست صلح 
و دوستی به سوی ایران دراز کرده، نظام 
ایران را متهم کرد به اینکه سال گذشته 
پاالیشگاه های نفتی عربستان را مورد 
هدف قرار داده است. پادشاه عربستان 
ادامه داد: ایران همچنان به هدف قرار 
دادن عربستان توســط موشک های 

بالستیک و پهپاد ادامه می دهد.

او مدعی شــد که تهدیدات ایران 
نیازمند موضع بین المللی قاطع برای 
مقابله با گسترش تسلیحات آن و پایان 
به گفته او »حمایت از تروریسم« است. 
سلمان بن عبدالعزیز همچنین ضمن 
آنکه هشدار می داد »ما در دفاع از امنیت 
خود سهل انگاری نخواهیم کرد«، اعالم 
کرد: »برای مقابله بــا تهدیدات ایران، 

یمن را ترک نخواهیم کرد.«
درخواســت افزایش فشــارهای 
بین المللی علیه ایران برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح کشتار جمعی 
نیز بخش دیگری از سخنرانی پادشاه 

عربستان در سازمان ملل متحد بود. 
 گوشزد کردن مداوم 

خطرهای ایران!
ادعای پریشب این کشــور درباره 
دســتگیری یک گروه تروریســتی 
منتســب به ایران در ادامــه همین 
اظهــارات مقامات ســعودی مطرح 
می شود و از آن جهت قابل توجه است 
که همه اینها در امتداد شکســت این 
کشــور و آمریکا برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران شدت یافته اند. 
فصل گذشته زمانی که ترامپ در 
پی جلب حمایت اعضای شورای امنیت 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود، 
عربستان و متحدان منطقه ای اش طی 
نامه نگاری با شــورای امنیت سازمان 
ملل ضمن گوشــزد کردن خطرهای 
ایران، خواستار ادامه تحریم تسلیحاتی 
ایران شــدند که نه نامه آنها به مقصود 

رسید و نه تالش دونالد ترامپ. 
ناظران سیاســی اکنون اتهامات 
تند و بی پــروای ســعودی مبنی بر 
حمایت ایران از تروریست که با ادعای 
دستگیری یک هســته تروریستی و 
نمایش سالح همراه است را ناشی از آن 

ناکامی تفسیر می کنند. 
بحرین در خدمت ریاض 

برخی دیگــر نیز کارکــرد آن را 
مربوط به پروژه عادی ســازی روابط 
کشورهای عربی با اســرائیل تعبیر 
می کننــد و معتقدنــد کــه ایجاد 
ایران هراسی بیشتر، در خدمت موجه 

نشان دادن این روابط است. 
از این حیث می تــوان به حمایت 
بی چون و چرای بحریــن از ریاض به 

عنوان دومین کشوری که عادی سازی 
روابط خود با اســرائیل را اعالم کرد، 

اشاره کرد.
نکته قابل توجــه در این میان این 
اســت که بحرین نیز یکشنبه هفته 
گذشته، مدعی شد عملیات تروریستی 
مورد حمایت ایران در این کشور را در 
اوایل سال جاری میالدی )۹ ماه قبل( 

خنثی کرده است.
عالوه بــر آن پادشــاهی بحرین 
دیروز نیز رســما اعالم کــرد که در 
ضدیت با ایران، پشــت ســر ریاض 
ایستاده است. وزارت امور خارجه این 
کشور بیانیه داد: »بحرین در یک صف 
با پادشاهی عربستان سعودی در برابر 
هر کسی که سعی در تضعیف امنیت و 
ثبات را دارد قرار گرفته است. بحرین 
مشارکت در آموزش و مسلح کردن  
عناصر تروریســتی و ادامه رویکرد 
تهاجمی را در تضاد با اصول حســن 
همجواری مندرج در منشــور ملل 
متحد می داند و بر ضرورت اقدامات 
جامعه جهانی علیه ایران در برابر این 
اقدامــات که تهدیــدی جدی برای 
امنیت و صلح منطقه اســت، تاکید 

می کند.«
بحرین متحد و به لحاظ سیاســی 
تابع عربستان است؛ اما درباره عربستان 
باید گفت که به نظر می رسد این کشور 
با توجه به نطق پادشاهش در سازمان 
ملل، بیانیه شورای وزیرانش و ادعای 
دیروزش درباره آموزش تروریست ها 
در سپاه پاسداران ایران، قصد دارد باب 
هرگونه دوســتی و دیپلماسی با ایران 

را ببندد!

عربستان با ادعاهای ضد ایرانی در مسیر انسداد گفتگو با تهران گام برمی دارد؛

تقالهای پساناکامی ریاض!

خبر

ترامپ در حال بررســی اعمــال تحریم های 
جدید علیــه 1۲ بانک ایرانی بــرای قطع کامل 
ارتباط اقتصادی با جهان و ممانعت از بازگشــت 
رقیب دموکرات به برجــام در صورت پیروزی در 

انتخابات است.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که سه فرد 
آگاه به این رســانه گفته اند دولت ترامپ در حال 
بررسی تحریم های جدیدی است تا با هدف قرار 
دادن بیش از دوازده بانک و غیر قانونی اعالم کردن 
ارتباط با بخش مالی ایران ارتباط اقتصاد ایران با 

جهان خارج را به طور کامل قطع کند. 
به گفته این افراد آگاه که خواســته اند گمنام 
باقی بمانند تحریم های پیشنهادی دارای دو هدف 
خواهد بود: یکی بستن معدود خألهای باقیمانده 

از تحریم ها که بــه دولت ایران اجــازه می دهد 
درآمد کسب کند و دیگری وعده جو بایدن، نامزد 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری که گفته 
است در صورت پیروزی در انتخابات به برجام باز 

خواهد گشت.
این گزارش می افزاید: این اقدام باعث می شود 
ایران که به دلیل تحریم های آمریکا بخش عمده 
فروش نفت و تجارتش با محدودیت مواجه شده 
چند پیوند قانونی باقی مانده اش با جهان خارج را 
از دست بدهد و از سیستم مالی جهانی جدا شده 
و آن را بیشتر به تجارت غیررسمی یا غیرقانونی 

مبدل کند.
بر اساس این طرح، دولت آمریکا بخش مالی 
ایران را تحت دســتورالعمل اجرایی 1۳۹0۲ که 

ترامپ در ژانویه برای تحریم معادن، ســاخت و 
ساز و صنایع دیگر امضا کرد، تعیین می کند. این 
امر نه تنها بر بانک ها، بلکه بر پردازنده های حواله، 
صرافی ها و سیستم انتقال غیررسمی که به طور 

مکرر استفاده می شود، تأثیر می گذارد.
پس از آن دولت ترامپ تقریبــاً 14 بانک در 
ایران را که تاکنون از برخی محدودیت های ایاالت 
متحده فرار کرده اند، تحت عنوان مجازات اشخاص 
مرتبط با تروریسم، توسعه موشک های بالستیک 

و نقض حقوق بشر در لیست سیاه قرار می دهد.
این تحریم های در نظر گرفته شــده در ابتدا 
مورد استقبال ســرد چندین مقام دولت ترامپ 
قرار گرفت، آنها نگران این بودند که این تحریم ها 
می تواند ارائه کمک های بشردوستانه بین المللی 

به ایران را که از شیوع کرونا و تحریم های موجود 
ایاالت متحده آسیب دیده است، پیچیده تر کند. 
اما گفته می شــود که این طرح با فشار گسترده 
تندروها در داخــل و خارج از دولــت و اعتقاد به 
اینکه کمک های بشردوســتانه به ایران، عمدتا 
از طریق نامه های ســاده بــه وزارت خزانه داری 

 امکانپذیر است، حمایت بیشتری پیدا کرده است.
مــارک دوبوویتــس، رئیــس بنیاد دفــاع از 
دموکراسی ها که از نزدیک در مورد سیاست ایران 
به دولت ترامپ مشاوره داده است، درباره این طرح 
گفته است: این اقدام تأثیر مهلکی بر هر نهاد مالی 

دارد که قصد تجارت با ایران را داشته باشد.

گزارش بلومبرگ از برنامه قطع کامل ارتباط اقتصادی ایران با جهان؛

ترامپ آماده تحریم ۱۲ بانک ایرانی شد 
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خطیب زاده:
اجازه ترانزیت سالح از خاک 

ایران را نمی دهیم
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه 
درباره برخی ادعاهای رســانه ای  مبنی بر ترانزیت 
ســالح و ادوات نظامی از مســیر خاک جمهوری 
اسالمی ایران به مقصد ارمنستان، تاکید کرد: تردد 
کامیون و ترانزیت کاالهای متعارف غیرنظامی میان 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همسایه، به 
طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون های مورد 
اشاره نیز صرفا در همین چارچوب به فعالیت خود 
مشغول هستند. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
ضمن نظارت دقیق و کنترل الزم بر روند جابجایی و 
ترانزیت کاال به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد 
از خاک کشــورمان برای انتقال ســالح و مهمات 

استفاده شود.
    

توصیه مهم علی مطهری؛
وزارت خارجه مراقب باشد 

جانب ارمنستان را نگیرد
علی مطهــری در توئیتی دربــاره درگیری 
ارمنستان و آذربایجان، خطاب به وزارت خارجه 
نوشــت: »وزارت خارجه باید مراقب باشد مثل 
درگیــری قبلــی آذربایجــان و ارمنســتان بر 
ســر قره باغ، به خاطر مالحظــات قومی جانب 
ارمنســتان را نگیرد. صرف درخواست آتش بس 
و دعوت طرفین به مذاکره هم کافی نیست، باید 
دید حق با کدام طرف است، همان طور که ما در 

جنگ تحمیلی انتظار داشتیم.«
    

توضیحات وزیر خارجه ونزوئال 
در مورد گفت وگو با ظریف

خورخه آرزا، وزیــر خارجه ونزوئــال در مورد 
گفت وگوی آنالین خود با محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران در توییتر نوشت: ما در مورد روابط جامع 
خود در همه زمینه ها، انرژی، ســوخت، بهداشت، 
کشاورزی و غذا صحبت کردیم؛ همچنین در مورد 
پروژه هایی که دو سال اخیر با ایران انجام داده ایم و 
پیشرفت های علمی در زمینه کرونا با وزیر خارجه 
ایران گفت وگو کردیم. آرزا تأکیــد کرد که روابط 
دیپلماتیک بین دو کشــور در بهترین حالت و در 
باالترین ســطح قرار دارد. وی در ادامه خاطرنشان 

کرد: این جلسه را با برادر خود  برگزار کردیم.
    

کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ادعای نقض حقوق بشر، دخالت 

در امور داخلی ایران است
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی در بیانیه ای تاکید کرد 
که ادعای بی اساس کشــورهای اروپایی درباره 
نقض حقوق بشر در ایران مداخله در امور داخلی 
جمهوری اســالمی ایران و نقض آشکار حقوق 
بین الملل است و هیچ گونه وجاهت حقوقی ندارد. 
در این بیانیه آمده است: »مجلس شورای اسالمی 
از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران که 
با رعایت اصل قانونی بــودن جرائم و مجازات ها 
و اصل برائت و طی فرآینــدی منطبق بر اصول 
دادرســی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، به 
محاکمه متهمین اقدام کرده و از منافع و مصالح 
ملت شریف ایران حمایت کرده و اجازه تعدی به 
حقوق ملت شــریف ایران را نمی دهد، قاطعانه 

حمایت می کند و بر ادامه آن تاکید دارد.«
    

روحانی:
ایران عالقه مند به توسعه 
همکاری ها با عمان است

حسن روحانی، رئیس جمهوری هنگام دریافت 
استوارنامه »ابراهیم بن احمد بن محمد المعینی«، 
ســفیر جدید عمان در تهران، گفت: روابط ایران و 
عمان بر پایه حسن همجواری، صمیمیت و برادری، 
باید به روند رو به توســعه خود به ویــژه در حوزه 
اقتصادی ادامه دهد. وی روابط تهران - مسقط را در 
همه حوزه های مورد عالقه رو به توسعه خواند و تاکید 
کرد که جمهوری اسالمی ایران عالقه مند به توسعه و 
تعمیق همکاری ها در همه عرصه ها با عمان به عنوان 

یک کشور دوست و برادر است.
    

حاشیه تازه محمود احمدی نژاد؛
توئیتی خطاب به آنجلینا جولی

محمود احمدی نــژاد در توئیتی خطاب به 
آنجلینا جولی نوشت: »با صحبت صریح شما 
درباره وجود تبعیض بنیادین در جهان موافقم. 
تبعیض، فقر، جنگ و ناامنی محصول مدیریت 
فعلی اســت که بر قدرت طلبی و سلطه جویی 
استوار است. جامعه انســانی نیازمند احترام، 
صحبــت، همــکاری و صداقت اســت. برای 
 اصالح وضع جهان همه بــا هم و متحد تالش 

خواهیم کرد.« 

رئیس اداره امنیت دولتی 
عربستان اعالم کرد: 

نهادهای مسئول دولتی 
شش روز پیش یک هسته 

تروریستی را کشف 
کرده اند که عناصر آن در 

مراکز سپاه پاسداران ایران 
در زمینه ساخت و استفاده 

از مواد منفجره آموزش 
نظامی و عملی دیده اند

وزارت خارجه پادشاهی 
بحرین اعالم کرد: بحرین 

در یک صف با پادشاهی 
عربستان سعودی در 

برابر هر کسی که سعی در 
تضعیف امنیت و ثبات دارد 

قرار گرفته و بر ضرورت 
اقدامات جامعه جهانی 

علیه ایران تاکید می کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین دادگاه های 
مربوط به جرم سیاسی را شــاهد خواهیم بود و این بیانگر این 
است که قوه قضائیه آمادگی رســیدگی موارد در چارچوب 

قوانین را دارد.
غالمحسین اسماعیلی در نشســت خبری دیروز خود با 
خبرنگاران همچنین درباره وضعیت شماری از پرونده ها توضیح 
داد. وی درباره حکم پرونده روح اهلل زم اظهار کرد: پرونده زم، 
پرونده ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام 
آن را اعالم نکنند؛ پرونده فرآیندی دارد که باید طی شود و وقتی 

حکم قطعی برای اجرا ابالغ شد، اطالع رسانی خواهد شد.
وی توضیح داد: این پرونده، پرونده ویژه ای است و 

گمانه زنی هایی که اعالم می شود قابل اعتماد نیست.
اسماعیلی افزود: در احکام جدیدالصدور قدرت 
احمدی کارشــناس حوزه معاونت حــوزه صنایع 

وزارت صمــت به جرم مشــارکت در اخالل 
نظام پولی وتولید با اخذ رشــوه به  10 سال 
حبس تعزیری و تحمل شــالق و انفصال 
دایــم از خدمات دولتی محکوم شــده 

است. همچنین در پرونده بانک ســرمایه مجید عادلیان به 
جرم اخالل در نظام اقتصــادی و پولی به 10 ســال حبس 
تعزیری و شــالق و محرومیت از اســتخدام در دستگاه های 
دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹0 میلیارد 
ریال محکوم شــده و همچنین احســان خادم  شریک جرم 
او به  ۵ سال حبس و شــالق و رد اصل مال در بانک سرمایه 
محکوم شــده که در هر دو مورد  مبلغ بیــش از هزار 
 میلیارد ریال به بانک ســرمایه مســترد شده است. 
وی درباره پرونده پتروشــیمی گفت: آخرین دفاع از 
متهمان اخذ شد و جلســات دادگاه به اتمام رسید و 
ان شــاءاهلل چند روز آینده دادنامه به اتمام 
می رســد. با رییــس دادگاه صحبت 
داشتم گفته که تا االن ۷00 صفحه 
رأی نوشته و پرونده در حال نهایی 

شدن دادنامه است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ 
به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری 
گفت: این قانونی که در ماه های پایانی مجلس قبل به تصویب 
رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه 
قضایی این طرح اصالح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از 
نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش 

مجازات مجرمین داشت، اصالح و ضابطه مند شود. 
وی ادامه داد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر 
بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک 
و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم 
غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت ها و کالهبرداری هاست؛ 
بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین 
جرایم خشن و ســازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی 

دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛

برگزاری اولین دادگاه های جرایم سیاسی در آبان


