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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

این اولین مهمان نوازی بن سلمان 
از عمران خان نیســت. نخســت وزیر 
پاکستان اسفند 97، چند ماه پس از به 
قدرت رسیدنش نیز به عربستان سفر 
کرد. حکومت سعودی چنان استقبال 
گســترده ای از او به عمل آورد که تیتر 
یک رسانه های جهان شد. بعد هم هفت 
قرارداد و تفاهم نامــه هنگفت و گران 
با عمران خان امضا کــرد به طوری که 
بســیاری از رســانه ها تیتر زدند: »بن 

سلمان، جیب عمران خان را پُر کرد!«
با این سرمایه گذاری روی پاکستان، 
قطعا ریاض از آن انتظار دارد که متحدی 
وفادار باشد و در جهت منافع عربستان 

گام بردارد. 
کریکت کار کارکشته

27 مرداد پارسال در مراسم سوگند 
نخســت وزیری »عمران خان نیازی« 
در کاخ ریاست جمهوری پاکستان، به 
غیر از شخصیت های سیاسی و نظامی، 

همه اعضای تیم ملی سابق کریکت که 
در سال 1992 با کاپیتانی عمران خان 
قهرمان جهان شــده بودند نیز حضور 
داشتند. حتی کریکت بازان هندی هم 
شاهد این لحظه نادر بودند که چگونه 
یک قهرمان کریکت، پــای در عرصه 

سیاست می گذارد. 
به رغم همه خوش بینی ها به نخست 
وزیر کریکت باز، اما کمتر کسی فکرش 
را می کرد کــه او در طی یک ســال از 
حضورش در کاخ ریاســت جمهوری 
پاکســتان، قدرت سیاســی خود را به 
حدی برساند که میانجی طرفین یکی 
از بزرگترین مناقشات منطقه و جهان 
شود؛ تا جایی که ولیعهد سعودی او را با 
هواپیمای اختصاصی خود به نیویورک 
بفرستد و امید داشــته باشد که بتواند 

مسئله ایران را حل کند. 
عمران خان سعی می کند نشان دهد 
نه تنها با عربستان، بلکه با ایران نیز رابطه 
خوبی دارد. او حدود دو ماه بعد از سفرش 
به عربستان، به ایران سفر کرد و با رهبر 

معظم انقالب نیز دیدار کرد. هدف او از 
این سفر نیز کنترل تنش میان ایران و 
عربستان بود. شاه محمود قریشی، وزیر 
امور خارجه پاکســتان در همان زمان 
اعالم کرد که میانجی گری میان تهران 
و ریاض از اهداف ســفر عمران خان به 
ایران است. گرچه آن سفرها و گفتگوها 
تا به امروز به کاهــش تنش میان ایران 
و عربســتان نینجامیده است، اما حاال 
با بحران های تازه منطقــه ای به ویژه 
حمله اخیــر به تاسیســات آرامکوی 
عربستان، ریاض می کوشد تا بار دیگر 
روی سیاست ورزی کریکت باز کارکشته 

پاکستان حساب باز کند. 
 درخواست بن سلمان و ترامپ 

از عمران خان
عمران خان پــس از رســیدن به 
نیویورک در یک نشست خبری گفت که 
بن سلمان و ترامپ از او خواسته اند برای 
تنش زدایی میان آنهــا و ایران میانجی 
شود. او مشخصا گفت: »رئیس جمهوری 
آمریــکا از من  خواســت تــا موضوع 

تنش زدایــی در منطقــه را در جریان 
دیدار با رئیس جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کنم. بن سلمان نیز از من خواست 
درباره رویدادهای اخیر در خلیج فارس 
و تنش زدایی میان تهــران و ریاض، با 
حسن روحانی، رئیس  جمهوری ایران 

صحبت کنم.«
البتــه دونالد ترامپ که همیشــه 
تاکید می کند برای گفتگو با ایران نیاز 
به میانجی ندارد، درباره این گفته های 
عمران خان توضیــح داد: »او)عمران 

خان( مایل به این کار اســت و ما روابط 
بسیار خوبی با یکدیگر داریم. شانس آن 
وجود دارد، اما من صحبتی نداشته ام. 
او بود که از من )بــرای میانجی گری( 
درخواست کرد، چراکه تصور می کند 
مالقات کــردن )با ایــران( ایده خوبی 
است.« گرچه ترامپ ســعی کرد این 
طور نشــان دهد که درخواستی برای 
میانجی گری از عمران خان نداشــته، 
اما به هر حال بخشی از مذاکرات حسن 
روحانی و نخست وزیر پاکستان که در 
حاشیه اجالس ســازمان ملل صورت 
گرفت، معطوف به موضــوع آمریکا و 

عربستان بوده است. 
پاسخ ایران به پیام ریاض

حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایــران در آخرین روز حضــورش در 
نیویورک، در یک نشست خبری ارسال 
پیام از سوی بن سلمان و به واسطه عمران 
خان را تایید کرد و گفت: »در مالقات با 
آقای عمران خان هر دو مسئله مربوط به 
عربستان و آمریکا مطرح بوده و ایشان 
نکاتی درمورد مذاکراتش با مقام های دو 

کشور بیان کرده است.«
یکی از مــوارد مطرح شــده، قطعا 
ماجــرای آرامکو و جنگ یمــن بوده 
است. سه - چهار سال پیش که جنگ 
یمن آغاز شد، کسی فکرش را نمی کرد 
که چند ســال دیگر حوثی های یمن، 
تاسیسات نفتی عربســتان را به آتش 
بکشــند اما حاال که موازنــه قدرت در 
جنگ یمن تغییر و عربستان در باتالق 
آن گیر کرده است، قطعا یکی از راه های 
نجات از این باتــالق، کمک طلبیدن از 
ایران است. روحانی اما در نشست خبری 
خود در این باره گفت: »اعتقاد ما بر این 
است که باید به جنگ یمن خاتمه داده 
شود زیرا به نفع کسی نیست و ما باید در 

منطقه دنبال صلح برویم.«
از توانمندی حوثی ها خبر ندارند

پیام های عربســتان به ایــران در 
شــرایطی اســت که این کشور سعی 
می کند مسئولیت حمله به تاسیسات 
آرامکو را به دوش ایران بیندازد. روحانی 
حتی در نشست خبری دیروز خود در 
ایران نیز به این موضوع اشاره کرد که با 
این شایعه و اتهام که حمله به آرامکو کار 
ایران بوده، فضایی منفی را در سازمان 

ملل، علیه ایران ایجاد کرده بودند. 
او تاکید کرد که توضیحات تیم ایرانی، 
توطئه آمریکا و عربستان درباره آرامکو را 

کم رنگ کرد. روحانی با اشاره به بیانیه 
سران اروپایی درباره اینکه ایران مسئول 
حمله به آرامکو است، می گوید محکم و 
صریح به اروپایی ها گفته که مدارکشان 
در این باره را برای او بفرستند. اما آنها در 
پاسخ گفته اند: »کارشناسان ما گفته اند 
که بررسی ها نشان می دهد توانمندی 
یمنی ها و به تعبیر آنها حوثی ها کمتر 
از این عملیات است و نمی دانیم کار چه 
کسی بوده اما جهتش، جهت شمال و 

غرب بوده است!«
رئیس جمهور افزود: »به آنان گفتم 
آیا این منطق و اســتدالل شــد؟ اوالً 
اطالعات  شما نسبت به یمن و حوثی ها 
چقدر اســت؟ اطالعات شما نسبت به 
دشمنان یمن زیاد است چون اسلحه 
آنها را شما می دهید اما از اینکه یمنی ها 
و حوثی ها چقدر توانمند هستند، خبر و 
اطالع ندارید. ثانیاً شما وقتی اتهامی را 
متوجه جایی می کنیــد آیا معنایش را 
می فهمید؛ معنای آن، آشوب و شعله ور 

شدن فتنه و آتش در منطقه است.«
روحانی با بیان اینکه مشکل ایران 
با عربســتان عمدتاً به مســأله یمن 
برمی گردد، گفت: اگر در یمن آتش بس 
برقرار شود، مسائل ما هم با عربستان در 

یک روال سریع تری به نتیجه می رسد.
او در عین حال بر این نکته نیز تاکید 
کرده که تماس ها با عمران خان ادامه 
خواهد داشــت و آنطور که او خواسته، 
راجع به مسائل دیگر گفتگوهایمان را 
ادامه می دهیم.  حال باید دید با این پاسخ 
از سوی ایران، آیا عمران خان به عنوان 
یک میانجی، می تواند عربستان را راضی 
کند که به جنگ یمــن خاتمه دهد، یا 
اینکه ماموریت او صرفا انتقال پیام ریاض 

به ایران بوده است.

روحانی دریافت پیامی از سوی بن سلمان را تأیید کرد

حسابدوبارهریاضرویمیانجیگریعمرانخان

خبر

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به ریاض رفت تا درباره مسائل 
سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری با عربستان گفتگو کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که عمران خان بعد از پایان 
سفرش وقتی می خواست با یک هواپیمای تجاری معمولی برای شرکت در اجالس سازمان ملل، عربستان را به مقصد 

نیویورک ترک کند؛ میزبانش، محمد بن سلمان مخالفت کرد و گفت: »شما مهمان ویژه ما هستی و با هواپیمای شخصی من 
به آمریکا خواهی رفت.«

معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه با 
اشاره به وضعیت خاورمیانه، جامع الشمول شدن 
پایبندی به معاهده NPT در این منطقه را یک 
ضرورت فوری دانســت و اظهار کرد: تنها دارنده 
سالح های هسته ای که در این معاهده عضویت 
ندارد، یعنی رژیم صهیونیستی، صلح و ثبات منطقه 

و فراتر از آن را به مخاطره انداخته است.
غالمحســین دهقانی، در جلســه عالیرتبه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به مناسبت 
بزرگداشت روز بین المللی امحای کامل سالح های 
هسته ای در نیویورک برگزار شد، افزود: هیچ کس 

نباید سالح هسته ای در اختیار داشته باشد و قبل 
از اینکه این سالح ها، ما را نابود کنند، ما باید آنها 
را نابود کنیم. برای تحقق این هدف، کشورهای 
دارنده سالح های هسته ای باید به تعهدات حقوقی 
مصرح خود ذیل ماده شــش معاهده عدم اشاعه 

سالح های هسته ای )NPT( عمل کنند.
وی اظهار کرد: ســالحهای هســته ای رژیم 
صهیونیســتی تنها مانع بر ســر تحقق منطقه 
خاورمیانه عاری از سالحهای هسته ای است که 
در سال 1353 از سوی ایران پیشنهاد شده است. 
لذا، رژیم اسرائیل باید مجبور به عضویت فوری و 

بدون پیش شرط در NPT به عنوان یک طرف 
غیردارنده سالحهای هسته ای شود.

به گفته دهقانی، دور جدید مسابقه تسلیحاتی 
هسته ای و مســابقه مدرن ســازی سالح های 
هســته ای روندهای نگران کننده ای هستند که 
بقای نوع بشر را تهدید می کند. وی افزود: خروج 
ایاالت متحــده آمریکا از معاهــده برجام، مثال 
دیگری از سیاست های غیرمسئوالنه این کشور 
اســت که صلح و امنیت بین المللــی را تضعیف 
می کند و در عین حال، خروج آمریکا از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد وخامت اوضاع را 

تشدید کرده است. معاون حقوقی و بین المللی 
وزیرامور خارجه با اشاره به اینکه رئیس جمهور 
فعلی ایاالت متحده به دنبال دستیابی به سالح های 
هسته ای بیشتری است »تا در نوک قله باشد«، 
به برنامه گسترده مدرن ســازی زرادخانه های 
هسته ای آمریکا و توســعه سالح های هسته ای 

کوچک با آستانه استفاده پایین تر اشاره کرد.
این مقام کشورمان همچنین با اشاره به سند 
 )NPR( »موسوم به »بازبینی وضعیت هسته ای
سال 2018 آمریکا که نقش سالح های هسته ای 
در استراتژی های آن افزایش یافته و نیز از سرگیری 

آزمایشات انفجاری هسته ای را توصیه می کند، آن 
را هشداردهنده دانست. دهقانی با تاکید بر اینکه 
این روند فاجعه بار و سیاست های غیر مسئوالنه 
باید متوقف شوند، به آمادگی ایران برای همکاری 
با کلیه طرف ها در جهت محو کامل ســالح های 
هسته ای اشاره کرد و افزود: ایران همه ملت ها را 
ترغیب می کند تا از هــر فرصتی برای تحقق این 

مسئولیت جمعی استفاده کنند.

معاون وزیر خارجه در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل: 

اسرائیل باید مجبور به عضویت فوری و بدون پیش شرط در NPT شود
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نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« 
آزاد شد

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با صدور 
اطالعیه ای از رفع توقیف نفتکش انگلیسی خبر 
داد و اعالم کرد: نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« 
STENA IMPERO، ساعت 9 صبح امروز 
جمعه)پنجم مهرماه( از لنگــرگاه بندرعباس، 
دریاروی خود را به ســوی کریــدور بین المللی 
ترافیک دریایی خلیج فارس آغاز کرد. این اطالعیه 
می افزاید: پرونده قضایی این شناور همچنان باز 
است و در حال طی کردن بررسی های حقوقی 
اســت. فرمانده و خدمه به صورت رسمی، تعهد 

کتبی داده اند که هیچ ادعایی ندارند. 
    

تایید نصب سانتریفیوژهای 
جدید در نطنز از سوی آژانس

کاظم غریــب آبادی، ســفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، 
اطالع داد آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
گزارشی اعالم کرد که پیکره بندی مجدد خطوط 
تحقیق و توسعه در کارخانه غنی سازی سوخت 
نطنز برای آماده سازی جهت نصب ماشین های 
جدید از انواع مختلف در حال انجام اســت. برابر 
این گزارش، زنجیره های 10 تایی و 20 تایی آی 
آر شش و زنجیره 20 تایی آی آر چهار در خطوط 
سه و چهار تحقیق و توسعه نیز در حال غنی سازی 
و انباشت اورانیوم غنی شده بوده و یا آماده انباشت 

اورانیوم غنی شده، گردیده اند.
    

معاون وزیر خارجه روسیه:
 مسکو با ابتکار صلح هرمز 

موافق است
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که 
مسکو از ابتکار صلح هرمز یا همان ائتالِف امید 
حمایت می کنــد. به گزارش ایســنا، میخائیل 
بوگدانــوف، معاون وزیر امور خارجه روســیه با 
اشاره به اینکه اقدام ایران مبنی بر برقراری ابتکار 
صلح هرمز با دیدگاه روســیه از امنیت منطقه 
همخوانی دارد، گفت: ما هرگونه پیشنهاد )برای 
ایجاد ائتالف در خلیج فارس( از سوی شرکایمان 
علی الخصوص ایــران را گرامی می داریم. ابتکار 

روس ها و ایرانیان به یکدیگر شباهت دارد.
    

دعوت از »روحانی« برای 
شرکت در اجالس سران 

جنوب-جنوب
بــه گــزارش تســنیم، حســن روحانی 
رئیس جمهــوری روز پنجشــنبه، در دیدار با 
»روهاکانا روگوندا«، نخست وزیر اوگاندا که در 
حاشیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد انجام شــد، ضمن اشاره به 
همکاری های خوب ایران و اوگاندا در زمینه های 
مختلف از جمله کشت فراسرزمینی و همین طور 
همکاری های بخش بهداشــت و ســالمت؛ بر 
توسعه هرچه بیشتر این همکاری ها تاکید کرد. 
روهاکانا روگوندا نیز دعوت رسمی آقای موسونی، 
رئیس جمهور اوگاندا برای شــرکت در اجالس 
آتی سران جنوب-جنوب در اوگاندا را به رئیس 

جمهور کشورمان اعالم کرد.
    

 شکایت معاونت حقوقی سپاه 
از بهزاد نبوی

به گزارش فــارس، در پی اظهــارات اخیر 
بهزاد نبوی در مورد اعضای دفتر سردار نقدی 
و قرارگاه خاتم االنبیــا )ص(، معاونت حقوقی 
ســپاه از بهزاد نبوی، ســایت الف و عصر ایران 
در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکایت و 
تقاضای تعقیب، رسیدگی و مجازات را مطرح 
کرد. در این شــکایت آمده است: این اظهارات 
بدون شــک با انگیزه خاص تخریب و سوء نیت 
مشــارالیه به قصد تشــویش اذهان عمومی و 
بدبین نمودن افکار عمومی نسبت به نهادها و 

شخصیت های انقالبی بوده است. 
    

سخنگوی وزارت خارجه:
تحریم های جدید چین  و  روسیه 

خالف قطعنامه ۲۲۳۱ است
سیدعباس موسوی، سخنگویی وزارت امور 
خارجه در واکنش به تحریم چند شرکت چینی از 
سوی دولت آمریکا ضمن محکوم کردن این اقدام، 
اظهار داشت: تحریم های اخیر رژیم آمریکا علیه 
برخی کشورها خالف قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد است که همکاری همه 
کشورها با ایران را مورد تشویق و تاکید قرار داده 
است. دولت آمریکا با این اقدام ، دیگر کشورها را به 
خاطر رعایت قطعنامه ای که حتی خودش به آن 

رأی داده است مورد تنبیه قرار می دهد.

عمران خان: 
رئیس جمهوری آمریکا 

از من  خواست تا موضوع 
تنش زدایی در منطقه را با 
رئیس جمهوری اسالمی 

ایران مطرح کنم. بن سلمان 
نیز از من خواست درباره 

رویدادهای اخیر در خلیج 
فارس و تنش زدایی میان 

تهران و ریاض، با حسن 
روحانی صحبت کنم

روحانی با بیان اینکه مشکل 
ایران با عربستان عمدتًا 

به مسأله یمن برمی گردد، 
اظهار کرد: اگر در یمن 
آتش بس برقرار شود، 

مسائل ما هم با عربستان 
در یک روال سریع تری به 

نتیجه می رسد

دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه 
سیاست آمریکا سیاست زور و سیاستمداران آن اهل خدعه 
و فریب اند، گفت: آمریکائی هــا معنی قدرت نفوذ ایران را به 

خوبی می دانند.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی 
در مراسم هفته دفاع مقدس در ســتاد کل نیروهای مسلح 
افزود: اگر ملت ما و مســئوالن بتوانند هم اکنون از تجربه ها 
و و آموزه های دفاع مقــدس خوب بهره مندی کنند، به ویژه 
از عوامل پیروزی آفریــن و اقتدارآفرین و عواملی که ما را در 

آن برهه حساس از مشکالت عبور داد، می توانند از تنگنای 
محاصره و تحریم اقتصادی و جنگ عملیات روانی عبور کنند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به 
قدرت گیری جمهوری اسالمی ایران در بعد منطقه ای افزود: 
قدرت ما از ایران فراتر رفته است و ما از یک قدرت ملی تبدیل 
به یک قدرت منطقه ای شده ایم  و آمریکائی ها معنی قدرت 
نفوذ ایران را به خوبی می دانند  و فشارهایی که به ایران وارد 

می کنند در نتیجه عصبانیت آنها از قدرت نفوذ ایران است.
وی اظهار کرد: اگر اتفاقات یکی دوروزه در مجمع سازمان 

ملل را رصد کنیم می توان دریافت که رفتار ایران در مقابل 
رفتار آمریکائی ها منطقی، توام با صالبت است و ایران آنقدر 
قدرتمند شده که می تواند این فشارها را تحمل کند واز پس 

آن بر آید و آمریکائی ها و صهیونیست ها و  دست نشانده های 
آنها ضعیف شده اند  و نشــانه ضعف آمریکا را در عدم کنترل 
اوضاع در ســوریه و ناتوانی آنها در ســاقط کردن بشار اسد 

می توان یافت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا  با اشاره به رفتار 
آمریکا در طول تاریخ و رفتار دوگانه آنها افزود: آمریکائی ها 
و سیاســتمداران آن اهل خدعه و فریب هستند و رفتار آنها 
نشــان می دهد که تمام قوانین و معاهدات بین المللی را به 
راحتی بر هم می زنند و به هیچ یک از حقوق انسانی و تعهدات 
از جمله حقوق بشــر، محیط زیســت و قوانین بین المللی 
احترام نمی گذارند و سیاست آمریکائی ها سیاست زور است 

و خواسته آنها این است که دیگران بایستی تابع آنها باشند.

سرلشکر صفوی: 

آمریکایی ها معنی قدرت نفوذ ایران را به خوبی می دانند


