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روی موج کوتاه

امین مهرآور

وحیــد جــال زاده، رئیــس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی 
روز گذشته در دیدار با سفیر ایتالیا 
در ایران از تــداوم گفت وگوها میان 
جمهوری اسامی ایران و عربستان 
خبر داد و گفت: »جمهوری اسامی 
ایــران همــواره از روابــط مبتنی 
بر احتــرام متقابل با همســایگان 
استقبال کرده اســت. گفتگوهای 
فیمابیــن مقامــات عربســتان در 
جریان است. ما روابط سازنده ایران 
و عربســتان را به نفع تقویت صلح 
و ثبات در منطقــه و منافع طرفین 

ارزیابی می کنیم.«
از سوی دیگر یک رسانه آلمانی 
از ســفر امروز ژان ایو لودریان وزیر 
خارجه فرانســه و »برنــارد امیه« 
مدیر ســازمان اطاعات فرانسه، به 
عربستان سعودی خبر داد. به گفته 
این رســانه  این دو مقام  فرانســوی 
در این دیدار با محمد بن ســلمان 
ولیعهد سعودی پیرامون موضوعاتی 
همچون »مســائل لبنان، موضوع 
هســته ای ایران، جنــگ در یمن و 
بحــران در افغانســتان« رایزنی و 

گفت وگو خواهند کرد.
عزم طرفین برای حل 

اختالفات
به نظر می رسد ایران و عربستان 
این بار عزم خــود را جزم کرده اند تا 
به اختافات میان خود سر و سامان 
دهند و در شرایطی که یک ماه دیگر 

در عراق انتخابات بر پا خواهد شــد، 
آن ها در تاش هســتند تا از فرصت 
باقی مانده زمان حضور الکاظمی در 

قدرت استفاده کنند.
تاکنون چهــار دوره از گفتگوها 
میان ریاض و تهران به صورت رسمی 
تایید شده اســت. این گفتگوها در 
بغداد و با ابتکار دولت عراق شــکل 
گرفته است. اما حاال دو مقام عراقی از 
دور جدید مذاکرات بین نمایندگان 
ایران و عربستان سعودی در بغداد 
خبر داده اند. این نخســتین مورد 
از مذاکــرات تهــران و ریاض پس 
از آغاز بــه کار دولت ســیزدهم به 
ریاســت جمهوری ابراهیم رئیسی 
اســت. یکی از ایــن مقامــات به 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته: 
»در ماقاتی که هفته گذشته برگزار 
شــد مذاکرات در مورد طرحی که 
دو کشــور قبا در مــورد آن توافق 
کــرده بودنــد از جمله گشــایش 
نمایندگی هــای دیپلماتیــک دو 

طرف ادامه یافت.«
ایران و عربســتان از ماه آوریل تا 
امروز تاش کرده اند تا بحران های 
موجــود را حل کنند امــا با اینحال 
کار میان ایران و عربســتان هنوز به 
گفت وگو در سطح وزیران نرسیده 
است. در پنج سال گذشته روابط دو 
کشور تاریک ترین روزهای خود را 
گذرانده و ریاض از زمان ولیعهدی 
بن سلمان که شمشیر را از رو بسته 
است، از هیچ تاشــی برای محدود 
کردن توان سیاسی ایران در منطقه 

و جهان فروگذار نکرده است.

سیگنال های دو کشور در مورد 
گفتگوها مثبت اســت با این حال 
شیطنت ها بر جای خود باقی است. 
ماه گذشته حضور امیرعبداللهیان 
در نشست بغداد که با حضور همتای 
ســعودی اش همراه بود، حواشــی 
داشــت که به صورت ویژه از سوی 
برخی حاشیه ســازان پررنگ جلوه 
داده شد. از جمله آنکه وزیرخارجه 
ایــران کــه جایگاهــش در کنار 
وزیرخارجه عربســتان پیش بینی 
شــده بود جای خود را عوض کرد 
تا در کنار حاکم دبــی قرار بگیرد. از 
آن ســو ریاض اخیرا بر فعالیت های 
هسته ای ایران مانور ویژه ای را آغاز 
کرده و می گوید در صورت ادامه این 
وضعیت خواهان داشتن تکنولوژی 
هســته ای اســت. امری که نشان 
می دهد برای ســعودی ها رقابت با 
تهران کماکان پابرجا و پررنگ باقی 

مانده است.
 اشتیاق بی سابقه ریاض 

برای آشتی
به نظر می رســد طی سال های 
گذشــته در هیــچ زمــان دیگری 
عربســتان تا ایــن اندازه مشــتاق 
برقراری ارتباط با ایران نبوده است. 
به اعتقاد کارشناسان بازگشت روابط 
بین دو کشور به پیش از سال ۲۰۱۶ 
به زودی رخ نخواهد داد. اما برقراری 
روابط دور از دسترس نیست. ایران 
اعام کرده که خواهان گســترش 
روابط با کشورهای همسایه به ویژه 
در خاورمیانه و شــرق آسیاســت. 
بهبــود روابط در منطقــه بدون در 

نظر گرفتن نقش ریاض در تعامات 
ممکن نیست. چرا که بخش مهمی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس در 
روابط خود تابع تصمیمات سعودی 

هستند.
در ســوی دیگر اما ایران درگیر 
گفتگوهایی برای بازگشت به برجام 
است. هر چند مذاکرات وین متوقف 
شده اما گفت وگوها دیر یا زود از سر 
گرفته خواهد شد و برای تهران بهبود 
روابط با کشورهایی که در تعارض با 
یکدیگر قرار دارند می تواند تبدیل به 
برگ برنده شود. به ویژه آنکه ریاض 
یکی از مخالفان سرســخت توافق 
هسته ای بوده که ایاالت متحده را به 
طور مداوم برای بازنگشتن به برجام 

تحت فشار قرار می دهد.
 ایران و عربستان 
چقدر زمان دارند؟

با نزدیک شدن به زمان برگزاری 

انتخابــات عــراق، نگرانی هایــی 
درخصوص اینکه ایران و عربستان 
چقدر فرصت برای بازسازی روابط 
خود دارند ایجاد شده است. الکاظمی 
بهبــود روابط ایران و عربســتان را 
برای بهبود شــرایط در عراق موثر 
می دانست و به همین دلیل موضوع 
آشتی دو کشــور را به صورت جدی 
دنبال کرد. بــا این حــال عراق در 
منطقه دارای چنــان وزنه ای نبود 
که بتوانــد نقش میانجــی موثر را 
برعهده بگیرد و نقش این کشور تنها 
به محلی برای گفتگوهای مقامات 
نظامی و امنیتی دو کشــور محدود 
شد. از ســوی دیگر واسطه گری از 
زمان عادل عبدالمهدی آغاز شــده 
بود و الکاظمی تنها با نگاه جدی تری 
ماجرا را دنبال کرد. به نظر می رسد 
که نتیجه انتخابات در عراق هر چه 
که باشــد، مقامات این کشــور در 
تصمیمات خود به این نتیجه ثابت 
رسیده اند که صلح و ثبات در منطقه 
و بین همسایگان موثری چون ایران 
و عربســتان به ثبات در عراق و قرار 
گرفتنش در مسیر پیشرفت و امنیت 

کمک خواهد کرد.
موضع سایر کشورها نسبت به 

مذاکرات ایران و عربستان
برای آمریکایی هــا ماندن ایران 
و عربســتان بر ســر میــز مذاکره، 
راهبردی تلقی می شود، در همین 
راستا بهار امســال وقتی نخستین 
خبرهــا از انجــام مذاکراتی میان 
مقامات دو کشور منتشر شد، جویی 
هود، دستیار موقت وزیر امور خارجه 
آمریکا در یک نشست در اندیشکده 
بروکینگــز گفت »دولــت بایدن از 
تاش های عــراق بــرای میزبانی 
گفت وگوهــا میان تهــران و ریاض 
حمایت می کند اما واشنگتن نقشی 
در آن نخواهد داشت.« وی همچنین 
ادامه داد: »حرف زدن همیشه بهتر 
از جنگیدن اســت.« همزمان با وی 
» هوآ چــون یینگ« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه ایران گفت وگو 
با عربســتان را تأیید کرده اســت، 
گفت: »ما از این مســئله استقبال 
می کنیــم.« وی در ادامه بیان کرد: 
»چین خوشحال است که می بیند 
این کشورها برای بهبود روابط خود 
که موجب صلح و ثبــات منطقه ای 
می شــود، با هم در ارتباط هستند و 

گفت وگو می کنند.«
همچنین گفته می شود جو بایدن 
عجله دارد تا هرچــه زودتر منطقه 
را به کشــورهایش واگذار کند و بر 
اختافاتش با شــرق آسیا متمرکز 

شود. در وضعیتی که ریاض و تهران 
بتوانند به نتایج مثبتی دســت پیدا 
کننــد، فرصت کافی بــرای ایاالت 
متحده باقی می ماند تا حواســش را 
جمع اختافات اقتصادی و سیاسی 

خود در دیگر نقاط جهان کند.
همچنیــن براســاس آخریــن 
اخبار وزیر امــور خارجــه و مدیر 
ســازمان اطاعــات فرانســه، 
امــروز وارد عربســتان می شــوند 
و مســائل مربوط به ایــران یکی از 
 محورهای گفت وگــو میان  آن ها و 

ولیعهد عربستان است.
به نظــر می رســد گفت وگوها و 
رابطه میان دو قــدرت منطقه ای از 
سوی تمامی کشورها به دقت رصد 
می شود چرا که نزدیکی حسن رابطه 
میان ایــران و عربســتان می تواند 
آثار مهمی بر تحــوالت منطقه ای 
و حتی بین المللی داشــته باشــد؛ 
چراکه ایران و عربســتان به عنوان 
دو کشــور بزرگ تولیدکننده نفت 
قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر 
کنترل قیمت بــازار جهانی نفت را 
در اختیار داشــته باشــند؛ از سوی 
دیگر بهبود رابطه ایران با عربستان 
می تواند کلید گشــایش قفل رابطه 
ایران با برخی دیگر از کشــورهای 
 منطقه کــه تحت تاثیر عربســتان 

هستند، باشد.
حال باید منتظــر ماند و دید که 
ایران و عربســتان قادر خواهند بود 
از فرصــت باقی مانده تــا انتخابات 
عراق و حضــور الکاظمی در قدرت 
به نتیجه ای روشن و مشخص دست 
یابند؟ اگرچه به نظر می رسد تاش 
برای بهبــود رابطه میــان ایران و 
عربســتان راهبرد کان سیاســت 
خارجی عراق است که از زمان عادل 
عبدالمهدی آغاز شــده و در دوران 
الکاظمی به طور جدی دنبال شده 
اســت. اقدامی که ممکن است در 
دولت آینده عــراق نیز همچنان در 

دستور کار باشد.

عربستان در ارتباط با ایران چه راهبردی را دنبال می کند؟

از تداوم مذاکره تا  ان قلت های هسته ای! 

خبر

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت 
که ازسرگیری مذاکرات وین امری ضروری است و 

این مذاکرات باید در اسرع وقت از سرگرفته شود.
به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا کــه در راس هیاتی از این 
اتحادیه به منطقه سفر کرده است در گفت وگو با 
شبکه الجزیره تاکید کرد که ازسرگیری مذاکرات 
وین درخصــوص برنامه هســته ای ایران امری 

ضروری است.
وی گفت: ایران به برنامه هسته ای خود ادامه 
می دهد درحالی که مذاکرات وین متوقف شده 

است و زمان درحال پایان یافتن است.
بورل گفت که سقف زمانی برای بازگشت به 
مذاکرات وین وجود ندارد و باید در اسرع وقت به 

این مذاکرات برگردیم.
براساس این گزارش اتحادیه اروپا بیش از این 
نیز چندین بار خواستار ازســرگیری مذاکرات 

شده بود.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 

کشورمان نیز در دیدار با بورل در نیویورک با تاکید 
بر این امر که دولت رئیســی در چارچوب اصول، 
عملگراست و لذا بدنبال نتیجه عملی در مذاکرات 
است، اظهار داشت: همانطور که قبا گفته شده 
است، ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی 
هســتیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد 
گرفت. ماک ما عمل طرفهای مقابل اســت و نه 
اظهار نظر آنها. دولت جدید در حال مرور و مطالعه 
پرونده مذاکرات انجام شده است. نه اتاف وقت 
میکند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می پذیرید 
و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه دار 

خواهد کرد.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: متاسفانه رفتار و 
سیاستهای دولت بایدن تاکنون در رابطه با ایران 
و برجام غیرسازنده بوده است. بایدن با وجود آنکه 
به صورت زبانی از سیاستهای ترامپ انتقاد کرده 
اما  در عمــل در قبال ایران همان سیاســت ها را 

دنبال می کند.
وزیر خارجه در ادامه ضمــن تقدیر از تاش 

های  بورل برای پیگیری رونــد مذاکرات، اظهار 
داشت: اگر آمریکایی ها فکر می کنند با اعمال فشار 
علیه ایران نتیجه می گیرند صد در صد اشتباه می 
کنند. مردم ایران نشان داده اند به فشار و تهدید 
پاسخ سخت می دهند. سه کشور اروپایی بجای 
فشــار به آمریکای ناقص برجام برای بازگشت به 
تعهداتش، مدام خواستار  تعجیل ایران به انجام 
مذاکرات هستند. همه طرف ها باید بدانند، برجام 
می بایست برای ایران نتایج ملموس داشته باشد 
و در عمل، برداشــتن تحریمهای غیرقانونی را 
ببینیم. همه طرفها باید عما با برداشتن گامهای 
محکم پایبندی خودشان را به برجام ثابت کنند. 
این وضعیت غیرقابل قبول است که آمریکا از یک 
طرف گاهی حرفهای مثبت میزند و از طرف دیگر 

تحریمهای جدید علیه ایران اعمال می کند. 
وزیر خارجه افزود: اگر دیگــران به تعهدات 
خودشان برگردند و راســتی آزمایی شود ما نیز 
آمادگی داریم اقدامات جبرانــی خود را متوقف 
کنیم. این کار سختی نیســت که آمریکاییها به 

تعهدات خودشان بر اســاس برجام عمل کنند و 
سه کشور اروپایی به بی عملی خود پایان دهند.

جوزپ بورل نیز در ایــن ماقات ضمن مرور 
اقدامات اتحادیه اروپا برای احیــاء برجام اظهار 
داشــت: به نظر من موفقیت برجام نه تنها برای 
ایران و ۱+۴ بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم 
است. شکست برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی 
خوب نیست. اتحادیه اروپا همواره از سیاست و اقدام 
مخرب ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرده است 
و در این خصوص شــفاف بوده است ولی تصمیم 

دولت جدید آمریکا فصل نوینی برای حفظ و احیاء 
برجام ایجاد کرده است.

بورل ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت ها و چالش 
ها در وین اظهار داشت: مسئولیت آمریکا نسبت به 
ایجاد وضعیت فعلی روشن است اما در عین حال 
همه طرف ها باید کمک کنند تا به نتیجه مرضی 
الطرفین برسیم.  قدم اول در این راستا تعیین زمان 

نشست وین است.
مسئول ارشد اتحادیه اروپا خواستار اقدامات 

اعتماد ساز از سوی همه طرف ها شد.

بورل: 

از سرگیری مذاکرات وین امری ضروری است
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عقب نشینی علی اف از ادبیات 
اخیرش درباره ایران

رئیس جمهــور آذربایجــان بر همــکاری با 
کشورهای همســایه تاکید کرد. به گزارش ایلنا 
به نقل از ای اف ای، الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان، در مورد همکاری همسایگان در مورد 
تحوالت قفقاز گفت: ما از طــرح رئیس جمهور 
ترکیه در خصوص همکاری های منطقه ای میان 
آذربایجان، ایران و ترکیه، ارمنستان، گرجستان 
و روســیه حمایت می کنیم. این طرح، به توسعه 
منطقه ای ما کمک خواهد کرد در واقع با چنین 
همکاری و ایجاد چنین ارتباطاتی، ما می توانیم به 
رونق و گردش تجاری و اقتصادی بین کشورهای 

منطقه کمک کنیم.
    

با حکم خرازی؛
»سید عباس عراقچی« دبیر شورای 

راهبردی روابط خارجی شد
به گــزارش خبرگــزاری مهر، ســید عباس 
عراقچی با حکم سید کمال خرازی دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی شد. خرازی در این حکم 
از عراقچی خواسته است تا نســبت به بازسازی 
دبیرخانه و توسعه نقش آن در تبیین سیاست های 
نظام و تنویر افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع 
کشورمان اقدام کند. عراقچی که در حال حاضر 
مشــاور وزیر امور خارجه نیز هست، پیش از این 
مسئولیت هایی از جمله سفارت در فناند و ژاپن، 
معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
و نیز معاونت سیاســی این وزارتخانه را بر عهده 

داشته است.
    

ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به تنش های اخیر ایران و آذربایجان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از برگزاری جلســه ای به منظور 
بررســی آخرین تحوالت بین ایران و جمهوری 
آذربایجان در این کمیســیون خبر داد. محمود 
عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
فردا)یکشــنبه( اولین روز کاری مجلس بعد از 
تعطیات دو هفته ای است و به دنبال آن جلسات 
کمیسیون ها از جمله کمیسیون امنیت ملی هم 
برگزار می شود. وی ادامه داد: در جلسه عصر روز 
یکشنبه کمیسیون امنیت ملی موضوع تنش های 
اخیر در ارتبــاط با جمهــوری آذربایجان مورد 

بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
    

شمخانی:
هرگونه نفوذ بیگانگان جز شیطنت 

و تفرقه ثمری ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: هرگونه 
نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. 
همسایگانمان را به هوشــیاری در این زمینه و 
دوری از آنان فرا می خوانیم. علی شــمخانی در 
حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: ایران 
بزرگ و مقتدر همواره خیرخواه همسایگان خود 
بوده و هرگز تهدیدی را متوجه آنان نکرده است. 
وی افزود: مشــکات با همکاری و همدلی همه 
کشــورهای منطقه حل و فصل خواهد شد. دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هرگونه 
نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. 
همسایگانمان را به هوشــیاری در این زمینه و 

دوری از آنان فرا می خوانیم.
    

اهدای سوخت  به سفارت انگلیس! 
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( در 
اقدامی ســخیف و اختاف افکن؛ تعدادی گالن 
سوخت به سفارت انگلستان در تهران اهدا کرد!  
در این اقدام به اصطاح نمادین، دانشــجویان با 
گالن های سوخت مقابل سفارت انگلیس عکس 
یادگاری گرفتند!  گفتنی است طی روزهای اخیر، 
مردم انگلستان با مشکل کمبود سوخت مواجه 
شــده اند. طبق آخرین اخبــار، همچنان تعداد 
زیادی از پمپ بنزین های این کشور در تعطیلی 

به سر می برند.
    

ادعاهای یک مقام اروپایی 
ایران در حال تقویت و توسعه 

برنامه  هسته ای خود است
یک مقام اروپایــی به بیــان ادعاهایی علیه 
کشورمان پرداخت و گفت: ایران در حال تقویت 
و توسعه برنامه هســته ای خود است.  به گزارش 
ایلنا به نقــل از پولیتیکو، یک مقــام اروپایی که 
نامش منتشر نشده در مورد تاخیر در از سرگیری 
مذاکرات برجامی در وین گفــت: ایران مطمئنا 
این بازی را برای خرید زمان آغاز کرده است و اگر 
غرب امتیازاتی به ایران بدهد، ایران به مذاکرات 

برجامی در وین بازمی گردد.

به نظر می رسد طی 
سال های گذشته در هیچ 
زمان دیگری عربستان تا 

این اندازه مشتاق برقراری 
ارتباط با ایران نبوده است. 

به اعتقاد کارشناسان 
بازگشت روابط بین دو 

کشور به پیش از سال ۲۰۱۶ 
به زودی رخ نخواهد داد. 
اما برقراری روابط دور از 

دسترس نیست

با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری انتخابات عراق، 
نگرانی هایی درخصوص 
اینکه ایران و عربستان 

چقدر فرصت برای بازسازی 
روابط خود دارند ایجاد 

شده است و مشخص نیست 
بعد از انتخابات سرنوشت 

میانجیگری عراق میان 
ایران و عربستان چه 

خواهد شد


