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جانشين فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تأكيد كرد كه پهپاد رژيم 
صهيونيس��تي به محض ورود به كشور رهگيري شد و براي اينكه از نيت اطالعاتي 
آنها باخبر ش��ويم مس��أله مديريت شد تا به داخل بيايد و در موقعيت مناسب آن را 
هدف قرار داديم. به گزارش ايرنا، سردار حسين سالمي در حاشيه مراسم بزرگداشت 
شهداي بسيج كارمندان، با بيان اينكه نيازي به مهندسي معكوس اين پهپاد نداريم، 

هرچند قدرت و توان آن را داريم، خاطرنشان كرد: اينكه برخي مي گويند اين پهپاد 
از اس��رائيل به پرواز درآمده درس��ت نيست، زيرا برد آن طوري نيست كه بخواهد از 
س��رزمين هاي اشغالي به مركز ايران آمده و برگردد.  وي ادامه داد: ما از مبدأ آن به 
صورت تقريبي مطلعيم ولي فعاًل قضاوتي نمي كنيم. احتمال دارد مبدأ اين پهپاد از 

يك پايگاه واسط در كشورهاي منطقه به پرواز درآمده باشد.

رهگيري پهپاد متجاوز 
 اسرائيلي از لحظه 

ورود به ايران

دیگه چه خبر

editorial@iran-newspaper.com

نتيجه نظرسنجي درباره انتقاد روحاني از صدا و سيما
كاربران فضاي مجازي در يك نظر سنجي اعالم كرده اند با انتقاد رئيس 

جمهوري از صدا و سيما موافق هستند. 
خبرآنالين در يك نظر سنجي از كاربران خود سؤال كرد كه آيا انتقادات 
اخي��ر رئيس جمهوري از صداوس��يما را بجا مي دانيد يا خير؟ از 23 هزار و 
897 شركت كننده در اين نظرسنجي بيش از 90/9 درصد گزينه بله و 9/1 

درصد هم گزينه خير را انتخاب كردند. 
رئيس جمهوري در جريان سفر به اردبيل با انتقاد از صدا و سيما گفته 
بود: دولت دس��ت تنهاست و رس��انه ملي حاضر نيس��ت خدمات دولت را 

تبيين كند و به مردم بگويد. 

ادامه بحث ها درباره بورسيه ها
در يک س��و آيت اهلل س��يد احمد علم الهدي امام جمعه مشهد تخلف در 

اعطاي بورسيه ها را »كذب محض « دانست. 
به گزارش تس��نيم، وي در حاش��يه اجالس بسيج استادان، گفت: بحث 
بورس��يه ها كذب است كه توس��ط يك جريان خاص مطرح شد، اميدواريم 
اين اتفاقات از طرف وزارت علوم نيفتد و اگر موضوعي كذب اس��ت قاطعانه 

برخورد كنيم. 
اما در س��وی ديگر 22 تشكل دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي با صدور 
بياني��ه اي با تقدير از عملك��رد دكتر فرجي دانا در مدت كوتاه حضورش در 
وزارت علوم از دكتر نجفي درخواس��ت كردند كه پرونده بورس��يه هاي غير 

قانوني در دولت گذشته را با جديت پيگيري كند.

نامه فرزند آيت اهلل جوادی آملی به فرجي دانا
فرزن��د آيت اهلل جوادي آملي با ن��گارش نامه اي خطاب به رضا فرجي دانا، 

وزير پيشين علوم، رفتار وي در روز استيضاح را ستود. 
ب��ه گزارش مناب��ع خبري، مرتضي جوادي آملي ضم��ن تجليل از او در 
نامه خود نوش��ت: »به دانش، اخالق، ادب و صالبت و اس��تواري شما درود 
مي فرستم و فصل جديدي را براي دستيابي شما به توفيقات برتر از بارگاه 

الهي مسألت دارم.« 
او در اين نامه نوش��ت: »صاحب اين قلم كه تاكنون شما را نديده گرچه 
آوازه تان را زياد ش��نيده، بر خود الزم مي ديد كه از كنار اين همه دانش و 
آن همه اخالق بي تفاوت نگذرد و به مقدار ناچيِزدس��ت تكاني به پاس آن 

همه دست افشاني سپاس نگويد.« 
انتقاد پسر آهنگران از ژست رسایی ë 

در همين راستا حجت االسالم محمدعلي آهنگران در صفحه فيس بوك 
خ��ود به انتقاد از رفتار عجيب رس��ايي پ��س از رأی عدم اعتماد مجلس به 

فرجي دانا پرداخت. 
ب��ه گزارش نامه نيوز، فرزند حاج صادق آهنگران – مداح اهل بيت)ع(- 
نوش��ت: »به عنوان يك طلبه كوچك به اين نماينده محترم مجلس عرض 
مي كن��م: برادر عزيز ش��أن نمايندگي مجلس به كنار، اي��ن نوع ادا و اطوار 

خالف شأن روحانيت است. 
ش��ما كه بحمداهلل صاحب چندين رقم رسانه و تريبون و منبر و روزنامه 
هس��تيد، هم نامتان رس��ايي اس��ت و هم صداي رس��ايي داريد مي توانيد 
پيغامت��ان را از ط��رق معم��ول بيان نمايي��د. اين رفتارت��ان باعث خنده و 

مضحكه و مخدوش كننده منش طلبگي شماست. 
از خداي متعال مي خواهيم قول و فعلمان حكيمانه و خردمندانه باشد.« 
رس��ايي بعد از رأي عدم اعتماد مجل��س به فرجي دانا روي كاغذ با ماژيك 
نوشت: »دوپينگ الريجاني هم اثر نكرد« وي اين كاغذ را جلوي دوربين ها 

گرفت و با آن عكس انداخت. 

وثيقه 7 ميلياردي براي معاون سابق دانشگاه آزاد
براي يكي از معاونان س��ابق دانشگاه آزاد اسالمي به دليل تخلفات مالي 

قرار وثيقه 7 ميليارد توماني صادر شده است. 
ب��ه گ��زارش »روز نو« نقل و انتقاالت بدون مجوز از حس��اب دانش��گاه 
آزاد، بذل و بخش��ش بي حساب و كتاب بودجه دانشگاه و استفاده شخصي 
از اموال دانش��گاه آزاد از جمله اتهامات اين معاون س��ابق دانشگاه آزاد در 
دوره رياست فرهاد دانشجواست كه پرونده اش با شكايت دانشگاه به جريان 

افتاده است. 

انتقاد رسالت از پيشنهاد»آشتي ملي «
روزنامه رس��الت به پيشنهاد س��يد محمد خاتمي درباره »آشتي ملي « 
انتقاد كرد. س��يدمحمد خاتمي اخيراً گفته: »مصلحت نظام ما آش��تي ملي 

است اما آشتي ملي مورد سركوب قرار مي گيرد. « 

ادعاي بازداشت ابر بدهکار بانکی 
س��ايت جهان مدعي ش��د فردي كه از او به عنوان ابر بدهكار بانكي ياد 

مي كنند، بازداشت شده است. 
اين س��ايت نوشته: »هفته گذشته آقای غالمحس��ين محسنی اژه ای از 
احضار فردی با نام اختصاری »ح ب د« به عنوان بدهکار بزرگ بانکی خبر 

داد. اين فرد در چند روز گذشته بازداشت شده است.«

سکوت دو مقام امريکايی در باره پهپاد اسرائيلی 
سخنگويان وزارت خارجه امريکا در مورد خبر سرنگونی پهپاد جاسوسی 

رژيم صهيونيستی در آسمان ايران سكوت كردند. 
به گزارش انتخاب، »جن س��اکی« در نشس��ت خب��ری روزانه خود در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا امريکا خبر اصابت موشک به 
يک پهپاد اس��رائيلی در ايران را تکذيب يا تأييد می کند، گفت: متأس��فانه 
من اطالع جديدی در اين باره ندارم که به ش��ما ارائه دهم. »آلن اير« هم 
در پاس��خ به س��ؤالي در اين باره گفت: در حال حاضر در اين رابطه حرفی 

ندارم.

بررسي پرونده »نداي ايرانيان« در وزارت كشور
سخنگوي وزارت كشور از بررسي پرونده تشكل »نداي ايرانيان« در اين 

وزارتخانه خبر داد. 
»حسينعلي اميري« به باش��گاه خبرنگاران گفت: تقاضاي حزب تشكل 
»نداي ايرانيان« با ارائه مرامنامه و هيأت مؤس��س اس��ت كه البته به طور 
طبيعي تركيب بندي اعضاي مؤسس براي ما مشخص نيست. اميري گفت: 
مدارك موجود از س��وي تش��كل درخواس��ت كننده براي ثبت فعاليت هاي 

قانوني در وزارت كشور هنوز تكميل نشده است. 

از هر توافقي ميان اقليم كردستان و دولت مركزي حمايت مي كنيم
ظريف در نشست خبري با بارزاني تأكيد كرد

وزير امور خارجه در سومين روز از برنامه سفر 
خود به عراق راهي اربيل در ش��مال اين كش��ور 
ش��د. به گ��زارش خبرگزاري ها رئيس دس��تگاه 
ديپلماس��ي در دو شهر سليمانيه و اربيل عراق با 
مس��عود بارزاني و جالل طالباني از رهبران اقليم 
كردس��تان عراق ديدار و گفت و گو كرد. وزير امور 
خارج��ه پس از ديدارش ب��ا بارزاني، رئيس اقليم 
كردستان عراق در نشست خبري مشترك گفت: 
ما از تماميت ارضي، وحدت ملي، توسعه و امنيت 
عراق دفاع مي كنيم و آن را معادل توسعه و امنيت 
خودمان مي دانيم. ظريف با بيان اينكه خطر افراط 
را ن��ه عليه يكي، دو قوم يا حتي عليه س��وريه و 
عراق نمي دانيم بلكه خط��ر كل جهان مي دانيم، 
يادآور ش��د: داعش خطري عليه مردم كل عراق، 
كردستان، شيعه، سني و همه مردم منطقه است 
و حتي عليه كس��اني اس��ت كه ب��ا داعش مدتي 
مصالحه كردند. ما كنار مردم عراق بوده و خواهيم 
بود. وزير امور خارجه تأكيد كرد: امروز همه دولت 
ع��راق و منطقه با يك دش��من مش��ترك روبه رو 

هستند و بايد همه با هم كار كنند. 
اي��ن پيام م��ردم ايران و مق��ام معظم رهبري 
ب��ه مردم و مس��ئوالن عراق اس��ت. ظريف ادامه 
داد: بسيار خوش��حالم که با هوشياري مرجعيت 
و رهبران سياس��ي عراق به موفقيت هاي بيش��تر 
دس��ت يافتي��م و اميدواريم يك دول��ت خادم و 
كارآمد تشكيل ش��ود. در اين زمينه هم در كنار 

مردم عراق خواهيم بود. 
وزير امور خارجه كش��ورمان با تأكيد بر اينكه 
ما از هر دولتي كه خواس��ت مردم عراق باشد و از 
جمله دولت عبادي حمايت مي كنيم، تصريح كرد: 
همچنين از هرگونه تفاهم ميان اقليم كردستان و 
دولت مرك��زي حمايت مي كنيم. ظريف در ادامه 

اين س��خن اظهار داشت: در مورد توافق هاي هاي 
داخلي عراق با تمام قوا حمايت مي كنيم. ظريف 
همچنين در پاس��خ به سؤالي بيان كرد: ما حضور 
نظامي در ع��راق نداريم اما در كن��ار مردم عراق 

خواهيم بود. 
وزير خارجه ايران همچنين از ش��ركت اش در 
مراس��م تحليف رج��ب طيب اردوغ��ان خبر داد. 
ظريف در پاس��خ به اينكه در دور بعدي مذاكرات 
هس��ته اي به توافق مي رسيم اظهار كرد: اگر اراده 
سياسي در طرف مقابل باشد حتمًا امكان رسيدن 

به راه حل و توافق وجود دارد. 
مسعود بارزاني نيز در نشست خبري مشترك 
خود با وزير امور خارجه كشورمان ضمن قدرداني 

از حض��ور ظريف در اقليم كردس��تان گفت: ما از 
همه كشورها درخواست مهمات و كمك كرديم و 
نخستين كشوري كه به ما كمك كرد، ايران بود. 
بارزاني اضافه كرد: بعد از رسيدن كمك هاي ايران 
و همه كمك ها اجازه نداديم داعش به اهداف خود 
برس��د. وي درباره برخي اخبار مبني بر پيشروي 
و تصرف س��د موصل توسط داعش با تكذيب اين 
اخبار گفت: بعد از رسيدن كمك ها و اراده اي كه 
ملت كرد از خود نش��ان دادند داعش نتوانست به 

اهدافش دست يابد. 
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه برنامه هاي 
سفرش به عيادت جالل طالباني، رئيس جمهوري 

سابق عراق رفت. 

دیدار با مراجع عراق ë 
وزير امور خارجه در حالي به اقليم كردستان 
ع��راق رفت كه يك روز پي��ش از آن با مراجع و 

چهره هاي مذهبي نجف ديدار و گفت و گو كرد.
 محمدج��واد ظري��ف ابتدا با آيت اهلل رش��يد 
نجفي و پس از آن با آيت اهلل س��يد محمد حكيم 
ديدار و گفت و گو كرد و س��پس به ديدار آيت اهلل 

سيدعلي سيستاني رفت. 
در اي��ن ديدارها درب��اره وقايع ع��راق، وضع 
آوارگان و چگونگ��ي حرك��ت نيروه��اي مردمي 
در مبارزه با گروه هاي تروريس��تي گفت و گو شد، 
همچني��ن بر موضوع وحدت قش��رهاي مختلف 
م��ردم و پيروان مذاه��ب گوناگون عراق و خنثي 

كردن توطئه ها عليه جهان اسالم تأكيد شد. 
ظري��ف در ادام��ه از بيت ام��ام خميني)ره( 
در نج��ف بازدي��د ك��رد و پس از آن ب��ا آيت اهلل 
محمداس��حاق فياض از مراجع عراق ديدار كرد. 
محمد جواد ظريف با بيان اينكه در اين س��فر با 
مراجع گفت و گوي خوبي داش��ته است، گفت: در 
اي��ن گفت و گوها درباره تالش مردم و مس��ئوالن 
عراقي براي وحدت، يكپارچگي و حفظ تماميت 

ارضي اين كشور گفت و گو شد. 
وزي��ر امورخارجه پيش از حض��ور در اربيل با 
فؤاد معصوم رئيس جمهوري اين كش��ور، حيدر 
العبادي نخس��ت وزير جديد ع��راق، نوري مالكي 
نخست وزير سابق و رئيس مجلس، رئيس ائتالف 
ملي عراق، رئيس مجلس اعالي اين كشور و نيز 
جمع��ي از نمايندگان اهل س��نت عراق در نجف 
ديدار و گفت و گو كرده بود و پس از زيارت بارگاه 
ملكوتي امام حس��ين)ع( و حضرت ابوالفضل)ع(، 
كرب��ال را ب��ه مقصد اربيل در ش��مال عراق ترك 

كرد. 

ديدار اشتون و ظريف 
دوشنبه در بروكسل

س��خنگ���وي كاترين اش��تون، 
مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا اعالم كرد: اشتون و محمدجواد 
ظريف، وزي��ر امور خارجه ايران روز 
دوش��نبه هفته آينده در بروكس��ل 

ديدار خواهند كرد. 
به گزارش ايسنا، مايا كوسيانچيك 
اظهار ك��رد: اين ديدار ب��راي آماده 
شدن به منظور دور بعدي مذاكرات 

محسوب مي شود.
روزنامه وال اس��تريت ژورنال نيز 
با انتشار خبر اين ديدار نوشت: دور 
بعدي مذاكرات ايران و گروه 1+5 در 
اواسط سپتامبر و همزمان با برگزاري 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل 

در نيويورك انجام خواهد شد.

امضاي تفاهمنامه ساخت 
سانتريفيوژهاي توليد 

واكسن

در مراس��مي با حضور علي اكبر 
صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي 
و مصطف��ي قانعي رئيس انس��تيتو 
پاس��تور، تفاهمنامه همكاري براي 
انبوه س��انتريفيوژهايي كه  ساخت 
در توليد واكسن كاربرد دارند امضا 

شد. 
اي��ن  در  ايرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
تفاهمنام��ه كه با هدف اس��تفاده از 
تجارب س��ازمان انرژي اتمي ايران 
در زمينه س��المت به امضا رس��يده 
است، سانتريفيوژهايی با قدرت زير 
40هزار دور كه در آينده به 80هزار 
دور خواهد رسيد، توسط بخش هاي 
علمي و پژوهش��ي س��ازمان انرژي 
اتمي ايران ساخته و تحويل انستيتو 
پاس��تور خواهد ش��د ت��ا در توليد 
واكس��ن هاي دامي و انس��اني مورد 

استفاده قرار گيرد. 
صالح��ي ب��ا اش��اره به ق��رارداد 
همكاري ميان سازمان انرژي اتمي 
و انس��تيتو پاس��تور اظهار كرد: اين 
ق��رارداد ناظر بر تأمي��ن تجهيزات 
مورد نياز براي فرايند سرم سازي در 
كشور اس��ت.  وي اضافه كرد: مركز 
مل��ي ليزر ب��ه ما وعده داده اس��ت 
ك��ه تا پايان امس��ال 15 ن��وع ليزر 
مختلف را كه موارد اس��تفاده آن در 
مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و مراكز 
بهداشتي و س��المتي است، معرفي 

خواهيم كرد. 

واكنش سخنگوي وزارت 
خارجه به نقض حريم 

هوايي ايران
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران تعرض به 
حريم هوايي کش��ورمان از س��وي 
رژيم صهيونيستي را محكوم كرد و 
اين اقدام خصمانه را نقض تماميت 
س��رزميني و حاكميت ايران خواند. 
به گ��زارش ايران، مرضي��ه افخم با 
اش��اره به رهگيري و سرنگوني يك 
فرون��د هواپيماي جاسوس��ي بدون 
سرنشين رژيم متجاوز صهيونيستي 
اف��زود: م��ا در مقابل نقض آش��كار 
تمامي��ت س��رزميني خ��ود، اقدام 
دفاعي متناس��ب و پيگيري موضوع 
در سطح مراجع حقوقي و بين المللي 
را بر اساس نتايج بررسي ها الزم و در 
چارچوب قواعد بين المللي حق خود 

مي دانيم. 

اخبار

در حالي كه محمد جواد ظريف در سفر سه 
روزه ب��ه عراق با مقامات، چهره ها و جريان هاي 
مختل��ف سياس��ي اي��ن كش��ور رايزني ه��اي 
فش��رده اي را داش��ت، همزم��ان حس��ين امير 
عبداللهي��ان، معاون وي راهي رياض ش��د تا به 
عنوان نخستين مقام رسمی در دولت يازدهم با 
مقامات ديپلماتيك رياض ديدار و گفت و گو كند، 
س��فري كه جزئيات آن رسانه اي نشد و با وقوع 
اتفاقات تازه در منطقه از جمله تغيير و تحوالت 
سياس��ي دولت بغداد و ماجراي س��رنگوني يك 
هواپيماي جاسوس��ي صهيونيس��ت ها در خاك 
اي��ران بازتاب های زيادی در محافل ديپلماتيک 
يافته است. اگرچه سفر اميرعبداللهيان به رياض 
در واكن��ش ب��ه اظهارات اخير س��عود الفصيل، 
 وزير خارجه س��عودي ها صورت گرفت كه براي 
برقراري رابطه با تهران ابراز تمايل كرده بود اما 
نمي توان كتم��ان كرد كه روابط تهران و رياض 
همچنان بر پاش��نه اختالفات و س��وء تفاهمات 

سياسي مي چرخد. 
ناظ��ران سياس��ي مي گويند رابط��ه كجدار 
و مريز ايران و عربس��تان به گونه اي اس��ت كه 
نگاه همس��وی آنها در برخي از اتفاقات سياسي 
جدي��د منطقه از جمله اش��تراك نظر دو طرف 
در تحوالت سياسي عراق به تنهايي فاصله دور 
اين دو كشور مهم منطقه اي را کم نخواهد كرد.  
اخيراً تهران و ري��اض به طور همزمان بر تغيير 
و تحوالت سياس��ي بغداد مهر تأييد زده و پيام 
صريح خود در حمايت از نخست وزير جديد اين 
كش��ور را اعالم كرده اند اما اين نگاه مش��ترك، 
پاياني بر اختالفات دو طرف درصحنه سياس��ي 
عراق محس��وب نمي ش��ود، چرا كه س��از و كار 
اي��ران در پيگيري سياس��ت هاي مد نظرش در 
تحوالت منطقه با نارضايتي سعودي ها رو به رو 
شده اس��ت. از طرف ديگر گرچه به باور برخی 
صاحبنظ��ران منطق��ه، عراق نق��ش مهمی در 
تعريف روابط و سياس��ت خارجي ايران و جهان 
عرب دارد. از اين رو وحدت نظرسياس��ي ايران 
و س��عودی ها در اين كش��ور مهم منطقه گرچه 
مي تواند روابط ترك خورده دو كش��ور را ترميم 

كن��د، اما اي��ن رابطه را باي��د در وجهي بزرگتر 
بررسي كرد. 

دو طرف در حوزه هايي چون سوريه، بحرين، 
مص��ر، لبنان و ع��راق با يكديگ��ر اختالف نظر 
دارند. به اين فهرس��ت بايد نگراني رياض از باز 
ش��دن گره پرونده هس��ته اي ايران و گش��ايش 

درهاي مناسبات ايران و غرب را هم افزود. 
همي��ن نگراني اخير باعث ش��ده تا مقامات 
س��عودي بارها از رايزني هاي تهران- واش��نگتن 
شكايت كرده و حتي زمزمه هايي از تقويت پيوند 
آنها با مقامات اسرائيلي عليه ايران شكل گيرد. 
چنانكه پس از انتش��ار خبر انه��دام يك فروند 
پهپاد اسرائيلي بر فراز تأسيسات هسته اي ايران 
كه جاسوسي از تأسيسات غني سازي نطنز را در 
دس��تور كار خود داشت، انگشت اتهامات برخي 
محافل خارجي به س��مت رياض نش��انه رفت و 
همزمان برخي منابع عربي به نقل از چهره هاي 
امنيتي اردن مدعي ش��دند ك��ه مبدأ پرواز اين 

پهپاد جاسوسي عربستان بوده است. 
رقابت پنهان در حوزه هاي استراتژیك ë 

اختالفات دامنه دار تهران و رياض در حالي 
اس��ت كه طي س��ال هاي اخير چال��ش پرونده 

هس��ته اي ايران و همچنين سياس��ت خارجي 
پرافت و خيز دولت پيشين، منجر به شكل گيري 
س��ناريوي ايران هراسي از سوي مخالفان ايران 

در منطقه و جهان شد.
تحركات��ي ك��ه عربس��تان در رأس آن قرار 
داش��ت و طي آن تالش ش��د چهره مخدوشي 
از اي��ران در عرص��ه بين الملل ترس��يم ش��ود. 
رئيس جمهوري دولت يازدهم در گام نخس��ت 
تالش ك��رد تا نگاه��ي كه از اي��ران در منطقه 
و جه��ان ش��كل گرفته ب��ود را تصحيح كرده و 
براي عادي س��ازي و گسترش روابط بسترسازي 
كند. سخن حس��ن روحاني در خصوص صلح و 
همگرايي با كشورهاي منطقه بيش از هر كشور 

ديگري، رياض را مخاطب خود قرار مي داد. 
اگرچه س��عودي ها و پادشاه نس��بتًا ميانه رو 
آنها با كارت دعوتي كه براي ظريف فرس��تادند 
ب��ه پيغام دول��ت جديد جمهوري اس��المي به 
ظاهر پاس��خ مثبت دادند اما سايه ابرهاي تيره 
ريش��ه دار دو كش��ور همچنان بر س��ر رابطه دو 

کشور باقي ماند. 
در تحليل اي��ن واگرايي مي ت��وان به رقابت 
پنهان دو بازيگر در حوزه هاي مهم اس��تراتژيك 

منطق��ه اش��اره ك��رد؛ رقابت��ي ك��ه ب��ه قاعده 
ديپلماسي در جريان است. 

نشانه های تازه ë 
با وجود اي��ن، مقامات ديپلماتي��ك ايران و 
عربس��تان همچنان تالش مي كنن��د تا درهاي 
ديپلماس��ي را به روي يكديگر گشوده بگذارند. 
پس از آن كه س��عودي ها س��فير ت��ازه خود را 
راهي تهران كردند، حس��ين صادقي سفير تازه 
منصوب ش��ده ايران هم روانه عربس��تان شد تا 
مقدمات در دس��ت گرفتن سفارتخانه ايران در 

رياض را فراهم كند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه وزير ام��ور خارجه 
عربستان هم چند وقت پيش به صراحت اعالم 
كرد كه كشورش مهياي توسعه رابطه دوجانبه 

ميان رياض و تهران است. 
س��خنان فيص��ل در چن��د ماه اخير نش��ان 
مي دهد دولت وي هم با توجه به موج نه چندان 
آرام تحوالت منطق��ه اي مايل به تنش زدايي از 

رابطه تهران- رياض است. 
ميل به تنش زدايي برگرفته از واقعيتي است 
ك��ه به زع��م صاحبنظران به دلي��ل متغيرهاي 
مهمي چ��ون پاگرفتن و گس��ترش جريان هاي 
راديكال و تروريس��تي، تغيير س��مت و س��وي 
جهت گيري هاي سياس��ي بازيگران غربي و در 
رأس آنها امريكا از منطق��ه خاورميانه به حوزه 
شرق آس��يا و لزوم افزايش همكاري كشورهاي 
منطقه براي تأمين امنيت و ثبات امري اجتناب 

ناپذير به حساب مي آيد.
از اين رو رقابت تنگاتنگ ايران و عربس��تان 
به قاعده حاصل جمع صفر، قدرت هر دو بازيگر 
را كاهش مي دهد و نهايتًا ادامه حركت هر دو را 
متوقف مي كند. از اين منظر دو كش��ور نيازمند 
رس��يدن به نقطه اي هس��تند كه بر اس��اس آن 
راهكارهاي تأمين مناف��ع خود در منطقه را در 

شناسايي متقابل منافع يكديگر تعريف كنند.
ب��ا پيام ه��اي رس��مي و غيررس��مي اي كه 
طيف ه��اي واقعگرا و ميانه رو طرفين به س��وي 
يكديگر مي فرس��تند ب��ه نظر مي رس��د تحقق 
منافع و مصالح با تكي��ه بر واقعيت هاي موجود 
در دس��تور كار دولتم��ردان تهران و رياض قرار 

گرفته است.

تمايل عربستان برای برقراری رابطه تا نتايج سفر امير عبداللهيان

نشانه های تازه در روابط تهران- ریاض

 مریم ساالری


