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اولین تماس وزیر صهیونیستی با همتای 
عمانی 

وزیــر خارجه رژیم صهیونیســتی، در تماس تلفنی 
نادری با وزیر خارجه عمان گفت وگو کرد.

به گزارش اســپوتنیک، رســانه های اســرائیلی از 
تماســی تلفنی الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل با 

بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان خبر دادند.
به گزارش میدل ایســت نیوز، این تماس تلفنی در 
کمتــر از یک ماه پس از آنکه عمــان حریم هوایی 
خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی گشود، برقرار 
شد.منابع اسرائیلی فاش کردند که دو طرف درباره 
مسائل مرتبط با عمان و اسرائیل به ویژه بازگشایی 
حریم هوایی عمان به روی هواپیماهای اســرائیلی 
رایزنــی کردنــد.وزرای خارجه عمان و اســرائیل، 
تنش های پــی در پی بین فلســطینیان و مقامات 
اســرائیلی به ویژه با نزدیک شدن به ماه رمضان را 
بررســی کردند.عمان ماه پیش اعالم کرد که حریم 
هوایی خود را به روی همه هواپیماهایی که شرایط 

عبور را داشته باشند، گشوده است.

رایزنی روسای روسیه و آذربایجان 
پیرامون قره باغ

کرملین اعالم کرد، رئیس جمهور روسیه در تماسی 
تلفنی با همتــای آذربایجانی خــود درباره اوضاع 
قره باغ گفت وگو کرد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
کرملین در بیانیه ای گفت، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه و الهام علی اف، همتای آذربایجانی اش 
همچنین درباره توسعه روابط در حوزه های اقتصاد، 
حمل و نقل و لجســتیک در قفقاز صحبت کردند.

در ادامه این بیانیه آمده اســت: در این گفت وگوی 
تلفنی اقدامات عملی با هدف تضمین امنیت و ثبات 
در قفقاز جنوبی همســو با توافقات سه جانبه میان 
رهبران روســیه، آذربایجان و ارمنستان مورد بحث 
قرار گرفتند.آتش بســی که با میانجی گری روسیه و 
به منظور پایان جنگ سال ۲۰۲۰ میان آذربایجان 
و ارمنســتان امضا شد، ارمنســتان را وادار کرد تا 
قلمروهایی را که نزدیک به ســه دهه اشغال کرده 
بود، واگذار کند. از آن زمان به بعد روند عادی سازی 
روابط میان این دو کشور همسایه در جریان است.

این در حالی اســت که اوضاع در مرزهای دو کشور 
همچنــان پر تنش اســت و در جدیدترین مورد در 
تبادل آتشی که اوایل ماه جاری میالدی در قره باغ 

صورت گرفت، دست کم پنج تن کشته شدند.

کیم جونگ اون:
راهی جز نشان دادن قدرت خود 

نداریم
رهبر کره شــمالی، پس از آخرین آزمایش موشکی 
دوربرد خود گفت، کشــورش راهی جز نشان دادن 

قدرت خود برای »بازدارندگی از جنگ« ندارد.
به گزارش ایســنا، به نقل از راشاتودی، کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی پــس از نظارت بر آزمایش 
یک موشک بالســتیک قاره پیما )ICBM( در روز 
پنجشــنبه گفت که پرتاب این موشــک بار دیگر 
»سیســتم های عملیاتــی نیروهــای اســتراتژیک 
هسته ای« را ثابت کرد.به گزارش خبرگزاری دولتی 
کره، این موشــک کمی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر را 
طــی کرد و بــه ارتفاع ۶۰۴۵ کیلومتری رســید و 
ســپس در دریا فرود آمد.رهبر کره شمالی بر لزوم 
ایجاد ترس در دشمنان، بازدارندگی واقعی از جنگ 
و تضمین مطمئن زندگی مسالمت آمیز تأکید کرد 
و افزود که واشــنگتن و سئول با برگزاری مانورهای 
نظامی »بی پروا« و »در مقیاس وســیع« در شــبه 
جزیره کره »خصومت آشــکاری با کره شــمالی« 
نشــان می دهند.پرتاب موشکی کره شمالی در روز 
پنجشنبه ســومین آزمایش مهم تســلیحاتی کره 
شمالی در این هفته را رقم زد و در حالی انجام شد 
که ایاالت متحده دور گسترده ای از رزمایش ها را با 
کره جنوبی رهبری می کند. این رزمایش که »سپر 
آزادی« نام دارد، از روز دوشنبه آغاز شد و قرار است 
تا هفتــه آینده ادامه یابــد و مقامات می گویند که 
این مانورها بزرگترین رزمایش مشترک دو متحد در 
پنج سال گذشته است که شامل عناصر شبیه سازی 
شــده و آتش واقعی است.پیونگ یانگ در ادامه این 
رزمایش هــای »تحریک آمیــز و تهاجمی« محکوم 
کرد و بارها اعالم کرد که چنین فعالیت های نظامی 

را آماده سازی برای حمله می داند.

سفر رئیس جمهوری چین به مسکو 
تایید شد

کرملیــن اعــالم کرد شــی جینپینــگ، رئیس 
جمهوری چین هفته آینده به مسکو سفر می کند.

به گزارش اســکای نیوز، کاخ ریاســت جمهوری 
روســیه اعالم کرد رئیس جمهوری چین از ۲۰ تا 
۲۲ مارس )۲۹ اســفند تا ۲ فروردین( در مسکو 
خواهد بود و قرار است با والدیمیر پوتین، همتای 
روس خود دیدار کند.در همین حال وانگ ونبین، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز جمعه 
گفت: سفر شی جینپینگ، رئیس جمهور چین به 
روســیه ماهیت صلح آمیز خواهد داشت و طرفین 
چندجانبه گرایی واقعی را بر اســاس اصول عدم 
تعهــد و عدم هــدف قــرار دادن طرف های ثالث 
تمرین خواهند کرد.قرار است دو رئیس جمهور در 
این ســفر در مورد موضوعات مهم و توسعه بیشتر 
مشارکت جامع و تعامل استراتژیک بین روسیه و 
چین گفتگو کنند. هم چنین در پی این مذاکرات 
تعدادی از اســناد مهم دوجانبه امضا خواهد شد. 
ســخنگوی وزارت خارجه چیــن در این رابطه به 
خبرنــگاران گفــت: حکومت جهانــی و کمک به 

توسعه جهانی هدف این سفر است.

خبر

 اسلواکی جنگنده های میگ-2۹ 
به اوکراین ارسال کرد

خبرگــزاری رویترز گزارش داد که دولت اســلواکی 
به دومیــن متحد اوکراین تبدیل شــده اســت که 
جنگنده هــای میگ-۲۹ خــود را در اختیار کی یف 
قرار داد؛ جنگنده ای که اوکراین معتقد اســت برای 
پاســخ به حمالت روســیه بســیار حیاتی است.به 
گزارش رویترز، اســلواکی به لهستان پیوست که روز 
گذشــته اعالم کرده بود این جنگنده ها را در اختیار 
اوکراین قرار می دهد. این دو کشــور هر دو عضو ناتو 
و همســایه اوکراین هستند.براســاس این گزارش، 
ناوگان میگ های ۲۹ اســلواکی ۱۱ فروند هســتند 
که در تابســتان گذشته بازنشسته شدند. بیشتر این 
جنگنده ها البته در شرایط عملیاتی قرار ندارند.رویترز 
گزارش داده که اســلواکی آن تعداد از جنگنده هایی 
که در شرایط عملیاتی هســتند را به اوکراین اعزام 
کــرده و آن تعــدادی که در شــرایط عملیاتی قرار 
ندارند را به عنوان قطعات یدکی در اختیار این کشور 
قرار می دهد.ادوارد هگر نخست وزیر اسلواکی اظهار 
 KUB داشــت: ما همچنین قطعات سیستم دفاعی
خود را هــم به اوکراین ارســال خواهیم کرد. امروز 
دولــت ما به اتفاق آرا این موضــوع را مورد تصویب 
قــرار داد.وی افزود: روند در اختیــار قرار دادن این 
جنگنده ها به طور نزدیک با لهستان، اوکراین و البته 
دیگر متحدان ما هماهنگ شــده است.براساس این 
گزارش، اتحادیــه اروپایی مبلغی را به عنوان غرامت 
به اســلواکی در ازای این موضــوع پرداخت خواهد 
کرد.نخست وزیر اســلواکی همچنین اعالم کرد که 
این کشــور با آمریکا بــرای تحویل تجهیزات نظامی 
بــه ارزش ۷۰۰ میلیون دالر به توافق دســت یافته 
اســت.از زمان آغاز جنگ اوکراین از پنجم اسفندماه 
۱۴۰۰ تاکنون، لهستان و اسلواکی به عنوان ۲ عضو 
ناتو که پیشــتر از کشــورهای کمونیستی محسوب 
می شــدند، حمایت لفظــی از اوکراین داشــته اند.

کشــورهای غربی که تســلیحات در اختیار اوکراین 
قرار می دهند، تاکنون از ارسال جت های جنگنده به 
این کشور خودداری کرده اند.اسلواکی در سال ۲۰۱۸ 
ســفارش خرید جنگنده هــای اف-۱۶ آمریکایی را 
برای جانشــینی میگ های ۲۹ خود به آمریکا داد و 
قرار اســت اولین محموله از این جنگنده ها تا ســال 
۲۰۲۴ در اختیار اســلواکی قــرار بگیرد.این خبر در 
حالی اعالم می شــود که دولت هگر در اســلواکی به 
عنوان دولت موقت بر ســر کار قرار دارد تا انتخابات 
زودهنگام در ماه ســپتامبر برگزار شود. این موضوع 
راه را بــرای احزاب مخالف بــاز می کند تا از ائتالف 
حاکم ســوال و توضیح بخواهند که آیا کابینه اختیار 
الزم برای ارســال میگ های ۲۹ به اوکراین را داشته 
اســت یا نه؟. حماس: برخی فلسطینی ها با دشمن 

همکاری امنیتی دارند

حماس: برخی فلسطینی ها با دشمن 
همکاری دارند

یکی از رهبران ارشــد جنبش حماس تاکید کرد که 
متاســفانه برخی طرف های فلســطینی همکاری و 
هماهنگی امنیتی و اطالعاتی با دشمن صهیونیستی 
دارند.به گزارش ایرنا، موســی ابومرزوق، نائب رئیس 
دفتر سیاســی جنبش حماس در خارج در گفت وگو 
با شبکه المیادین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در 
حال انجام حمالت جدیدی علیه مردم فلســطین در 
مرزهای اشغالی ۴۸ است و پایه های آن تخریب خانه 
ها است.وی گفت که تصمیم رژیم صهیونیستی برای 
تخریب خانه ها نشان دهنده مرحله جدیدی در داخل 
خط سبز است.ابو مرزوق تاکید کرد: ما اظهاراتی می 
شــنویم اما در عمل نه آمریکا و نــه اروپایی ها برای 
توقف جنایت های رژیم صهیونیســتی هیچ فشاری 
بر این رژیم وارد نمی کننــد.وی که یکی از رهبران 
جنبش حماس اســت خاطرنشان کرد: مشکل ما در 
هماهنگی های امنیتی و اطالعاتی است که متاسفانه 
برخــی طرف های فلســطینی آن هــا را در اختیار 
دشــمن صهیونیستی قرار می دهند.ابو مرزوق تاکید 
کرد: هر شخص فلســطینی باید به این مساله توجه 
کند که همکاری و هماهنگــی با ملت خودش مهم 
تر از همکاری و هماهنگی با اشــغالگران است.وی در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت که با طرف روسی 
در خصوص تحوالت بین المللی و ارتباط آن با مساله 
فلسطین مشورت هایی داریم.موسی ابو مرزوق تاکید 
کــرد که منفعت ما در مقاومت و مقابله مســتقیم با 
رژیم صهیونیستی اســت و نشست های شرم الشیخ 
و کنفرانس هایی که دعوت بــه آرامش می کنند را 
نمی پذیریم.بر اساس این گزارش ،روز پنجشنبه و در 
حمله تازه نیروهای رژیم اشغالگر قدس به شهر جنین 
و اردوگاه این شهر در کرانه باختری علیه فلسطینیان، 
چهــار نفر شــهید و ۲۳ تــن دیگر زخمی شــدند.

سخنگوی حماس از تشــکیالت خودگران فلسطین 
خواســت در اعتراض بــه این تجــاوز، از حضور در 
نشســت قاهره انصراف دهد.وزارت خارجه تشکیالت 
خودگردان نیز عدم جدیت جامعه بین المللی را عامل 
سوء استفاده رژیم اشغالگر برای افزایش جنایات خود 
علیه ملت و سرزمین فلســطین دانست.شرایط این 
روزهای سرزمین های اشغالی و بطور خاص در کرانه 
باختری بسیار ویژه اســت و رزمندگان فلسطینی با 
هر وســیله ای پاسخ جنایات بی شمار صهیونیست ها 
را می دهنــد و همین امر شــرایط ویــژه ای را برای 
صهیونیست های غاصب رقم زده است.تا پیش از این 
صهیونیست ها فقط در جنوب سرزمین های اشغالی و 
در منطقه غزه با فلســطینی ها درگیر بودند ولی هم 
اکنون کرانه باختری در شرق فلسطین به دلیل مسلح 
شدن جوانان آن به کمینگاهی برای صهیونیست های 
بزدل تبدیل شــده و خواب راحت را از چشمان آنها 

گرفته است.

خبر

همدلی|  همزمان با توافق ایران و عربســتان برای از سرگیری 
روابط خبرهای مثبتی درباره کاهش تنش ها در یمن شــنیده 
می شــود. مســؤول بخش حقوقی در کمیته اسیران در صنعاء 
اعالم کرد که دولت نجات در صنعاء آماده اجرای توافق اسیران 
با ائتالف عربی بر اساس »همه مقابل همه« است. وی شایعه ها 

درمورد مخالفت صنعاء با این ابتکارعمل را تکذیب کرد.
به گزارش ایســنا، احمد ابو حمره، مســؤول اداره حقوقی در 
کمیته اســیران در صنعاء در مصاحبه با اســپوتنیک گفت: از 
آغــاز، ما از طرف دیگر خواســته ایم که تبادل اســیران را به 
صــورت کامل »همه در مقابل همه« اجرا کند. ما آماده اجرای 
بی قید و شرط این امر هســتیم؛ اما با تاسف فراوان و با توجه 
به اینکه مزدوران متجاوز یک طرف نیستند و گروه های مسلح 

چندطرفه در آن حضور دارند، آنها با این امر مخالفت کردند.
وی افــزود: مــا از همان ابتدا، آمــاده بودیــم و همانطور که 
عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل تصریح کرده اســت، پرونده 
اســیران یک پرونده انســانی اســت و ما بی قید و شرط آماده 
اجرای آن هستیم؛ اما آنها مخالفت می کنند و اسامی مشخصی 
را می خواهند و ســایر اســیران را رها می کنند، ما در کمیته 
ملی امور اســیران، از آزادی تمامی اسیران از جمله فرماندهان 

وابسته به مزدوران متجاوز استقبال می کنیم.
ابو حمره درخصوص خبرنگاران بازداشــت شده توسط صنعاء 
که ائتالف خواهان آزادی آنها اســت، گفــت: توافقی با طرف 
عربستانی وجود داشت و سپس ابتکارعملی با نظارت سازمان 
ملــل در مارس ۲۰۲۲ امضا شــد و پس از آن، فهرســت های 
اسامی آن خبرنگاران تبادل شد؛ اما این ائتالف بود که مخالفت 
کرد و از ارائه ســایر اسامی اســیران ما که در مذاکرات مطرح 
شده بود، ســرباز زد.به گزارش اسپوتنیک، هانس گروندبرگ، 
فرستاده دبیرکل ســازمان ملل به یمن در گزارشی به شورای 
امنیت گفت: وضعیت نظامی در یمن تقریبا باثبات اســت، اما 

من نگران افزایش درگیری ها در تعــدادی از جبهه ها به ویژه 
مأرب و تعز هستم.

او افزود: ما از طرف های درگیر می خواهیم در این دوره حساس 
خویشتن داری خود را حفظ کرده و از ایراد اظهارات تند و برهم 
زدن ثبات خودداری کنند. ما باید برای توقف درگیری ها و حل 
و فصل سیاســی بحران تالش کنیم. تالش های دیپلماتیک در 
تمام سطوح ادامه دارد و شاهد پویایی و تحرکات دیپلماتیکی 
برای حل بحران هســتیم. من از تالش های مستمر کشورهای 

منطقه مثل عربستان و عمان تشکر می کنم.
وی گفت: مــن از طرف های یمنی می خواهــم از این فرصت 
به دست آمده اســتفاده کرده و فضای مناسب را برای مذاکره 
آماده کنند چراکه در غیر این صورت ممکن اســت خشونت ها 
ازسرگرفته شــود و تمام دستاوردهایمان نیز از بین برود. تنها 

راه حل بحران یمن، حل و فصل فراگیر سیاسی است.
گروندبــرگ درباره مذاکرات کنونی میان دولت دست نشــانده 
عربســتان در یمن و انصاراهلل در ژنو درباره پرونده اسرا گفت: 
مذاکرات ادامه دارد. ما از طرف ها می خواهیم با حسن نیت به 
مذاکره ادامه دهند. ما امیدواریــم طرف ها بتوانند به تعهدات 
خود براساس توافق استکهلم عمل کرده و تمام بازداشت شدگان 
را آزاد کنند.»جــان کربی« هماهنگ کننده امور راهبردی در 
کاخ سفید روز سه شنبه گذشته به بیانی اظهاراتی درباره توافق 

ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط پرداخت.
هماهنــگ کننده امــور راهبردی در کاخ ســفید اضافه کرد: 
»امیدواریــم که توافق بین تهــران و ریاض به توقف جنگ در 
یمن منجر شــده و باعث توقف حمالت علیه ســرزمین های 

عربستان سعودی شود«.
نشــریه نیوزویک با انتشــار گزارشــی در مورد توافق ایران و 
عربســتان که با نقش آفرینی چین به ســرانجام رسید، چشم 

انداز دستیابی به صلح در یمن را بسیار محتمل ارزیابی کرد.

در گزارش این نشریه آمده است: توافق تاریخی که روز جمعه 
اعالم شــد نشان دهنده پایان ۷ ســال اختالف بین دو قدرت 
منطقه ای بود. این توافق با ســفر شــی جیــن پینگ رئیس 
جمهوری چین به عربستان در ماه دسامبر و سفر سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهوری ایران به پکن در ماه گذشته میالدی 

همراه بود.
به نوشته این رسانه، چنین همکاری منطقه ای نه تنها می تواند 
در کاهش تنش ها موثر باشد، بلکه می تواند در تحقق پیشرفت 
تالش ها برای پایان جنگ داخلی ۹ ســاله یمن نقش کلیدی 

ایفا کند.
ایــن جنگ در پــی جنبــش اعتراضی سراســری در منطقه 
خاورمیانه در ســال ۲۰۱۱ آغاز شد که در نهایت به برکناری 
علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور ســابق یمن انجامید. معاون 
او، عبد ربه منصور هادی نیز همانند سلف خود با همان مسائل 
ریشــه دار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود. همزمان با 
این مشــکالت یک درگیری داخلی بین گروه های مختلف در 

یمن به اوج خود رسید.
انصــاراهلل از اردوگاه شــیعیان یمن در نهایت در اواخر ســال 
۲۰۱۴ پایتخت کشور را تحت کنترل خود گرفت. در ماه مارس 
سال بعد، عربستان سعودی مداخله  در جنگ یمن را با حمایت 

از دولت منصور هادی آغاز کرد.
گروه های دیگری از جمله شورای انتقالی جنوب مورد حمایت 
امارات و گروه های تروریســتی مانند القاعده در شــبه جزیره 

عربستان و داعش از دل این درگیری بیرون آمدند.

پیامدهای آشتی ایران وعربستان درحال بروز است

یمن؛ یک گام تا پایان جنگ

همدلی|  احیای روابط ایران با عربستان به 
نام دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی خورد. فردی که در سوابق خود 
به عنوان یک فرد نظامی عالی رتبه ســابقه 
همکاری هم بــا اصالح طلبان را دارد و هم 
بــا اصولگرایان را؛ ولی در عرصه سیاســت 
خارجی همیشــه به عنوان فردی که رابطه 
خوبی با کشــورهای عربی داشته شناخته 
شده اســت. نگاهی به ســوابق سیاسی او 
نشان می دهد که شــمخانی جزء بهترین 
گزینه هایی اســت که می توانســت احیای 
روابط با عربســتان را دنبال کند و حاال هم 
در قامت یکی از مسئوالن عالی رتبه ایرانی 
رایزنی بــرای تقویت روابط با کشــورهای 

عربی را پی گیری کند. 
علی شــمخانی، زاده خوزستان است. شاید 
همیــن محل تولد و پیشــینه خانوادگی از 
جمله مهم ترین عواملی باشد که باعث شده 
همیشه وقتی صحبت از مذاکره با اعراب در 
میان باشد، نام شــمخانی هم مطرح شود. 
باالخره او با زبان مادری خود با کشورهای 

منطقه مذاکره می کند. 
او فعالیــت سیاســی مخفــی علیــه رژیم 
پهلــوی را از دهــه ۱۳۵۰ آغــاز کرد که 
منجر به دســتگیری اش از سوی ساواک و 
زندانی شدن او شــد. او در زندان با افرادی 
همچون محســن رضایی و غالمعلی رشید 
آشنا شد که این روابط به شکل گیری گروه 
منصورون انجامید. شمخانی یک  سال پس 
از پایــان جنــگ در ســال ۱۳۶۸ با حکم 
آیت اهلل خامنــه ای ضمن انتقــال کامل از 
ســپاه پاسداران به ارتش، فرماندهی نیروی 
دریایی ارتش را عهده دار شــد. او چند ماه 
پــس از تصدی فرماندهی نیــروی دریایی 
ارتش، در اجــرای راهبرد جدیــد دریایی 
دریایی  نیروی  فرماندهی مشــترک  ایران، 
ارتش و ســپاه و قرارگاه دریایی خاتم االنبیا 
را عهــده دار شــد و در مــدت فرماندهی 
هشت ســاله، در قرارگاه دریایی خاتم االنبیا 
تشــکیالت رزمی نیروهای دریایی ارتش و 
ســپاه را با ایجاد تحول اساسی در سالح ها، 
تاکتیک هــا و عملیات مشــترک دو نیرو، 
تجدید سازمان کرد. او این سمت را تا زمان 
تصــدی وزارت دفاع در دولت ســیدمحمد 
خاتمی بر عهده داشــت. امــا او بعد از این 
رســما وارد فعالیت های سیاسی در سطوح 
عالی کشــور شد. با شــروع دولت خاتمی 
شــمخانی به عنوان وزیر دفــاع از مجلس 
رای اعتماد گرفت و تــا دو دوره در کابینه 
دولت اصالحات بود. هرچند که شــواهدی 
مبنی بر اختالف او با سیدمحمد خاتمی هم 
وجود دارد و شمخانی در دور دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری خاتمی با او رقیب شــد 
ولی به هرحال همکاری او با دولت اصالحات 

تا پایان ادامه داشت. 
در همیــن دوران وزارت دفــاع بــود کــه 
شــمخانی توانســت یک موقعیت ویژه در 
موضوع روابط با کشورهای عربی پیدا کند. 
اردیبهشــت ۱۳۷۹ عالی ترین نشان دولتی 
عربستان سعودی از ســوی »فهد« پادشاه 
این کشور به »دریابان علی شمخانی« وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اعطا 
شد. این نشــان که عالی ترین نشان دولتی 

عربستان سعودی است و به شخصیت های 
جهان اعطا می شود با حضور امیر »سلطان 
بن عبدالعزیــز« معاون دوم نخســت وزیر و 
وزیر دفاع عربســتان به شمخانی اعطا شد. 
این نخستین نشان دولتی عربستان سعودی 
بــود که تــا آن زمــان به یکــی از وزیران 

جمهوری اسالمی ایران اعطا می شد.
امیر ســلطان بن عبدالعزیر در این مراسم 
گفته بــود:» اعطای این نشــان به دریابان 
شــمخانی دلیل روشــنی بــر عالقه دولت 
عربستان به توسعه مناســبات همه جانبه 
بــا جمهوری اســالمی ایران اســت.« وی 
ضمن ابــالغ گرم ترین ســالمهای خود به 
مقام معظم رهبری و رییس جمهوری سفر 
هیات عالیرتبه نظامی به عربستان سعودی 
را گام مهمی در جهت بسط همکاریهای دو 

جانبه خواند.
البته ایــن اتفاق زمانــی رخ داد که روابط 
ایران با عربســتان در دوران دولت هاشمی 
رفســنجانی به اوج خود رســیده بود و در 
دولــت خاتمی این روابط بــه گرمی حفظ 
شد. اما این شرایط با ثبات نبود و در دولت 
احمدی نژاد، به ماننــد همه چیزهای دیگر 
ایــن رابطه نیز تغییر کرد. نه تنها روابط دو 
کشور کاهش یافت، بلکه به سمت خصومت 
پیش رفت. این زمانی بود که دیگر خبری از 
وزارت شمخانی و ریاست خاتمی نبود و در 
شورای عالی امنیت ملی هم به جای حسن 
روحانی سعید جلیلی حضور داشت. با پایان 
یافتن دولت احمدی نژاد و شــروع ریاست 
جمهوری حســن روحانی دوباره این امید 
شــکل گرفت که روابط ایران با کشورهای 
عربــی بهبود پیدا کند. چرا که هم حســن 
روحانی ســابقه خوبی در سیاست خارجی 
داشــت و هم اینکه روحانی در ســال های 
قبل هم در جهت بهبود روابط با عربســتان 
نقش مهمی داشته بود. در همین راستا این 
بار هم نام شــمخانی به میان آمد. روحانی 
علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی 
امنیت ملــی منصوب کــرد. تصمیمی که 
مورد استقبال کشورهای عربی قرار گرفت 
و بســیاری آن را یک پیام مثبت برای رفع 

خصومت ها دانستند. 
انتخاب علی شــمخانی به ســمت ریاست 

شــورای عالی امنیت ملی از ســوی حسن 
روحانی، رئیس جمهوری بازتاب گسترده ای 
در رسانه های عربی داشته است. به گونه ای 
که روزنامــه الحیات آن را گامــی مهم از 
سوی ایران برای بهبود روابط با دنیای عرب 
دانســته و روزنامه عراقی الزمان نیز تحلیل 
کرده است که این اقدام برای رساندن پیام 
آشتی جویانه از سوی تهران به ریاض برای 
بهبود روابط و پایــان دادن به اختالف های 

چند ساله گذشته بوده است.
روزنامــه الزمان به نقــل از منابع آگاه خود 
نوشــت که انتخاب شــمخانی در راستای 
تالش های تهران برای بهبود روابط با ریاض 
محســوب می شــود چرا که عربستانی ها او 
را معمــار بهبود روابط تهــران با ریاض در 
دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 
که شــمخانی در دولت او وزیــر دفاع بود، 
می دانند.با روی کار آمدن دولت رئیســی، 
شــمخانی همچنــان دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی باقی ماند. موضوعی که به نظر 
می رســد در هماهنگی با ارکان نظام بوده 
اســت. ولی خبری از اختیار او برای بهبود 
روابط با عربســتان نبود تــا اینکه چندی 
پیش او در کنار مقامات ســعودی در چین 
دیده شــد. حاال دوباره به نظر می رسد که 
شــمخانی مســئول تقویت روابط ایران با 
کشورهای عربی شده است. او بعد از توافق 
با ســعودی ها در پکن راهی امارات متحده 
عربی شــد و در ابوظی با رئیس دولت این 

کشور مذاکره کرد. 
شمخانی را در این ســفر، رئیس کل بانک 
مرکزی، رئیس ســازمان اطالعات خارجی 
وزارت اطالعات و دســتیار وزیر امورخارجه 
در امــور کشــورهای حوزه خلیــج فارس 
همراهی کردند. به نظر می رسد که شمخانی 
اختیــارات ویــژه ای برای بهبــود روابط با 
کشــورهای عربی دارد. دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی پیش از ترک تهران گفت: »نگاه 
دولت ســیزدهم به همکاری های منطقه ای 
که در چارچوب دیپلماســی همسایگی در 
حــال پیگیری می باشــد، ایجــاد »منطقه 
قوی« است. در صورتی که همه کشورهای 
منطقه به این باور برســند که تنها با تالش 
برای ایجاد منطقه قوی می توانند به ثبات و 

امنیت پایدار دســت پیدا کنند، می توان به 
شــکل گیری تحوالت جدید در روابط دو و 

چندجانبه در منطقه امیدوار بود.«
شــمخانی افــزود: »اشــتراکات اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی متعددی میان دو کشور 
وجود دارد که الزم اســت برای تقویت آن، 
رایزنی مســتمر میان مقامات عالی ایران و 
امارات متحده عربی ادامه داشــته باشد.« 
میدل ایســت نیوز در خبری اختصاصی به 
نقل از یــک منبع مطلع در دفتر مشــاور 
امنیــت ملــی عــراق اعالم کــرد که علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران برای امضــای یک توافق امنیتی مهم 
با عراق به بغداد سفر می کند. این سفر قرار 
است هفته آینده انجام شود. سفر شمخانی 
به بغداد پس از ســفر او بــه امارات متحده 

عربی انجام می شود.
برخی منابع گــزارش می دهند که احتماال 
این سفرهای شمخانی به کشورهای منطقه 
برای بهبود روابط ادامه داشــته باشد. اما با 
فعال تر شدن شــمخانی در حوزه سیاست 
منطقه ای امیدواری هایی هم درباره سیاست 
داخلی شکل گرفته است. شمخانی از جمله 
افرادی است که در حوادث سیاسی داخلی 
ســعی کرده موضع تندی اتخاذ نکند. نکته 
مهمی که درباره شمخانی در حوادث بعد از 
انتخابات سال ۸۸ وجود دارد، این است که 
او هیچ گاه مواضع تندی اتخاذ نکرد و حتی 
وقتی در برنامه »دیروز، امروز، فردا« مجری 
برنامه از او پرسید آیا فتنه را قبول دارید یا 
نه، گفت: »می دانم تو به دنبال چه هستی. 
من وارد این بحث ها نمی شوم. بسیجی باید 
حق گو، حق خواه و حق شنو باشد«. یا او در 
ســال ۹۲ در برنامه شناســنامه استفاده از 
الفاظی مانند فتنه گر، ساکت فتنه و انحرافی 
را محکوم کرد و گفت: »دشمنان ما دشمن 
ریش ما هستند؛ چه ریش اصالح طلب و چه 
ریش اصولگرا. نباید بــه بهانه های مختلف 
افراد را از قطــار انقالب پیاده کرد.« برخی 
معتقد هستند با فعال تر شدن شمخانی این 
احتمال وجــود دارد که میان برای میانه رو 
ها در داخل بیشــتر شــود و سیاست های 
داخلی نیز به ســمت گشایش های بیشتری 

پیش رود. 
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