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مخالفت عجيب ترودو با احياي رابطه با تهران

مقتدي صدر و عامري متحد شدند

ائتالفغيرمنتظره درعراق

Reuters

ميثم سليماني
انتخابات سراسري در عراق با اعالم نتايج به پايان نرسيده
است .هنوز هيچ ائتالف سياسي مشخصي موفق به اعالم
موجوديت نهايي نشده و البته اما و اگرهاي بسياري درباره
آراي شمارششده نيز مطرح اس��ت .هرچند در روزهاي
اخير ،يكي از مراكزي ك��ه در آن صندوقهاي راي مردم
عراق گردآوري شده بود آتش گرفت اما به نظر ميرسد،
آراي مردم نجات پيدا كرده است و روند بازشماري دستي
آرا نيز ادامه دارد .در چنين شرايطي صداي آنهايي كه ابتدا
از برگزاري دوباره انتخابات س��خن ميگفتند كمرنگتر
شده و ائتالفها براي تشكيل دولت آينده نيز قدرتمندتر
ميشوند .خبري كه سهشنبه شب بسياري را متعجب و
حتيبهنحويخوشحالكردكنارهمقرارگرفتنمقتدي
صدر ،رهبر ائتالف سائرون با هادي العامري ،رهبر ليست
فتح بود .ليس��تهاي اين دو فرد به ترتي��ب در انتخابات
ماه گذشته اول و دوم ش��د و حاال خبر از ائتالف اين گروه
ميتواند نش��ان از ائتالفي بزرگ در پارلمان آينده عراق
باشد.ائتالفميانصدروهاديالعامرييكيازجديترين
و اساسيترين اقدامات براي تشكيل دولت ائتالفي آينده
بود .اين در حالي اس��ت كه يك ماه از انتخابات ميگذرد
و هنوز سرنوش��ت آرا به صورت دقيق مشخص نيست و
برخي مدعي هس��تند كه در اين انتخابات تقلب رخ داده
است .اما خبر ائتالف س��ائرون با ائتالف فتح خبر جالب
توجهي در عرصه سياسي عراق بود .جلسه ميان مقتدي
صدر و هادي العامري در نجف برگزار شد تا دو حزبي كه
انتظار ائتالفش��ان نميرفت كنار يكديگر قرار بگيرند.
صدر در نشست خبري با العامري گفت :جلسه ما بسيار

مثبت بود ،ما براي رفع رنج اين ملت و مردم با هم مالقات
كرديم .وي افزود كه اتحاد جديد ما يك مليگرايي است.
برخي معتقدند كه اي��ن اتحاد عجي��ب و غريب به نظر
ميرس��د .مقتدي صدر ،روحاني ش��يعه كه مبارزاتي را
عليه اش��غال امريكا در عراق آغاز كرد و در سال  2011به
آن پايان داد ،ديدگاهي ناسيوناليس��تي به مسائل جاري
عراق دارد و اكنون تبديل به يك قهرمان در عراق ش��ده
است .او در انتخابات ،ائتالفي از پيروانش ،كمونيستها و
سكوالرها تش��كيل داد و نام آن را سائرون گذاشت ،صدر
معتقد است كه بايد تمام نيروهاي خارجي از كشور خارج

ش��وند و برخي معتقد بودند كه پيروزي مقتدي صدر به
نفع ايران نخواهد بود .ام��ا در طرف مقابل هادي العامري
قرار دارد .فردي كه فرماندهي نيروهاي حش��د الشعبي
عراق را برعهده داش��ت و با ايران نيز روابط نزديكي دارد.
او مس��لط به زبانهاي فارسي و عربي اس��ت و در دوران
صدام حس��ين در ايران زندگ��ي ميكرد .او توانس��ت با
فرماندهي نيروهاي مردمي حش��د الشعبي و با همراهي
ايران نقش عم��دهاي را در بيرون راندن تروريس��تهاي
داعش از عراق ايفا كند و پس از شكست تروريستها نيز
با ش��ركت در انتخابات در اولين حضور مستقل توانست

احتمالبرگزاريانتخاباتمجدد

هرچند نخس��توزير عراق چندي پيش در خصوص
تخلفات فاحش انتخاباتي س��خن گفت و يك مكان
ذخي رهس��ازي صندوقهاي راي نيز به آتش كشيده
ش��د و برخي نيز س��خن از برگزاري انتخابات مجدد
در عراق كردند ،با اين حال عبادي روز سهش��نبه در
خصوص تخريب روند سياس��ي كش��ور به احزاب و
گروههاي مختلف هش��دار داد و اعالم كرد هركسي
بخواهد در اين روند اخالل كند ،مجازات خواهد شد.
بااينحالعباديتاكيدكردكهموضوعتاييدانتخابات
منحصرادراختيارقوهقضاييهونهسياستمداراناست.
وي افزود :دولت و مجل��س قدرتي براي لغو انتخابات
ندارند .گفتني است ،نمايندگاني كه در اين انتخابات
نتوانستند راي الزم را براي حضور در پارلمان به دست
آورند بهش��دت خواه��ان برگ��زاري انتخابات مجدد
هستند .حيدرالعبادي نيز آتشسوزي اخير را عملي

عمدي دانسته و دادستان كل را مامور بررسي اتهامات
افرادي كرده كه قصد دارند روند سياس��ي در كش��ور
را تضعيف كنند .در حال حاضر  4نف��ر در ارتباط اين
آتشسوزي در محل ذخيرهسازي آرا دستگير شدهاند
كه س��ه نفر آنها پليس و يك نفر ديگر كارمند كميته
انتخابات بودند .عبادي معتقد اس��ت ش��واهد نشان
ميدهد كه دوربينهاي امنيت��ي در محل غيرفعال
شدهاند و هيچ قفلي نيز شكسته نشده است و اين به
معناي آن است كه فردي دس��ت به اين كار زده است
كه دسترسي به سايت ذخيرهسازي آرا را داشته است.
مقامات انتخاباتي عراق عنوان كردهاند كه جعبههاي
آرا از گزند آتش در امان ماندهاند اما اين نگراني وجود
داشت كه آتش باعث ترس و خشونت در منطقه شود.
صدر نيز هشدار داده است كه احزاب خاصي در تالش
برايكشاندنعراقبهيكجنگداخليهستند.

در جايگاه دوم و باالتر از حيدرالعبادي نخستوزير عراق
قرار گيرد .به گزارش رويترز ،فتح و س��ائرون اعالم كردند
كه هس��ته بزرگترين بلوك سياس��ي عراق را تشكيل
ميدهند و از تمام بلوكهاي برنده خواستهاند كه در اين
برنامه براي مش��اركت رويارويي با چالشه��ا و بحرانها
براي حل مشكالت عراق مشاركت داشته باشند .ائتالف
اين دو گروه در مجموع  101كرس��ي را شكل ميدهد و
براي دستيابي به اكثريت به  64كرس��ي ديگر نياز دارد.
اما الزم به ذكر اس��ت كه اين ائتالف يك بخش ديگر نيز
دارد.روزدوشنبهگذشتهخبريمنتشرشدمبنيبراينكه
مقتدي صدر توانس��ته با ليس��ت حكيم به رهبري عمار
حكيم و حزب الوطنيه به رهبري اياد عالوي به يك توافق
مكتوب دست پيدا كند .حال در چنين شرايطي مجموع
كرس��يهاي اين ائتالف بزرگ به 141كرسي رسيده اما
براي رسيدن به ائتالفي كه بتوانند دولت تشكيل دهند به
 24كرسي ديگر احتياج دارند .اين ائتالف در صورت تاييد
نتايجنهاييانتخاباتاگربتواندتنهاحزبنچيروانبارزاني
را كه  25كرسي پارلمان را به دس��ت آورده با خود همراه
كندميتواننددولتراتشكيلدهند.اماگزينهمحتملتر
ائتالف با حيدرالعبادي ،نخس��توزير كنوني عراق است.
ائتالف او اگرچه با 42كرس��ي در جايگاه س��وم انتخابات
قرار گرفت اما كم��اكان يكي از اصليتري��ن گزينههاي
نخس��توزيري عراق محسوب ميش��ود .اما اين ائتالف
بزرگ از شيعيان ميتواند س��اير احزاب سني و كردي را
نگران كند .اما شرايط انتخابات در عراق به حدي پيچيده
است كه شايد آينده را به آس��اني نتوان پيشبيني كرد و
شايد شخصي ثالث و غيرقابل پيشبيني تبديل به گزينه
نهايينخستوزيريعراقشود.

سوژه روز

كارگرداني بزرگترين نمايش ديپلماتيك
ترامپ :ممكن است اشتباه كردهباشم؛ كيم :با كمال ميل به كاخ سفيد ميروم
شهاب شهسواري
يك روز بعد از ديدار رهبران كره شمالي و امريكا ،همچنان
اين دي��دار در صدر اخبار رس��انههاي جهان ق��رار دارد.
دونالد ترامپ ،رييسجمهور امريكا ساعاتي بعد از ديدار
تاريخياش با رهبر كره شمالي به صداي امريكا گفت« :به
نظرم او شخصيت بس��يار خوبي دارد ،آدم بامزهاي است،
خيلي باهوش و مذاكرهكننده قابلي است و عاشق مردم
كشورش ،هر چند هيچ يك از اين چيزها من را غافلگير
نميكند » .با اين حال توافق دونالد ترامپ با كيم جونگ
اون ،از سوي بسياري از سياستمداران و تحليلگران امريكا
مورد انتقاد واقع ش��ده اس��ت .نمايندگان كنگره امريكا
نسبت به نتايج توقف رزمايشهاي امريكا با كره جنوبي
اظهار نگراني كردهاند و ژاپن از اق��دام امريكا در دادن اين
امتياز نظامي به كره ش��مالي انتقاد كرده است .اما دونالد
ترامپ در گفتوگوهايش پس از انجام اين ديدار در مورد
تضمين اجراي تعهدات كره شمالي گفته است« :به نظرم
او به من اعتماد دارد ،من هم ب��ه او اعتماد دارم ».هرچند
رييسجمهورامريكاميگويد«:راستشرابخواهيدازنظر
من كه او تعهداتش را انجام ميدهد .اما ممكن است من
اشتباه كنم ،يعني منظورم اين اس��ت كه شش ماه ديگر
ممكن است جلوي شما [خبرنگاران] بايستم و بگويم كه
اش��تباه كردم .نميدانم كه هيچوقت چنين اشتباهي را
ميپذيرميانه،وليقطعااگرنشديكتوجيهيبرايشپيدا
ميكنم».
سينما ترامپ
چند ماه پيش ،دونالد ترامپ ،ستاره برنامههاي تلويزيوني
پيشين در جمع مشاورانش در كاخ سفيد گفتهبود كه از
نظر او هر روز از زمامدارياش در امريكا يك قسمت از يك
سريال تلويزيوني حساب ميشود .رييسجمهور امريكا
براي ديدار با كيم جونگ اون ،رهبر كره ش��مالي اينبار از
صفحه تلويزيون فراتر رفت و يك فيلم كوتاه س��ينمايي
تهيه كرد تا با نمايش آن به رهبر كره شمالي عواقب عدم
توافق با امريكا را به او نمايش ده��د .ترامپ اين ويديوي
چهار دقيقهاي را در طول مذاكرات خصوصياش با رهبر
كره شمالي روي يك تبلت به او نشان داد و بعد از نشست
هم در پردههاي بزرگ ب��راي خبرنگاران پخش كرد .اين
فيلم چهاردقيقهاي توس��ط كاخ س��فيد مخصوص اين
ديدار ساختهشدهبود .در اين فيلم كوتاه كه ترامپ و كيم
قهرمانهاي اصلي آن هستند ،دو تصوير متفاوت از كره
شمالي تاريك در صورت پافشاري بر برنامههاي هستهاي
و موش��كياش و تصويري از كره شمالي روشن ،پررونق و

واكنش رسانههايكره شمالي به مذاكرات سنگاپور :ديدار قرن
رسانههاي رسمي كره شمالي ،پوشش بسيار مثبتي
از ديدار رهبران كره ش��مالي و امريكا داشتند .روزنامه
رودونگ سينمون با انتشار عكسهايي از ديدار ترامپ
و كيم تيتر زده اس��ت« :ديدار قرن ،فصل جديدي در
روابط كره شمالي و امريكا باز كرد ».خبرگزاري رسمي
كره شمالي KCNA ،با انتشار گزارش��ي از اين ديدار،
عامل اصلي اين رويداد را «رفتار فعاالنه صلحدوستانه»
رهبر كره شمالي عنوان كرد و از اراده دونالد ترامپ براي
گفتوگو براي پايان دادن به مخاصمه تاريخي ميان دو
كشور تمجيد كرد .گزارشهاي رسانههاي كره شمالي
از ديدار كيم و ترام��پ ،با خبرهايي كه پي��ش از آغاز
سال جديد ميالدي در حمله و انتقاد از امريكا منتشر
روزآمد در صورت گذشتن از برنامههاي نظامياش نشان
داده ميشود .كاخ س��فيد تاكيد كرده است كه اين فيلم
برايافزايشانگيزههايكيمجونگاون،درتوافقباامريكا
ساختهشده است .مارگارت س��وليوان ،يادداشتنويس
واشنگتنپستمينويسد«:هرچندرسانههايكاركشته
جهان سعي كردند با توضيح پيشزمينهها و اضافه كردن
تحليلهايبدبينانهتاحدودينسبتبهديدارسنگاپوربه
مخاطبان هشدار بدهند ،اما نهايتا ميتوان گفت كه اين
ديداريكپيروزيبزرگبرايهنرصحنهآراييهايبزرگ
ترامپي بود ».سيانان مينويسد كه ديدار روز سهشنبه

ميكردند ،بس��يار متفاوت اس��ت .پيش از اين در ماه
سپتامبر خبرگزاري رسمي كره شمالي با انتشار بيانيه
دولت اين كشور ،دونالد ترامپ را فردي «دچار اختالل
حواس» معرفي كردهبود ،اما 9ماه بعد ،اين خبرگزاري
به تحس��ين و تمجيد از او پرداخته اس��ت .رسانههاي
جهان س��اعاتي بعد از پايان ديدار رهبران كره شمالي
و امريكا ،خبر دادند كه رييسجمه��ور امريكا از كيم
جونگ اون براي س��فر به امريكا دعوت كرده است .به
نوشتهخبرگزاريرسميكرهشمالي،رهبركرهشمالي
اين دعوت را «مشتاقانه پذيرفته است ».همزمان رهبر
كره ش��مالي نيز از دونالد ترامپ خواسته است تا «در
زمانمناسببهپيونگيانگسفركند».
را ش��ايد بتوان «تاكن��ون بهترين و موفقتري��ن رويداد
ساختهش��ده براي برنامههاي تلويزيوني از سوي دونالد
ترامپ»دانست.
بهتزدگيدربرابرتوقفرزمايشهايمشترك
اظهارات دونالد ترامپ مبني بر موافقت واشنگتن با توقف
اج��راي رزمايشهاي مش��ترك با كره جنوبي از س��وي
بس��ياري از سياس��تمداران امريكايي ب��ا واكنش منفي
مواجه شد .به نوش��ته س��يانان ،تعدادي از نمايندگان
كنگره امريكا از جمله باب كوركر ،سناتور بلندپايه ايالت
تنسي و رييس كميته روابط خارجي سنا تاكيد كردهاند

كه فرماندهان نظامي امري��كا از اين توافق بيخبر بودند.
س��يانان به نقل از يك مق��ام آگاه در وزارت دفاع امريكا
مينويسد« :هيچ دستور جديدي مبني بر توقف يا تغيير
در رزمايشهاي نظامي امريكا با هم��كاري كره جنوبي
صادر نشده اس��ت و همچنان زمينهسازي براي برگزاري
رزمايش بزرگ ماه آگوس��ت در حال انجام اس��ت ».دينا
وايت ،سخنگوي پنتاگون در واكنش به سوال خبرنگاران
در مورد اين توافق تاكيد كرد« :وزير دفاع ،جيمز متيس
به هيچ عنوان غافلگير نش��ده اس��ت ،ب��ا او در اين مورد
مش��اوره ش��ده بود ».وي تاكيد كرد« :ژن��رال متيس در
هماهنگي كامل با رييسجمهور براي رس��يدن به هدف
غيرهستهايسازي شبه جزيره كره قرار دارد ».سيانان
به نقل از يك مقام آگاه ديگر در وزارت دفاع امريكا تاكيد
ميكند كه وزارت دفاع در حال مذاكره با كاخ س��فيد در
مورد اجراي دقيق خواس��ته رييسجمهور است و هنوز
معلوم نيس��ت كه توقف رزمايشهاي مش��ترك موقتي
خواهد بود يا داي��م و آيا قرار اس��ت در برنامه و وس��عت
تمرينهاي نظامي تغييري ايجاد ش��ود يا نه .بس��ياري
از نماين��دگان كنگره امري��كا چه از ح��زب دموكراتيك
و چه حزب جمهوريخ��واه از اي��ن اقدام دونال��د ترامپ
انتقاد كردهان��د .روزنامه نيويوركتايمز در يادداش��تي با
عنوان «كره ش��مالي قدرت هستهاي ش��د ،همگي بايد
بپذيريم» مينويسد« :كمتر از يك سال بعد از اينكه كره
شمالي سه بار با موفقيت موشكهاي قارهپيماي خود را
آزمايش كرد ،اكنون به لطف مصاحف��ه صميمانه رهبر
اين كش��ور با رييسجمهور امريكا ،به جز جنبه فناوري،
از لحاظ سياس��ي و ديپلماتيك هم خ��ود را يك قدرت
هستهاي قلمداد ميكند ».اين يادداشت با اشاره به اينكه
ديدار س��نگاپور يك پيروزي بزرگ ب��راي پيونگ يانگ
محسوب ميشد ،مينويس��د« :ترامپ به سنگاپور رفته
بود تا كليدهاي زرادخانه هستهاي كره شمالي را بگيرد اما
نهايتا كيم هيچ تعهد محكمي به او نداد .كيم سالحهاي
هس��تهاياش را تحويل نداد تا به عنوان پيروز بزرگ اين
گفتوگوه��ا را ترك كن��د ».به نوش��ته نيويوركتايمز:
«دس��تاورد كيم دس��ت كم اين اس��ت ك��ه مادامي كه
آزمايشهاي موش��كي و هس��تهاي خود را متوقف كند،
خواس��تهاش براي توقف رزمايشهاي مشترك نظامي
كره جنوبي و امريكا عملي خواهد ش��د ».ويپين نارانگ،
استادعلومسياسيدراينيادداشتنتيجهگيريميكند:
«برخالفهمهبزنگاههايديگردرتاريخروابطكرهشمالي
وامريكا،اينباركيمتوانستخودرابهعنواننهمينقدرت
هستهايجهان،بههمگانثابتكند».

مجلس عوام كان��ادا طرحي را به تصويب رس��اند كه
خواس��تار متوقف كردن كليه مذاك��رات دولت اين
كش��ور براي از س��رگيري روابط ديپلماتيك با ايران
اس��ت .به گزارش خبرگزاري فارس ،از جمله اتفاقات
عجيب در رأيگيري بر سر اين طرح در مجلس عوام
كانادا ،برخاس��تن «جاس��تين ترودو» ،نخستوزير
كانادا به نشانه حمايت از آن ،هنگام اعالم رأي موافقان
بود .روزنامه «تورونتوس��ان» در گزارشي در اين باره
نوش��ت :قبل از رأيگيري اينطور تصور ميش��د كه
نمايندگان حامي دولت ترودو با مخالفت با اين طرح
از تصويب آن جلوگيري خواهند ك��رد .با وجود اين،
هنگامي كه ترودو به نشانه حمايت از طرح از جايش
برخاست ،ساير نمايندگان موافق او هم با او همراهي
كردهاند تا اين طرح به تصويب برسد.
تورونتوس��ان اقدام ترودو را نشاندهنده تغيير كامل
در سياست اتاوا در قبال تهران دانسته و نوشته است:
«دشوار است بتوان درك كرد كه اين چه نوع تغيير در
سياست است .ترودو ،براي احياي روابط ديپلماتيك
با ايران تالش ك��رد ،در حالي كه اين ط��رح از دولت

ميخواهد فورا تمام��ي مذاكرات با اي��ران در زمينه
احياي روابط را متوقف كند».
اين طرح كه از س��وي «گارنت جينيوس» ،نماينده
محافظهكار و حامي رژيم صهيونيس��تي تهيه شده،
همچنين از دولت كانادا ميخواهد س��پاه پاسداران
انقالب اسالمي را در فهرست سازمانهاي اصطالحا
«تروريس��تي» قرار بده��د .دولت كانادا به پرس��ش
روزنامه تورونتوسان درباره اينكه چه زماني براي قرار
دادن سپاه در فهرست سازمانهاي تروريستي اقدام
خواهد كرد ،پاسخ نداده است» .
يك منبع به روزنامه تورونتوسان گفت ممكن است
اين تصميم ترودو به فش��ارهاي «دونال��د ترامپ»،
رييسجمهور امريكا روي كانادا در حاش��يه نشست
گروه هفت در خصوص مسائل مختلف ارتباط داشته
باشد .البته نكته قابل توجه اين است كه دونالد ترامپ
هنگام بازگشت از نشست گروه  7در هواپيما امضاي
امريكا پاي بيانيه گروه  7را پ��س گرفت و دليل آن را
سخنان غيرواقع جاستين ترودو ،نخست وزير كانادا
درباره وضعيت تعرفه كاال ميان دو كشور اعالم كرد.

ادامه از صفحه اول

بهترين زمان تنشزدايي
اي��االت متحده ب��ا ع��دم وت��و قطعنامه ف��وق عمق
اختالفات ميان واش��نگتن و تلآويو را آشكار ساخت.
عربستان سعودي اما مس��ير ديگري را جهت منصرف
ساختن كاخ س��فيد از كوچ به شرق آس��يا پي گرفت.
اين كش��ور با تغيي��ر در دكترين سياس��ت بينالملل
خود از موازنه قدرت به موازنه تهديد در وهله نخس��ت
سعي در ايجاد بحران و در وهله دوم سعي در تشكيل
ائتالفهاي ديپلماتي��ك و نظامي در قبال بحران خود
س��اخته ميكند تا به اي��ن وس��يله هزينههاي ترك
منطقه غرب آس��يا را براي كاخ س��فيد افزايش دهد.
در سناريوي س��عودي ،ايران به عنوان تهديد معرفي
ش��ده بود اما تهران فاقد پارامترهاي مورد نياز جهت
تبديل ب��ه تهديد منطق��هاي براي عربس��تان بود .در
سياست بينالملل كشوري كه به مثابه تهديد قلمداد
ميشود بايد داراي ش��اخصههايي چون قدرت نظامي
آفندي ،مرز زميني مش��ترك با كش��ور ه��دف ،نيت
تجاوزكارانه و س��ابقه تجاوزگري باش��د ك��ه به طور
مشخص ايران به جز پارامتر نظامي ،فاقد سه شاخصه
ديگر جهت تبديل به يك كشور تهديد براي عربستان
است .به همين دليل عربستان سعودي خود را درگير
بحرانس��ازي در رابط��ه با اي��ران كرد .جن��گ يمن،
كمك به اس�لام اخواني در س��وريه ،بازي ديپلماتيك
در لبنان و ع��راق ،ايج��اد چندين ائت�لاف در مقابل
ايران با بازيگري كش��ورهاي تركيه ،پاكس��تان ،مصر،
امارات متحده عربي ،رژيم اس��راييل و ...قس��متي از
بحرانسازيهاي رياض در مقابل تهران جهت تبديل
ايران به كش��ور تهديد و تكميل پروژه مستوليسازي
دكترين موازنه تهديد بر سياس��ت خارجي خود بوده
است.
هدف اصل��ي و نهاي��ي عربس��تان از تم��ام بازيهاي
منطقهاي خود ،كس��ب عن��وان برادر ب��زرگ اعراب و
رهبر جهان سني مذهبان اس��ت ،در اين راستا روابط
رياض با رژيم اس��راييل اساسا به مش��روعيتزدايي از
سعودي در جهان عرب ختم خواهد شد و سكانداران
س��عودي نيز ب��ا آگاهي از اين مس��اله ع�لاوه بر آنكه
توانايي حمايت بلندمدت از تلآوي��و در مقابل جبهه
ش��يعيان و س��ني مذهبان پي��رو اخوانالمس��لمين
را دارا نيس��تند ،بلكه اجازه حمايت آش��كار تلآويو از
رياض در مناس��بات بينالملل��ي را نخواه��د داد زيرا
يكي از بزرگترين ش��اخصههاي رهبري جهان عرب،
جبههگيري مس��تقيم در مقابل رژيم اسراييل است.
عملي ك��ه ايران ب��ه مثابه رهب��ر مبارزه با اس��تكبار،
توانس��ته با انجام آن خيل عظيمي از مردم غرب آسيا
و شمال آفريقا را تحت استيالي هژمون خود درآورد.
در بع��د نظامي ني��ز بعد از هج��وم اي��االت متحده به
عراق و افغانس��تان ،رياض به مثابه نايب واشنگتن در
خاورميانه ،اين دو كش��ور را اهرمهاي فشار نظامي بر
ايران ميدانس��ت ليكن به دليل عدم شناخت صحيح
از ساختارهاي سياسي و اجتماعي افغانستان و عراق،
اكنون اين عربستان اس��ت كه از شمال و جنوب تحت
محاصره نيروهاي وفادار به ايران قرار گرفته است.
در بع��د ديپلماتيك رياض راهكاره��اي خصمانهتري
مانند قطع كامل روابط ديپلماتيك ،حمايت آشكار از
گروهك منافقين و ايجاد مان��ع در اعزام حجاج ايراني
به مراس��م حج را پي گرف��ت تا وجاه��ت ديپلماتيك
تهران را دچار خدش��ه كند .ليك��ن كمتجربگي حكام
س��عودي در سياس��ت ،س��بب درگي��ري حداكثري
عربستان در بحران خود س��اخته در مقابل ايران شد
و راهكاره��اي رياض جه��ت اين تقابل خود س��اخته
عبارت بودند از:
ال��ف  -به ان��زوا كش��يدن ايران ،ك��ه با ايج��اد روابط
ديپلماتيك مي��ان تهران و غ��رب اين ط��رح عمال با
شكست مواجه شد و تنها به شكل تصنعي و در سطح
كشورهاي مينياتوري حاش��يه خليج فارس به جريان
افتاد.
ب  -ايجاد جن��گ نيابتي و درگي��ري بازيگران جبهه

مقاومت با تروريسم تكفيري .ش��روعكننده نبردهاي
مبتني بر تروريس��م تكفيري در غرب آسيا عربستان
نبوده اما بعد از شعله ور شدن آتش جنگهاي داخلي
در س��وريه و عراق ،اين كش��ور با حمايتهاي خود از
گروههاي تروريستي نبردهاي داخلي را به جنگهاي
تمامعيار تبديل ك��رد .اين راهكار ري��اض با حمايت
مستش��اري و ديپلماتيك اي��ران از متح��دان خود و
واهمه رژيم اس��راييل ،مصر و پاكس��تان از رويارويي
مس��تقيم با ايران نتاي��ج مطلوب عربس��تان را در پي
نداشت.
ج  -ايج��اد دوگانه ش��يعه و س��ني با ه��دف تضعيف
نيروهاي تحت حمايت ايران در لبنان ،سوريه ،عراق و
يمن .اين طرح با اتخاذ صحيح سياستهاي مبارزاتي
فرامذهبي توسط دولت س��وريه ،احزاب مورد حمايت
ايران در عراق و انصاراهلل در يمن و اتخاذ سياستهاي
صحيح از سوي حزباهلل در سياس��ت داخلي لبنان با
شكست مواجه شد .البته عربستان در دوگانه شيعه و
سني در پي تجزيه ايران نيز بود كه اين طرح بيشتر به
يك شوخي بزرگ شباهت داشت تا يك راهبرد كالن.
د  -جنگ اقتصادي مبتني بر انرژي .عربستان در اين
طرح قصد داش��ت تا با پايين نگه داش��تن بهاي نفت،
ايران را متضرر كند كه ايران ني��ز در مقابل با افزايش
توليد ،اي��ن مس��اله را مرتفع س��اخت و ادام��ه رفتار
خصمانه عربس��تان در حوزه اقتصاد نيز پيش از ايجاد
ضرر به اقتصاد ايران ،جامعه عربستان را تحتالشعاع
قرار خواه��د داد زيرا نبردهاي اقتص��ادي خصوصا در
خاورميانه قب��ل از آنكه مبتني بر مس��ائل ژئوپولتيك
منطقهاي باش��ند ،مبتني ب��ر ش��اخصههاي اقتصاد
جهاني هس��تند كه عربستان س��عودي در اين زمينه
بيش از آنكه تصميمساز باشد ،مجري است.
بر اين اساس طرحهاي اس��تراتژيك سعودي در تقابل
با ايران يا عمال با شكس��ت مواجه ش��دهاند يا از ميزان
تاثيرگ��ذاري م��ورد نظر ري��اض برخوردار نيس��تند.
در اين ميان اما عربس��تان دچار تكانههاي سياس��ي
شديدي شده اس��ت كه توانايي به حاش��يه كشاندن
سياست بينالملل اين كش��ور را در اولويتبنديهاي
سياس��تمداران س��عودي دارد .تكانههاي��ي مانن��د
اصالحات اجتماعي محمد بن س��لمان ،تضاد ش��كل
گرفته ميان حكام س��عودي و علماي وهابي ،درگيري
داخلي مخالفان و محمد بن س��لمان در درون خاندان
سعودي كه ش��ايعات وقوع كودتا را نيز در پي داشته و
نهايتا به مخفي شدن وي منجر ش��د ،اوجگيريهاي
مخالفتها با حكومت سعودي در مناطق شيعهنشين
و نمونههاي ديگر.
نبايد فراموش كرد بحران ميان عربستان و ايران اساسا
در تفكرات حكام س��عودي ش��كل گرفته و از س��وي
تهران ،ضرورتي ب��راي ادامه بحران ف��وق وجود ندارد
زيرا سير تحوالت منطقهاي به سود ايران بوده و حفظ
صلح ،ثبات و نظ��م كنوني خاورميان��ه تضمينكننده
برتر هژمون اي��ران در منطقه خواهد بود .ب��ا اين نگاه
اساس��ا عربس��تان س��عودي را نميتوان يك كش��ور
بحرانس��از كالن براي ايران در نظر گرفت و با نگاهي
واقعبينانه بايد اذعان داش��ت س��عودي ،پيش از آنكه
گرانيگاه جبهه مقابل ايران در خاورميانه باشد ،در واقع
يك متغير پاندولي ميان ايران و رژيم اسراييل است كه
هماكنون در جبهه مقابل ايران قرار گرفته است.
معالوصف اكنون و ب��ا همافزايي ميان شكس��تهاي
عربس��تان در مقابل اي��ران در عرص��ه بينالمللي كه
در باال به آنها اشاره ش��د و تكانههاي شديد در عرصه
سياس��ت داخلي عربس��تان ،ري��اض در ضعيفترين
نقطه خود در سالهاي اخير قرار دارد و تهران با اتخاذ
سياستي صحيح و مبتني بر واقعگرايي تدافعي عالوه
بر كشاندن عربس��تان به س��مت ايران و از بين بردن
بحران كنوني در روابط دو كش��ور ،رژيم اس��راييل به
مثابه دشمن اصلي جمهوري اس�لامي ايران را نيز در
نقطه ضعف و انزوا قرار خواهد داد.

