
در شرايط كنوني نزديك ترين و دم 
دست ترين ابزار عربستان سعودي 
براي اعمال فشار عليه ايران، اتحاديه 
ع��رب اس��ت. بع��د از بحران��ي كه 
عربس��تان و متحدانش در رابطه با 
قطر پيش آوردند، شوراي همكاري 
خلي��ج ف��ارس عمال ديگ��ر امكان 
تشكيل جلسه ندارد. دو س��ازمان بين المللي و چند جانبه 
ديگري كه عربس��تان امكان اس��تفاده از آنها را براي توجيه 
سياس��ت هاي اخير خودش دارد، اتحاديه عرب و س��ازمان 
همكاري هاي اس��المي هس��تند. س��ازمان همكاري هاي 
اسالمي هم از آن جهت كه ايران يكي از اعضاي برجسته آن 
است و بسياري از كشورهاي ديگر عضو تمايل به اين ندارند 
كه وارد اجماع با عربستان س��عودي شوند، تا حد زيادي به 
عنوان گزينه اصلي براي عربستان مطرح نيست. در نتيجه 
آخرين اميد عربستان س��عودي براي ايجاد نوعي اجماع و 
پشتيباني بين المللي از رفتارش اتحاديه عرب است. بر اين 
اساس عربستان س��عودي مايل است كه با استفاده از بيانيه 
اتحاديه عرب، به نوعي سياست هاي خودش را در قالب يك 
اجماع منطقه اي در روابطش با غرب و ديگر س��ازمان هاي 
بين المللي توجيه كند. به همين دليل اس��ت كه عربستان 
تقاضاي برگزاري نشست اضطراري وزراي خارجه اتحاديه 

عرب در هفته آينده را مطرح كرده است. 
در حال حاضر هم لبنان و هم عربستان سعودي عضو اتحاديه 
عرب هستند و پيش بيني مي ش��ود كه به راحتي اجماعي 
در مورد آنچه از س��وي دولت عربس��تان »دخالت ايران در 
كشورهاي عربي« ناميده مي شود، شكل بگيرد. بعيد است 
در برابر اين ادعاي عربستان كسي در اتحاديه عرب، از ايران 
حمايت كند. متاسفانه مناسبات ما با كشورهاي عربي، عموما 
به اندازه كافي گرم نيست و به همين دليل استفاده از اتحاديه 
عرب فرصت خوبي براي عربستان سعودي ايجاد مي كند تا 
نوعي حمايت و پوشش بين المللي براي اقداماتش فراهم كند، 
به خصوص كه اقدامات اخير اين پادشاهي با واكنش مثبت 
جهاني مواجه نشده است. امريكا، اروپا و حتي اسراييلي ها، 
خيلي حاضر به حمايت از اقدامات و دخالت هاي پادشاهي 
سعودي در مساله لبنان نش��دند، طبيعتا آنها به دنبال اين 
خواهند بود تا حمايت بيش��تري براي اقدامات خودش��ان 

جمع كنند. 
از يك س��و به گمان م��ن محكوميت اي��ران و محكوميت 
ح��زب اهلل لبن��ان از جمل��ه مصوبه هايي خواه��د بود كه 
س��عودي ها بدون مشكل مي توانند آن را در جلسه اتحاديه 
عرب، به صورت اجماعي تصويب كنند. در مجموع پيش از 
اين اتحاديه عرب با خواس��ت عربستان سعودي، حزب اهلل 
را يك گروه تروريس��تي معرفي كرده اس��ت و مواضع اين 
اتحادي��ه در حمايت از عربس��تان س��عودي در برابر ايران 
نيز كامال سابقه دار اس��ت. البته كشورهايي مانند الجزاير و 
عراق در مورد ايران موضع بي طرفانه اي دارند، اما حاضر به 
پرداخت هزينه براي رويارويي با عربستان در دفاع از ايران 
نيس��تند. اما در خصوص لبنان، مخالفت هايي با عربستان 
س��عودي وجود دارد، از جمله مصري ها مايل نيستند كه از 
بازي عربستان سعودي در بيروت پيروي كنند. ممكن است 
چنين درخواستي از سوي عربستان سعودي مطرح شود كه 
مش��روعيت دولت كنوني لبنان و وزير خارجه اين كشور را 
به عنوان نماينده لبنان در جلسه نپذيرند و استعفاي سعد 
الحريري را به معناي عدم مش��روعيت دولت كنوني لبنان 
تلقي كنند. ممكن است اس��تدالل عربستان اين باشد كه 
مادامي كه يك نخست وزير موقت جديد يا يك نخست وزير 
دايم در لبنان تعيين نشده باشد نبايد نماينده اين كشور را در 
جلسات اتحاديه عرب پذيرفت. در حال حاضر ابهامي وجود 
دارد كه اتحاديه عرب حاضر به پذيرش استدالل عربستان 
باشد يا اينكه جبران باسيل، وزير خارجه كابينه حريري را 

به عنوان نماينده مشروع دولت لبنان در جلسه بپذيرد. بايد 
در اين مورد منتظر ماند تا ببينيم واكنش كشورهاي ديگر 

عربي و لبنان در مورد اين قضيه چه خواهد بود. 
ب��راي هر مصوبه اي در م��ورد لبنان يا هر مس��اله ديگري، 
اتحاديه عرب نياز به اجماع دارد و هيچ قطعنامه و بيانيه اي 
بدون اجماع در اين س��ازمان قابل تصويب نيست. در مورد 
لبنان قطعا كار عربستان سعودي سخت خواهد بود. از سوي 
ديگر در مورد ايران نيز مي دانيم كه مصر، به عنوان ميزبان 
اتحاديه عرب، با ايران رابطه سياسي و ديپلماتيك ندارد، در 
نتيجه دولت مصر دنبال اين خواهد بود كه ببيند از تحوالت 
كنوني چگونه براي منافع خودش در ارتباط با عربس��تان و 
ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس بهره برداري مي كند. 
مصري ها ميل ندارند كه نعل به نعل از سياست هاي عربستان 
پيروي كنند، به هر حال از ديرباز رقابتي بين مصر و عربستان 
در خصوص رهبري جهان عرب وجود داشت. موقعيت مصر 
اما در شرايط كنوني تا حد زيادي نسبت به گذشته تضعيف 
شده اس��ت به خصوص بعد از بهار عربي و كودتاي سيسي، 
مشكالت اقتصادي و سياس��ي داخلي مصر را تا حد زيادي 
مشغول به خود كرده است. در شرايط كنوني مصري ها زياد 
عالقه مند نيستند كه در برابر عربستان جبهه بندي كنند. 
با اين حال قاهره ب��راي اينكه تمام تخم مرغ هاي خود را در 
سبد عربستان س��عودي قرار ندهد، سعي مي كند تا جايي 
كه مي توان��د يك فضاي بازي براي خ��ود تعريف بكند و از 

آن بهره  ببرد. 
بخش عم��ده اي از موضع گيري كش��ورهاي عربي در برابر 
عربستان سعودي، به سياست خارجي و رفتار ديپلماتيك ما 
بر مي گردد. متاسفانه ما نه بعد و نه قبل از وقايع بهار عربي 
نتوانستيم از شكاف هاي موجود در رابطه مصر و عربستان 
بهره برداري كنيم و روابط خودمان را با اين كش��ور تعديل 

بكنيم. 
ديپلماس��ي غيرفعال و ناكارآمد ما در جه��ان عرب، تا حد 
زيادي يكي از عوامل ش��رايط كنوني است. اما نبايد منافع 
اقتصادي و مالي مصر در عربس��تان س��عودي و كشورهاي 
حاشيه خليج فارس را فراموش كرد كه مهم ترين منابع ارز 
خارجي اين كش��ور به حساب مي آيند. اصلي ترين گرايش 
سياست خارجي مصر اين اس��ت كه بتواند با سياست هاي 
خودش امتيازها و منابع بيش��تري از عربس��تان سعودي و 
كشورهاي حاش��يه خليج فارس بگيرد و ش��ايد منفعت و 

دستاوردي در حمايت از ايران نبيند. 
از س��وي ديگر يكي ديگر از بازيگراني كه در رابطه با مسائل 
جاري لبنان فعال اس��ت، دولت فرانسه است. فرانسه جز در 
لبنان كه موقعيت بسيار ويژه اي دارد و تا اندازه اي در تونس، 
بر خالف گذشته آنچنان نفوذي روي ديگر كشورهاي عربي 
ندارد. هر آنچه امروز وجود دارد، بر خالف دوران استعماري، 
به روابط اقتصادي و گاهي روابط نظامي با كشورهاي حاشيه 
خليج فارس خالصه مي ش��ود. موقعيت فرانس��ه در شمال 
آفريقا مانند گذشته نيست و مانند بريتانيا كه جايگاه خود 
را در خلي��ج فارس طي دهه هاي اخير به امريكايي ها واگذار 
كرده است، در مغرب عربي و شمال آفريقا، فرانسه موقعيت 
ضعيف تري نسبت به اياالت متحده امريكا دارد. بعيد است 
كه فرانس��وي ها عالقه مند باش��ند نفوذ خ��ود را در منطقه 
عليه عربستان س��عودي به كار گيرند به خصوص كه منافع 
اقتصادي و سياسي زيادي در رابطه خود با اين كشور و امارات 
متحده عربي به عنوان نزديك ترين متحد اين كشور دارند. 
ب��ا اين حال، لبنان ي��ك مورد ويژه اس��ت، كه هم جمعيت 
مس��يحي لبنان و هم دولت س��عد حريري با فرانس��وي ها 
رابطه ويژ ه اي دارند به خصوص كه شخص حريري نيز يكي 
از محل هاي اقامتش در پاريس اس��ت، اما در اتحاديه عرب، 
 بعيد است كه فرانس��وي ها نفوذ چندان و جاي بازي زيادي 

داشته باشند. 
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ايران - عربستان

ايران  - روسيه

گروه ديپلماسي| بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه س��اعتي پيش در نشست خبري با اهالي رسانه به 
سواالت متنوعي كه از سوي خبرنگاران داخلي و خارجي 
مطرح ش��د، پاس��خ داد. خبرنگار »اعتماد« از وي سوال 
كرد: شما در ابتداي جلسه در پاسخ به سوالي درباره نقش 
ايران در سوريه پس��اداعش تاكيد كرديد كه هدف ايران 
مبارزه با داعش است و پس از نابودي كامل داعش، نقش 
ايران در سوريه تغيير و به كمك به بازسازي سوريه تغيير 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه تحوالت ميداني س��وريه 
نش��ان از فاصله بسيار زياد س��وريه با آغاز روند بازسازي 
دارد. هنوز مناطقي در س��وريه در اختيار جبهه النصره يا 

معارضه مسلح است. 
رق��ه، در اختيار كردهاي م��ورد حمايت امريكا اس��ت و 
آقاي علي اكبر واليتي در س��فري كه به س��وريه داشتند، 
تاكيد كردند كه اي��ران در بازپس گيري رقه نقش خواهد 
داش��ت. با توجه به اظهارات شما، آيا با پايان داعش ايران 
بازپس گيري ساير مناطق س��وريه را به دولت اين كشور 

واگذار مي كند؟ 
قاسمي در پاسخ به اين سوال گفت: شايد يك سوءتفاهم 
از صحبت هاي من به وجود آمده اس��ت. در س��وريه تنها 
بحث داعش مطرح نيس��ت بلكه س��اير گروه هاي مسلح 
و تروريس��تي كماكان در اين كش��ور حض��ور دارند و تا 
ريش��ه كن كردن تروريسم در س��وريه و بازگشت امنيت 

و ثبات و حاكميت به تمام��ي معنا و در چارچوب كلي به 
دولت مركزي در اين كشور خواهيم بود و از دولت سوريه 

حمايت خواهيم كرد. 
قاسمي افزود: سياس��ت كلي جمهوري اسالمي ايران در 
خصوص بازسازي در سوريه كه به آن اشاره كردم مربوط 
به زمان دورتري خواهد بود. زماني كه در آن سوريه بتواند 
از حضور و وجود تمامي عناصر تروريستي خالص شود و 

به وضعيت عادي خود بازگردد. 
در چنين حالتي فض��ا براي بازس��ازي و رونق اقتصادي 
باز خواهد شد. اما راه به نس��بت طوالني تا آن زمان باقي 
مانده اس��ت. به خصوص اينكه چنين افقي در كوتاه مدت 
ديده نمي ش��ود چرا كه حضور بازيگران متعدد در سوريه 
و تفاوت ديدگاه هاي��ي كه بازيگران در عرصه س��وريه با 
آقاي بشار اس��د دارند، نهايتا بايد منتظر بود و صبر كرد و 
 زمان بيش��تري الزم است تا بتوانيم در خصوص بازسازي 

صحبت كنيم. 
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاس��خ به سوالي 
ديگر در خصوص نق��ش ايران در بازپس گيري رقه گفت: 
اين موضوع به دولت سوريه بستگي دارد و اگر از جمهوري 
اسالمي ايران درخواست كنند ما همان طور كه از ابتدا در 
كنار دولت اين كشور بوديم تا انتها نيز خواهيم بود. هدف 
ما در واقع تثبيت شرايط در سوريه و مبارزه با تروريسم و 

پاكسازي اين كشور از هرگونه تروريسم است. 

اتحاديه عرب، آخرين اميد عربستان

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به »اعتماد«: 

بازي با كارت هاي سوخته 
عربستان سعودي پروژه شكست خورده جلب اجماع عليه ايران را تكرار مي كند

نگاه روز

گزارش  روز

بايد ايران را در منطقه از پا درآوريم، اين عبارت گوياي غايتي 
است كه عربستان سعودي مدت هاست رسيدن به آن را در 
سرليست آرزوهاي منطقه اي خود قرار داده اما براي تحقق 
آن هربار از مسيرهاي تكراري عبور مي كند، در بن بست هاي 
يكسان گرفتار مي شود و باز براي جامه عمل پوشاندن به آن 
همان اشتباهات گذش��ته را تكرار مي كند. اين بار عربستان 
سعودي همزمان دو پروژه را پيش مي برد؛ مقصر جلوه دادن 
ايران در استعفاي ناگهاني سعد حريري، نخست وزير لبنان و 
متهم كردن تهران به موشك پراكني به سمت رياض با ابزار 
حوثي هاي يمن. روز يكشنبه همزمان با اعالم خبر برگزاري 
نخس��تين مصاحبه تلويزيوني س��عد حري��ري در رياض، 
عربستان سعودي خواهان برگزاري جلسه فوق العاده اتحاديه 
عرب با موضوع ايران شد. رياض س��وژه اصلي براي دور هم 
جمع شدن اعراب را دخالت هاي ايران در منطقه مي خواند 
و البته برخي منابع عربي نيز مي گويند كه دخالت ايران در 
ماجراي حمله موشكي حوثي ها به فرودگاه بين المللي رياض 
يكي از پايه هاي طرح اين درخواس��ت رياض است. دخالت 
ايران در مسائل كشورهاي منطقه؛ ادعايي كه با گذشت بيش 
از 10 روز از اقامت اجباري نخس��ت وزير يك كشور مستقل 
در رياض به مزاحي تلخ بيشتر شبيه است تا خبري نزديك 
به واقعيت. پس از آنكه عربستان درخواست تشكيل جلسه 
اتحاديه عرب را داد همانطور كه پيش بيني مي ش��د امارات 
متحده عربي و بحرين بي اندك چون و چرايي درخواس��ت 
پدرخوانده را لبيك گفتند. البته جيبوتي كه رياست دوره اي 
اتحاديه عرب را برعهده دارد ني��ز تاكنون موافقت خود را با 

دستور كار اين نشست فوق العاده اعالم كرده است. 
 عربستان س��عودي در حال حاضر از همان الگوي حركتي 
پيروي مي كند كه پس از اعدام شيخ نمر در ژانويه سال 2016 
براي تحت فش��ار قراردادن ايران به آن متوس��ل شده بود. 
تكه هاي اين الگو نيز به اين ترتيب در كنار هم قرار گرفتند: 
تالش براي تحريك ايران، ق��راردادن واكنش هاي ايران در 
نقطه هاي مدنظر س��عودي، تالش ب��راي مقصر جلوه دادن 
تهران و جلب اجماع منطق��ه اي، فرامنطقه اي و بين المللي 
عليه تهران و در نهايت امتيازگيري از ايران. در جريان اعدام 
ش��يخ نمر و حمله جريان هاي خودس��ر به نمايندگي هاي 
عربستان س��عودي در تهران و مش��هد، تا حدودي پرونده 
جدل با تهران در همان مس��يري قرار گرفت كه سعودي به 
دنبال آن بود و در نهايت رابطه ديپلماتيك با ايران همانطور 
كه رياض برنامه ريزي كرده بود به پايان رسيد و تا مدت ها در 
رسانه هاي منطقه اي، ايران كشوري بود كه از عهده ميزباني 
ايمن از ديپلمات هاي ساير كشورها برنمي آمد. البته در آن 
پرونده نيز تهران از بخش هايي از مسير با صبوري استراتژيك 
عبور كرد و توطئه هاي عربس��تان را ناكام گذاش��ت تا عمال 

اجماع بين المللي مدنظر سعودي عليه ايران شكل نگيرد. 
در تازه ترين ماجراجويي خطرناك عربستان در منطقه نيز 
اي��ران تا به اين مرحل��ه از توپ زدن در زمي��ن بازي مدنظر 
عربستان پرهيز كرده و اقدام هاي رياض يك به يك با تيرهاي 
به خودي بدل مي ش��وند. عربس��تان س��عودي درخواست 
تشكيل نشست فوري اتحاديه عرب را در روزگاري مطرح و 
تالش مي كند آن را به چماقي باالي س��ر ايران بدل كند كه 
تركيب اتحاديه عرب با واقعيت هاي ميداني در جهان عرب 
بسيار ناهمخوان است. بايد از عربستان سعودي سوال كرد كه 

از كدام اتحاد اعراب سخن مي گوييد؟ از اتحاد 7 كشور عضو 
شوراي همكاري خليج فارس؟ اتحادي كه از ژوئن 2017 با 
آغاز بحران ميان قطر با عربستان سعودي، امارات و بحرين به 
اغما رفته است و امروز مي توان به سهولت از هم پاشيده شدن 
اين شورا سخن گفت. عربستان به دنبال دور هم جمع كردن 
رهبران كدام كشورهاي عربي است زماني كه سوريه، يمن، 
بحرين و لبنان در تنش هاي متعدد و متنوع به س��ر مي برند 
و دس��ت رياض در بس��ياري از اين پرونده ها به خون زنان و 
كودكان بي گناه آغش��ته اس��ت؟ رياض از كدام اتحاد عربي 
س��خن مي گويد زماني كه لبنان از 10 روز پيش تا به امروز 
نخست وزير خود را در تلويزيون و در حالي كه رنگ به چهره 

نداشت از شبكه هاي سعودي تماشا كرده اند؟ 
اتحاديه عرب با 22 عضو در چندسال اخير و به خصوص پس 
از آغاز جريان بهار عربي در سال 2011 در ميان كشورهاي 
منطقه، بيش از پيش تحت س��لطه عربستان سعودي قرار 
گرفته است. در حالي كه اتحاديه عرب قرار بود به محلي براي 
حل و فصل اختالف ها ميان كشورهاي عربي و اجماع ميان 
آنها بدل شود. عربستان در چندسال اخير با هر كشوري كه 
به مشكل برخورد كرده دستور تعليق يا حذف عضويت آن 
در اتحاديه را داده است. عضويت سوريه در اين اتحاديه در 
س��ال 2011 به حالت تعليق در آمد. همزمان با اعالم خبر 
درخواست س��عودي براي تشكيل جلس��ه فوري، روزنامه 
الديار لبنان در گزارش��ي اختصاصي ادعا كرد كه عربستان 
از احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب خواس��ته عضويت 
لبنان را در اين اتحاديه ب��ه حالت تعليق درآورد و ابوالغيط 
نيز با عبدالفتاح سيس��ي، رييس جمهور مص��ر در اين باره 

گفت وگو كرده است. 
رييس جمه��ور مصر نيز به وزير خارجه خود اعالم كرده كه 
بايد از طرح اين موضوع در شوراي اتحاديه عرب جلوگيري 
كند. سيسي تاكيد كرده اس��ت كه اخراج لبنان از اتحاديه 
ع��رب اين اتحادي��ه را ضعيف تر خواهد كرد. بغ��داد نيز به 
اتحاديه عرب هشدار داده كه اگر لبنان از اين اتحاديه اخراج 
شود عراق نيز از آن بيرون خواهد آمد. قطر نيز به اين اتحاديه 
ابالغ كرده كه در صورت اخراج لبن��ان و خروج عراق، قطر 
نيز از اين اتحاديه خارج خواهد ش��د. كويت نيز اعالم كرده 
كه لبنان مرتكب هيچ گونه اقدامي عليه كش��ورهاي عربي 
نشده و نبايد عضويتش در اين اتحاديه به حالت تعليق درآيد. 
عربستان س��عودي با تقسيم كردن كش��ورهاي منطقه به 
ع��رب و غيرعرب سال هاس��ت تالش مي كند اي��ران را در 
كنج و انزواي منطقه قرار دهد غافل از آنكه نتيجه توس��ل 
ب��ه اين سياس��ت قدرتمند تر ش��دن هر چه بيش��تر ايران 
در منطقه اس��ت. عربستان سعودي كش��ورهاي حاضر در 
منطقه را كارت هايي مي داند كه براي رسيدن رياض به اوج 
آرزوهايش كه يكه تازي در منطقه است، ايران بايد از مجموع 
آن كارت هاي جاخوش كرده روي ميز حذف ش��ود. رابطه 
ديپلماتيك ميان ايران و عربس��تان سعودي از قريب به دو 
سال پيش قطع شده اس��ت و اين در حالي است كه تهران 
به مناس��بت هاي مختلف تاكيد كرده كه آماده گفت وگو با 
عربستان سعودي اس��ت. محمد جواد ظريف، وزير خارجه 
اي��ران باره��ا و باره��ا در اجالس هاي متع��دد منطقه اي و 
نشس��ت هاي متنوع كش��ورهاي اس��المي بر اين حقيقت 
صحه گذاش��ته است كه نه ايران قابل حذف از منطقه است 
و نه عربستان سعودي و تنها راه رسيدن به راهكار برد – برد 
براي دو كشور پذيرفتن اين اصل است كه نمي توان با بهاي 

ايجاد ناامني براي همسايه، روياي زندگي در امنيت را ديد. 
با اين وجود رياض باز هم در همان مس��ير تكرار اشتباهات 
گذشته قرار دارد و اين بار با كارت لبنان به دنبال تحت فشار 
قرار دادن ايران اس��ت. عربستان س��عودي با تبديل كردن 
لبنان به محل منازعه رياض با ته��ران جرقه ناآرامي هايي 
را در منطقه مي زند كه مي توان��د خاورميانه را در روزهاي 
تالش براي خالصي از شر داعش گرفتار مصيبت هاي بس 

خون بار تر كند. 
همزمان با استعفاي ناگهاني سعد حريري از نخست وزيري 
لبنان، حمله موشكي حوثي هاي يمن به فرودگاه بين المللي 
رياض نيز صورت گرفت و سعودي با توسل به اين اتفاق ادعا 
كرد كه اين حمله را اقدام نظامي مس��تقيم ايران عليه خود 
دانسته و حق پاسخگويي به آن را براي خود محفوظ مي داند. 
هرچند كه اياالت متحده و تا حدودي هم فرانسه با عربستان 
سعودي در مقصر جلوه دادن ايران در ماجراي حمله موشك 
يمني به ري��اض همراهي كردند اما جامع��ه جهاني به اين 
ادعاي عربس��تان با شك و ش��بهه نگاه مي كند و ايران نيز 
مستقيما اين ادعا را رد كرده است. در دو روز گذشته حركت 
هر پرنده اي در آس��مان منطقه از چشم سعودي ها نتيجه 
توطئه هاي ايران بوده و در همين راستا بحرين نيز ايران را 
متهم به دخالت در حادثه انفجار خط لوله نفت كرد؛ ادعايي 
كه بهرام قاسمي، س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران آن 
را س��خيف و بي پايه دانست. به نظر مي رسد كه رياض براي 
توجيه داليل درخواست براي تشكيل جلسه فوري اتحاديه 

عرب به اين ادعاي بحرين نيز اشاره كرده است. 
بهرام قاس��مي، س��خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان 
در واكنش به درخواست عربس��تان براي برگزاري نشست 
فوق العاده اتحاديه عرب در قاهره با محوريت ايران مي گويد: 
اين اقدامات عربس��تان جديد نيست. عربس��تان به خاطر 
مجموعه مش��كالت دروني و بيروني كه با آن مواجه است و 
همچنين سرخوردگي ها و شكست هاي پي درپي و مشكالت 
داخلي سعي كرده كه اجماع سازي را در مورد ايران و عليه 
ايران رقم بزند كه تحوالت يك س��ال گذش��ته و مجموعه 
اتفاقاتي كه با آن مواجه بوديم نشان داد كه عربستان به اين 
سياست و آنچه دلخواهش بوده نرسيده و همواره با شكست 
مواجه بوده است. اين اجالس نهايتا به اقدامي تبديل خواهد 
شد كه نتيجه مطلوبي را براي عربستان نخواهد داشت، چرا 
كه تمامي كش��ورها منافع و مصالح خود را دنبال خواهند 
كرد و ارزيابي خود از واقعيت هاي منطقه را خواهند داشت 
و روابط شان را با ايران و مجموعه كشورهاي منطقه براساس 

منافع خود هدف گذاري مي كنند. 

چرا حاال ؟
عربس��تان س��عودي و ايران در ش��رايط جنگ سرد به سر 
مي برند يا به زودي شاهد منازعه مستقيم دو كشور خواهيم 
بود؟ ادعاي سعودي درباره دخالت ايران در ماجراي حمله 
موش��كي به فرودگاه رياض اين واهمه را در ميان برخي از 
تحليل گران به راه انداخت كه ش��ايد عربستان سعودي به 
دنبال توس��ل به گزينه نظامي عليه تهران است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، كلمنت ترمه، محقق موسسه بين المللي 
مطالعات استراتژيك در پاسخ به اين سوال كه چرا عربستان 
بايد در اين بازه زماني به دنبال تنش با ايران باشد؟ مي گويد: 
ايران و عربستان سعودي در وضعيت جنگ هاي نيابتي در 
س��وريه، يمن و عراق به سر مي برند. در چندماه اخير در هر 

كدام از اين پرونده ها تحوالت و تغييراتي صورت گرفته است 
كه علت رفتارهاي س��عودي را بايد در خشم از اين تحوالت 
دانس��ت. در عراق و س��وريه، داعش متحمل شكست هاي 
سنگين شده و همين مساله وضعيت ميداني را تغيير داده 
است. در حالي كه عراق وارد روزهاي پسا داعش شده است 
عربس��تان س��عودي مايل به بهبود روابطه ري��اض و بغداد 
است. در س��وريه نيز دولت بشار اس��د توفيق هاي ميداني 
بس��ياري را به نام خود سند زده است و همين مساله خشم 
ش��به نظامياني را كه در قالب معارضه در چندسال گذشته 
مقابل دولت مركزي ايستادند و از حمايت سعودي برخوردار 

بودند، برانگيخته است. 
برخي از تحليل گران مس��ائل منطقه ني��ز اعتقاد دارند كه 
محمد بن س��لمان 32 س��اله با بازي جديدي كه در منطقه 
به راه انداخته به دنبال القاي اين مس��اله است كه عربستان 
سعودي تحت حاكميت و مديريت من به قدرت اول منطقه 
ب��دل خواهد ش��د. اين همان سياس��تي اس��ت كه محمد 
بن سلمان، وليعهد جوان س��عودي در سياست داخلي نيز 
دنبال مي كند و با بازداشت هاي اخير و تغييراتي كه آنها را 
اصالحات اجتماعي مي خواند به دنبال نشان دادن چهره اي 

مقتدر از خويش است. 

تاثير ترامپ بر تنش تهران - رياض
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه نمي توان علت تنش ميان 
ايران و عربستان را تنها و تنها در مسائل داخلي سعودي يا 
اختالف هاي منطقه اي ايران و عربستان سعودي خالصه 
كرد. بسياري از تحليلگران اعتقاد دارند كه يك عامل مهم 
در اين ميان حضور دونالد ترام��پ، رييس جمهور اياالت 
متحده در كاخ س��فيد اس��ت. به گواه اي��ن تحليلگران از 
زماني كه ترامپ در راس قدرت در واش��نگتن قرار گرفت 
پتانس��يل هاي بالقوه براي تش��ديد تنش مي��ان ايران و 

عربستان سعودي نيز بالفعل شدند. 
خصومتي كه دونالد ترامپ در قبال ايران دارد عمال دست 
رياض را براي هر اقدامي در برابر تهران بازگذاش��ته است. 
يك كارش��ناس روابط بين المللي در اين باره مي گويد: در 
چن��د هفته اخير رابطه ميان تهران و رياض متش��نج تر از 
پيش ش��ده اس��ت وگرنه رقابت ميان ايران و عربس��تان 
سعودي به عنوان دو قدرت منطقه اي به پيش از سال هاي 
انقالب اس��المي بازمي گردد. حمايتي كه ترامپ در 9 ماه 
گذشته از عربستان س��عودي كرده است عمال در تضاد با 
سياست هايي است كه باراك اوباما در 8 سال حضور در كاخ 
سفيد در قبال ايران و عربستان دنبال مي كرد. باراك اوباما 
با مذاكرات هس��ته اي با ايران و پايان دادن به تحريم هاي 
هسته اي تهران در حقيقت شاخه زيتوني به اين كشور داد 
تا به مدد آن توازن قوا در منطقه را ايجاد كند. دولت ترامپ 
در مس��ير كامال مخالف با اين سياس��ت حركت مي كند و 
عربستان سعودي را در آغوش كشيده است. از سوي ديگر 
محمد بن سلمان نيز نشان داده كه بيش از ساير دولتمردان 
سعودي ريسك پذير و اهل رفتارهاي تهاجمي چه در حوزه 
سياس��ت داخلي و چه در حوزه سياس��ت خارجي است. 
برخي از تحليلگ��ران اعتقاد دارند كه محمد بن س��لمان 
با ايجاد توهم تنش ج��دي در رابطه با ايران به گونه اي كه 
شايد دو كشور به زودي وارد منازعه مستقيم با هم شوند، 
تالش مي كند فضاي داخلي را در خوف و رجا از آغاز جنگ 

نگاه دارد و بدين ترتيب بر قدرت خود بيفزايد. 

گروه ديپلماسي | معادالت منطقه خاورميانه به گونه اي 
پيش مي رود كه ايستادن در سمت صحيح تاريخ براي هيچ 
كشوري آسان نيست. عربستان سعودي با سرعت غيرقابل 
پيش بيني تالش مي كند كشورها را يا وادار به ايستادن در 
كنار خود كند يا از آنها به دليل قرار گرفتن در كنار ايران انتقام 
بگيرد. در چنين شرايطي نقش��ي كه روسيه بازي مي كند 
مورد توجه بس��ياري از تحليلگران كشورهاي منطقه اي و 

فرامنطقه اي قرار گرفته است. 
مارك كاتز از تحليلگران مس��ائل منطقه در نوشتاري براي 
ميدل ايست آنالين نوشت: روسيه تا چه زماني مي تواند هم 
با ايران دس��ت در دست باشد و هم با عربستان رابطه خوبي 
داشته باش��د؟ اين تحليلگر در اين يادداشت نوشته است: 
هدف والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه اين نيست كه 
اختالف ميان ايران و سعودي را حل و فصل كند بلكه مسكو 
به دنبال كنترل و مديريت اين اختالف است تا بتواند در سايه 
اين مديريت، همكاري با هر دو كشور را ادامه داده يا حتي در 

برخي از موارد بر حجم اين همكاري ها بيفزايد. 

برخالف دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده كه به 
شكل كامال علني در جدال ميان عربستان سعودي و ايران، 
كنار رياض ايستاد، والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
تالش كرد فاصل��ه خود را با اين بحران حف��ظ كند و نه در 
كنار تهران و نه در كنار رياض  قرار نگرفت. ش��اهد اين ادعا 
نيز رفتار مشابهي است كه مس��كو در قبال تهران و رياض 

اتخاذ كرده است. 
پس از آنكه ملك سلمان، پادشاه عربستان سعودي به مسكو 
س��فر كرد، والديمير پوتين بالفاصله راهي تهران شد و در 
پايتخت ايران با رهب��ر و رييس جمهور ايران در مدت زمان 
كمتر از يك روز اقامت خود ديدار كرد. هرچند تهران و رياض 
رابطه بسيار خصمانه اي با هم دارند اما روسيه هم با ايران و هم 
با عربستان سعودي رابطه حسنه خود را حفظ كرده است. 
اكنون س��وال اينجا اس��ت كه هدف والديمير پوتين از اين 
مانورهاي مش��ترك و هماهنگ با تهران و رياض چيست؟ 
اصلي ترين و شايد هم جدي ترين پاسخ اين است كه روسيه 
هم به همكاري مشترك با اين دو كشور نياز دارد و هم آن را 

يك ارزش مي داند. در سوريه، روسيه و ايران براي حمايت 
از بشار اس��د )دولت مركزي( وابستگي كاملي به هم دارند. 
مسكو به ايران و نيروهاي نظامي مورد حمايت ايران كه روي 
زمين فعال هستند نياز دارد و اين در حالي است كه مسكو 
ترجيح مي دهد نيروهاي زميني خود را گرفتار سوريه نكند و 
حمايت هاي هوايي از نيروهاي بشار اسد را ادامه دهد. همزمان 
همكاري عربستان سعودي و روسيه براي كنترل توليد نفت و 
مديريت بهاي جهاني آن براي روسيه يك ضرورت است چرا 
كه پوتين براي ثابت نگاه داشتن اوضاع اقتصادي كشورش به 

اين مالحظه كاري ها در بازار طالي سياه نياز دارد. 
پوتين براي محقق كردن آرزوهاي خود در حوزه مدرن سازي 
تجهيزات و تسليحات نظامي روسيه و همچنين براي حفظ 
ثبات داخلي تا حد بسيار زيادي به نفت وابسته است. روسيه 
به دليل سياس��ت هايي كه در قبال مس��اله اوكراين داشته 
است تحت تحريم هاي اقتصادي غرب قرار دارد و به همين 
دليل اميدوار اس��ت كه بتواند بخش��ي از اين فش��ارها را با 
افزايش صادرات به عربس��تان س��عودي و همچنين جذب 

سرمايه گذاري هاي اين كشور از سر بگذراند. به زبان خالصه 
مي ت��وان گفت كه پوتين ب��ه دنبال حف��ظ رابطه خوب به 
شكل همزمان با تهران و رياض است چرا كه به هر دوي اين 
كشورها در اين مقطع زماني و شرايط كنوني نياز دارد. شايد 
حتي بتوان گفت كه خصومت مشترك ميان رياض و تهران 
فرصت هاي ويژه اي را براي مسكو ايجاد كرده است. درحالي 
كه نه عربستان س��عودي و نه ايران دل خوشي از همكاري 
همزمان روس��يه با اين دو كش��ور ندارند اما روسيه مي داند 
كه هيچ كدام از اين دو كشور نمي توانند از عهده تبعات عدم 

دوستي با مسكو برآيند. 
عربستان سعودي و ايران حتي در افزايش همكاري با روسيه 
نيز ب��ا يكديگر رقابت دارند هركدام ت��الش مي كنند رابطه 
بهتر خود با مس��كو را به رخ ديگري بكشند. از سوي ديگر، 
برخورداري از رابطه خوب همزمان با عربس��تان سعودي و 
ايران، دست روسيه در مواجهه با اياالت متحده را نيز باالتر 
برده است. پوتين به خوبي مي داند كه توانايي واشنگتن در 
گفت وگوي همزمان با اعراب و اس��راييل پس از آنكه اتحاد 

جماهير شوروي سابق رابطه خود با اسراييل در سال 1967 را 
قطع كرد واشنگتن را به مهره اصلي و قاضي در مذاكرات صلح 
اعراب و اسراييل بدل كرد و اين در حالي بود كه مسكو از آن 
روند بطور كامل كنار گذاشته شد. با چنين تجربه اي، توانايي 
مسكو در گفت وگوي همزمان با تهران و رياض در حالي كه 
دونالد ترامپ رويكرد خصمانه اي را در قبال ايران اتخاذ كرده 
اس��ت به پوتين اين فرصت را مي دهد ت��ا در صورت تمايل 
ايران و عربستان سعودي به عنوان واسطه اي براي كاستن از 
تنش هاي اين دو كشور اقدام كند و اين بار اين واشنگتن باشد 

كه پشت درهاي بسته باقي مي ماند. 
البته كه برخ��ورداري از توانايي گفت وگو با دو طرف ماجرا 
تضميني بر اين نيس��ت كه الزاما طرف سوم بتواند از تنش 
ميان دو طرف بكاهد. با اين وجود باز هم ترامپ مي تواند خود 
را در جامه رهبري نشان بدهد كه از توانايي حل مناقشه ها 
برخوردار است و اين درحالي است كه دونالد ترامپ از چنين 
توانايي اي برخوردار نيس��ت. از س��وي ديگر پوتين تالش 
مي كند با ابراز تماي��ل براي تنش زدايي از رابطه هاي تهران 

– رياض، عربس��تان- قطر، اس��راييل و فلسطين كشورش 
را ب��ه عنوان بازيگري كه توانايي ح��ل و فصل اختالف ها را 
دارد، نشان دهد و البته به غرب نيز ثابت كند كه كشورهاي 
خاورميانه با تحريم هاي غرب عليه ايران همراه نمي شوند. 
البته پوتين به خوبي مي داند كه تنش ميان ايران و عربستان 
س��عودي به طور كامل حل و فصل نخواهد ش��د مگر آنكه 
ايران و اياالت متحده در س��ر مس��ائل منطق��ه اي وارد فاز 
گفت وگو با يكديگر شوند و اين مساله نيز تا زماني كه ترامپ، 

رييس جمهور امريكا باشد رخ نخواهد داد. 
در اين ميان خطر جدي كه براي اين سياست پوتين وجود 
دارد رويارويي مس��تقيم تهران و رياض در منطقه اس��ت. 
در چنين ش��رايطي واشنگتن بدون ش��ك در كنار رياض 
مي ايستد و اين مساله پوتين را بر سر دوراهي قرار مي دهد 
كه آيا بايد در كنار تهران قرار بگيرد يا موضع بي طرف خود 
را كماكان ادامه دهد. مديريت چنين ش��رايطي به توانايي 
ديپلماتيك باال نياز دارد كه معلوم نيس��ت رييس جمهور 

روسيه از آن برخوردار باشد. 

سارا معصومي

روسيه؛ هم با ايران هم با عربستان سعودي 

تا ريشه كني تروريسم در سوريه مي مانيم


