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در دهه هاي اخیر جه��ان در برابر يك واقعیت انكار ناپذير 
قرار دارد و آن اين است كه اياالت متحده امريكا بر مبناي 
بررسي هاي جهاني قدرتمند ترين ارتش دنیا را در اختیار 
دارد. از طرفي ريیس جمهور اي��االت متحده با اختیارات 
بسیار زياد خود فرماندهي كل قواي اين كشور را برعهده 
دارد. از همین رو همیش��ه اين نگران��ي در امريكا وجود 
داشته است كه به ناگاه اين ابزار قدرتمند در اختیار فردي 
خطرناك و غیر قابل كنترل قرار گیرد البته پیش بیني هاي 
الزم در چنین مس��یري در نظر گرفته شده است. طبق 
قانون اساسي امريكا راه اندازي هرجنگي نیازمند تصويب 
كنگره اين كشور اس��ت و ريیس جمهور امريكا بايد براي 
دستور و فرماندهي جنگ مجوز كنگره را در اختیار داشته 
باش��د در غیر اين ص��ورت آغاز هرگونه جنگي از س��وي 
ريیس جمهور غیرقانوني خواهد بود. ام��ا در حال حاضر 
از سال 2001 كه اعضاي كنگره امريكا به ريیس جمهور 
اختیاراتي قاب��ل توجه در زمین��ه مبارزه با تروريس��م و 
دشمنان اياالت متحده داده اند تاكنون عمال دست كنگره 
براي دخالت در تصمیم هاي نظامي ريیس جمهور تا حد 
زيادي كوتاه شده اس��ت. گفتني اس��ت عالوه بر جورج 
بوش، باراك اوباما نیز با اس��تفاده از اين مج��وز درمبارزه 
علیه داع��ش ورود پیدا ك��رد اما اكنون دونال��د ترامپ با 
استفاده از همین مجوز دست به حمله نظامي در سوريه 
مي زند. از همی��ن رو نمايندگان كنگره به ش��دت نگران 
شده اند كه اين ابزار نظامي قدرتمند در اختیار فردي قرار 
گرفته كه جنون قدرت وي ممكن است كشور را به سمت 

يك اقدام خطرناك س��وق دهد. س��ناتور ماركو روبیوي 
جمهوري خواه از ايالت فلوري��دا و الیزابت وارن دموكرات 
از ايالت ماساچوست كه معموال ديدگاه هاي همسويي با 
يكديگر ندارند، هردو تاكید كردند كه ريیس جمهور بايد 
يك استراتژي جامع و مشخص درباره سوريه را ارايه دهد. 
هردو سناتور بلندپايه كه حتي ممكن است بخواهند در 
انتخابات رياس��ت جمهوري آينده نیز حضور پیدا كنند 
پس از حمله امريكا و متحدانش به سوريه اين سخنان را 
مطرح كردند. به گزارش واشنگتن پست اين رويكرد اكنون 
در تمام طیف هاي سیاسي پس از حمله به سوريه وجود 
دارد. تمام آنها اكنون برروي تاثیر حمالت، منافع امريكا در 
خارج از كشور و قدرت ريیس جمهور براي اقدام نظامي در 
حال بحث و اظهارنظر هستند. وارن رسما اعالم كرد، اگر 
ترامپ مي خواهد دخالت نظامي امريكا در جنگ داخلي 
سوريه را گس��ترش دهد، بايد از كنگره درخواست مجوز 
كند و يك استراتژي جامع با اهداف واضح و برنامه اي براي 
دس��تیابي به آن ارايه دهد. روبیو نیز هرچند در سخنان 
خود اش��اره اي به مجوز كنگره براي اعزام نی��رو نكرد اما 
خواس��تار يك راهبرد واقعي و جامع براي پايان دادن به 
تهديد اس��د براي مردم خود، منطقه و اي��االت متحده و 
همچنین براي مقابله با حمايت روسیه و ايران از حكومت 
سوريه شد. الزم به ذكر است حمله نظامي بامداد روز شنبه 
زماني انجام شد كه مجلس سنا فشارهاي جديدي را براي 
تصويب مجوز تجديد نظر در اس��تفاده از نیروي نظامي و 
قانون  AUMFآغاز كرد تا جايگزيني براي قانوني ش��ود 
كه در سال 2001براي حمله به افغانستان و سپس براي 
عراق مورد استفاده قرار گرفت و مداخله نظامي امريكا را 

توجیه مي كرد. با اين حال حدود 5 سال است كه در میان 
نمايندگان كنگره امريكا بحث درخصوص موضوع وجود 
دارد اما هیچگاه به يك توافق جامع ختم نشد تا اختیارات 
ريیس جمهور در خصوص اس��تفاده از ق��واي نظامي باز 
تعريف ش��ود. با اين وجود با توجه به اينكه دولت دونالد 
ترامپ به طور كلي كنگره امريكا را در دس��تورات نظامي 
خود ناديده گرفته اس��ت و هیچ تالش��ي نیز براي جلب 
رضايت اعضاي آن انجام نداده آنها نیز به شدت از ادامه اين 
روند نگران و ناراحت هستند. تیم كین سناتور دموكرات 
كه همواره فردي پیش��رو ب��راي محدود ك��ردن قانون 
AUMF ش��ناخته مي شود حمله به س��وريه بدون يك 
استراتژي گسترده را غیرقانوني دانست. وي در سخناني 
عنوان كرد در ح��ال حاضر چه چی��زي مي تواند دونالد 
ترامپ را در خصوص بمباران ايران يا كره شمالي به عنوان 
گزينه هاي بعدي متوقف كن��د. وي افزود: ريیس جمهور 
بايد تايید كنگره را قبل از اينكه به سوريه حمله كند و يك 

اشتباه بزرگ را مرتكب شود دريافت كند. 
س��ناتور لیندزي گراهام يك��ي از اعضاي ب��ا نفوذ كمیته 
نیروهاي مسلح مجلس سنا نیز روز ش��نبه اعالم كرد كه 
حمالت نشان از يك انسجام سیاسي در خصوص استفاده 
از سالح شیمیايي است و نه بیشتر از آن. وي افزود: دولت 
داراي يك استراتژي است و اينكه مي خواهد سريع ترين 
راه براي خروج از س��وريه را پیدا كن��د. وي در بیانیه اي از 
سیاست هايي كه موجب تقويت دستان روسیه و ايران كه 
متحدان سوريه به حساب مي آيند مي ش��ود، انتقاد كرد. 
وي افزود ما بحران در سوريه را ناديده گرفتیم. اين مشكل 
ما نبود. اين اس��تراتژي زماني كه در دوره اوباما به تصويب 

رسید شكست خورده بود و حاال اين استراتژي از بین رفته 
است. 

به نظر مي رس��د بناس��ت تغییراتي در خص��وص قانون  
AUMF صورت گیرد، اختیارات ريیس جمهور محدودتر 
خواهد شد و احتماال اجازه حمله دوباره به سوريه را نخواهد 
داد. مايك پمپئو گزينه معرفي شده براي تصدي وزارت 
خارجه هفته گذش��ته عنوان ك��رد كه از قان��ون جديد 
AUMF حمايت خواهد كرد. رهبران رده باالي كنگره 
اغلب خواستار بررس��ي دقیق تر رويكرد اياالت متحده به 

سوريه ونقش كنگره در آن شده اند. 
در شرايط كنوني و فشارهاي متعدد برروي دولت بسیاري 
منتظر ارايه استراتژي جديدي در خصوص سوريه هستند 
كه تیم جديد سیاست خارجي و امنیت ملي ترامپ بايد 
آن را تهیه كنند. هنوز مايك پمپئو تايیديه س��نا را براي 
حضور در كابینه به عنوان وزيرخارجه دريافت نكرده است 
و جان بولتون نیز به عنوان مش��اور امنیت ملي جديد در 
حال تغییرات شوراي امنیت ملي امريكا است تا تركیب 
مورد نظر خود را ايجاد كند. مش��خص نیست كه افرادي 
مانند پمپئو و بولتون چه استراتژي را در خصوص سوريه 
دنبال خواهند كرد و اصال معلوم نیست كه دولت امريكا در 
میان تمام رسوايي ها و چالش هايي كه با آن روبه رو است 
بتواند اس��تراتژي مدون و هدفمند را ارايه دهد. از طرفي 
ديگر كنگره امريكا به شدت دنبال محدود كردن اختیارات 
ريیس جمهور در استفاده از نیروهاي نظامي است چرا كه 
حمله به سوريه هرچند حمايت كلي سیاستمداران را به 
همراه داشته اما سواالت متعددي را در خصوص آينده به 
وجود آورده كه همه از دولت توقع دارند به آنها پاسخ دهد. 

ميثم    سليماني

امريكا

در غی��اب دو رهبر حاشیه س��از قاره امري��كا، نیكوالس 
مادورو، ريیس جمهوري بولیواري ونزوئال و دونالد ترامپ، 
ريیس جمهور اياالت متحده امريكا، هش��تمین نشست 
س��ران كش��ورهاي قاره امريكا در ش��هر لیما، پايتخت 
پ��رو، آرام و بدون جنج��ال زي��ادي برگزار ش��د. دونالد 
ترامپ، در روزهاي آخر باقي مانده به برگزاري نشس��ت، 
س��رگرم برنامه ريزي براي حمله به خاك س��وريه شد و 
معاون اولش مايك پنس را به ج��اي خود به اين اجالس 
فرستاد، در برابر نیكوالس مادورو، از سوي دولت پرو براي 
ش��ركت در اين اجالس دعوت نش��ده بود، چرا كه دولت 
پرو با تصمیم مادورو براي برگ��زاري انتخابات زودهنگام 
رياس��ت جمهوري در ونزوئال مخالف اس��ت. واشنگتن 

پس��ت در گزارشي از اين نشست مي نويس��د هنوز زمان 
زيادي از آن دوران نگذشته است كه كشورهاي امريكاي 
التین از هر فرصتي براي حمله لفظي به سیاس��ت هاي 
دولت امپريالیست شمال قاره امريكا استفاده مي كردند. 
در ش��رايطي كه ترامپ ريیس جمهور امريكاست و او نیز 
از هر فرصتي براي حمله و توهین به كش��ورهاي جنوبي 
استفاده مي كند، نشست كش��ورهاي قاره امريكا، میدان 
مناسبي براي حمالت سیاسي بود، اما واقعیت اين است 
كه منطقه امريكاي جنوبي طي سال هاي اخیر نسبت به 
گذشته بسیار محافظه كارتر شده و در عین حال اولويت 
نگراني هاي اين منطقه به بح��ران در ونزوئال تغییر يافته 
است. اجالس روز شنبه سران قاره جديد، بدون كمترين 
حاشیه برگزار ش��د. تقريبا هیچ يك از سران كشورهاي 
امريكاي التین اشاره اي مس��تقیم به نام جنجال آفرين 

ترامپ نكردند. شرايط براي مايك پنس در اين فضا آرام و 
كم حاشیه تا حدي خوب بود كه اصلي ترين خواسته هاي 
او يعني حمايت از دولت امريكا و متحدانش در حمله به 
سوريه و افزايش انزواي دولت ونزوئال از سوي كشورهاي 
همس��ايه، نه تنها مورد قبول رهبران امريكاي التین قرار 
گرفت، بلكه از س��وي گروهي از رهبران نیز تكرار شد. از 
جمله خوان مانوئل س��انتوس، ريیس جمهور كلمبیا با 
اشاره به محكومیت استفاده از سالح هاي شیمیايي، تاكید 
كرد كه كشورش از »اقدامات تنبیهي در برابر استفاده از 

اين سالح ها« حمايت مي كند. 
عليه مادورو

معاون ريیس جمهور امريكا كه به عن��وان يكي از آخرين 
س��خنرانان اين اجالس تالش كرد بیش��تر تمركز خود 
را روي ونزوئال بگ��ذارد و تنها با اش��اره كنايه آمیز »رژيم 
كمونیس��ت خس��ته« از كوبا نام برد. او با انتقاد از شرايط 
جاري در ونزوئال، بحران اين كشور را »تراژدي يك استبداد 
در ابعاد كامل« توصیف كرد. پنس ادعا كرد: »مسوولیت 
زجرهاي مردم ونزوئال فقط پاي يك نفر نوش��ته مي شود: 
نیكوالس مادورو.« پنس در عی��ن حال خبر داد كه دولت 
امريكا آمادگ��ي دارد 16 میلیون دالر كم��ك در اختیار 
كشورهاي همسايه ونزوئال قرار دهد كه شهروندان مهاجر 
اين كشور را قبول مي كنند، با اين حال چیزي از استراتژي 
يا برنامه جديد امريكا ب��راي رويارويي با نیكوالس مادورو 
نگفت. با اين حال بر خالف كوب��ا، بولیوي و تعدادي ديگر 
از كشورهاي حوزه درياي كارايیب، اكثريت رهبران حاضر 
در اين نشس��ت با اقدام نیكوالس مادورو ب��راي برگزاري 
انتخابات زودهنگام مخالف بودن��د و از بايكوت ونزوئال در 
اين نشس��ت حمايت كردند. اين كش��ورها معتقدند كه 
انتخابات مورد نظر مادورو كه از سوي مخالفان سیاسي اش 
تحريم شده اس��ت، يك انتخابات نمايشي اس��ت و بايد 
مرزهاي ونزوئال براي كمك هاي بین المللي گشوده شود. 
ريیس جمهور آرژانتین، مائوريسیو ماكري در سخنراني 
خود گفت: »م��ا بايد تالش هاي م��ان را چندبرابر كنیم تا 
دولت ونزوئال دست از انكار واقعیت بردارد و همكاري هاي 
منطقه و كمك هاي بین المللي را بپذيرد، اين تنها راه غلبه 
بر بحران انساني در اين كشور است كه آن را به يك كشور 

ناپايدار بدل مي كند.«
انتقاد از سياست هاي واشنگتن

در شرايطي كه به جز مادورو و ترامپ، ريیس جمهور كوبا، 
رائول كاسترو هم در اين نشست ش��ركت نكرده بود، اما 
تندترين انتقادها از دونالد ترامپ از سوي برونو رودريگز، 
وزير خارجه كوبا بیان شد. وزير خارجه كوبا در سخنانش 
تاكید كرد كه دولت كش��ورش »قويا حمله تجاوزكارانه 

اياالت متحده به سوريه را محكوم مي كند« و اين اقدامات 
را »تجاوز آشكار به قوانین و حقوق بین المللي مي داند. « 
او در عین حال در بخش ديگري از س��خنانش با ترسیم 
تصويري سیاه از اياالت متحده امريكا، اين كشور را محلي 
نامید كه »دانش آموزان با اسلحه كشته مي شوند و قرباني 
خواسته هاي البي هاي سیاسي مي ش��وند« و از اقداماتي 
همچون »تبلیغ براي ديواركش��ي، نظامي سازي مرزها، 
اخراج دسته جمعي مهاجران شامل كودكان و كساني كه 
در خاك اين كشور متولد شده اند« انتقاد كرد. در شرايطي 
كه برخي از كشورهاي متحد واشنگتن، از جمله كانادا از 
اقدام نظامي امريكا، بريتانیا و فرانسه علیه سوريه حمايت 
كردند، اما اوو مورالس، ريیس جمهور بولیوي، بعد از وزير 
خارجه كوبا، تندترين انتقادها را از سیاس��ت هاي امريكا 
كرد. مورال��س كه از اصلي ترين منتقدان سیاس��ت هاي 
امريكا در منطقه امريكاي التین و متحد ونزوئال است، در 
سخنان تند خود تاكید كرد: »بايد با شفافیت تمام تاكید 
كرد، اصلي ترين تهديد براي دموكراسي، صلح، آزادي، كره 
زمین و چندجانبه گرايي، دولت اياالت متحده امريكاست. 
من بدون كوچك ترين وحش��تي اين نكته را علنا و بلند 
بیان مي كنم. «. مورالس كه س��فیر كشورش در سازمان 
ملل متحد نیز از جلس��ه ش��وراي امنیت براي حمله به 
سیاس��ت هاي امريكا و جنگ افروزي اين كشور استفاده 
كرده بود، به ش��دت از دولت پرو به دلیل دعوت نكردن از 

نیكوالس مادورو براي شركت در اجالس انتقاد كرد. 
سيگنال هاي مثبت نفتا

شايد مهم ترين توافق حاشیه نشست سران قاره امريكا، 
اظهارات مايك پنس بعد از ديدار با نخس��ت وزير كانادا، 
جاستین ترودو بود كه تاكید كرد ممكن است تا چند هفته 
ديگر، توافق نهايي براي بازنگري در نفتا )توافق تجارت آزاد 
امريكاي ش��مالي( میان مكزيك، كانادا و اياالت متحده 
امريكا، به دست بیايد. هر چند مايك پنس با انريكه پنیا 
نیه تو، ريیس جمهور مكزيك هم ديدار و گفت وگو كرد، اما 
بعد از اين ديدار هیچ يك از دو مقام حاضر به پاسخگويي به 
خبرنگاراني كه از آنها در مورد ديوار مرزي وعده داده شده 
توسط ترامپ مي پرسیدند، نشدند. پنیا نیه تو تاكنون دو 
بار سفر خود به واش��نگتن را به دلیل اختالفات در مورد 
شعار دونالد ترامپ براي ساخت ديوار در مرز مكزيك، لغو 
كرده است. دونالد ترامپ، پیش از اين تهديد كرده بود كه به 
دلیل »غیرمنصفانه بودن« نفتا، عالقه مند است امريكا را از 
اين توافق تجارت آزاد خارج كند. اما بر اساس آنچه مايك 
پنس و جاستین ترودو بعد از ديدارشان گفتند، نشانه هاي 
مثبتي از نزديك شدن به توافق براي نگه داشتن امريكا در 

نفتا و بازنگري در برخي از مواد آن ديده مي شود. 

نشست سران كشورهاي قاره امريكا با تمركز بر بحران ونزوئال برگزار شد

بقاي واشنگتن در توافق تجارت آزاد

احمد دستمالچيان، سفير پيشين ايران در لبنان و اردن در گفت وگو با »اعتماد«: 

عربستان در رويارويي با مردم پابرهنه يمن هم 
ناتوان بود

گروه جهان| نشس�ت س�ران كش�ورهاي عضو 
اتحاديه عرب، پ�س از كش و قوس ه�اي فراوان، 
عاقب�ت روز گذش�ته ب�دون حض�ور امي�ر قطر 
برگزار شد. درس�ت يك روز بعد از حمله امريكا، 
بريتانيا و فرانس�ه به خاك س�وريه، ك�ه پيش از 
اين توس�ط عربس�تان از اتحاديه ع�رب اخراج 
شده اس�ت، مقام هاي عربس�تان ترجيح دادند 
تمرك�ز اي�ن اج�الس را نف�وذ اي�ران در منطقه 
عنوان كنند. احمد دس�تمالچيان، سفير پيشين 
جمهوري اس�المي ايران در لبنان و اردن و كاردار 
پيشين در عربس�تان س�عودي، معتقد است كه 
با اس�تمرار ش�رايط موجود در منطقه، عربستان 
س�عودي روز به روز حماي�ت تعداد بيش�تري از 
كشورهاي عربي را از دست خواهد داد و برگزاري 
چني�ن اجالس هايي نمي توان�د اين كش�ور را از 
شكس�ت هاي مس�تمر نجات دهد. در ادامه متن 
كامل گفت وگوي »اعتماد« با احمد دستمالچيان 

را مطالعه مي كنيد. 

  امير قطر با وجود دعوتي كه از سوي رياض براي 
شركت در اجالس سران اتحاديه عرب در ظهران 
عربس�تان درياف�ت كرده  ب�ود در اين نشس�ت 
ش�ركت نكرد، فكر مي كنيد دليل استمرار تنش 
ميان عربس�تان و قطر چه باش�د و آيا دورنمايي 

براي حل اين اختالفات وجود دارد؟
قطر و عربس��تان از ديرب��از اختالف هاي س��نتي با هم 
داشتند و اختالفات آنها محدود به اتفاقات ده ماه پیش 
كه منجر به تحريم و محاصره قطر توس��ط چهار كشور 
عربي به رهبري عربستان س��عودي شد، نیست. اين دو 
كشور با هم همسايه هس��تند و هر دو از مذهب وهابیت 
پیروي مي كنند، اما هر يك از اين دو مسیر متفاوتي را چه 
به لحاظ مذهبي و چه به لحاظ سیاسي انتخاب كرده اند. 
اما برخالف گذشته، اين بار يك بحث بسیار جدي و تند 
میان دو كش��ور جنوب خلیج فارس اتفاق افتاده است. 
عربس��تان در راس��تاي جاه طلبي ها و بلندپروازي هاي 
ولیعهد ج��وان و حاك��م بالفعل اين كش��ور، محمد بن 
سلمان، خرداد سال گذش��ته خیز برداشت تا قطر را نیز 
مانند بحرين ببلعد و زير تیول خود قرار دهد. اما جايگاه 
قطر با بحرين متفاوت بود و با توجه به پش��تیباني هاي 
بین المللي كه طي س��ال هاي گذش��ته به دست آورده 

ب��ا  خص��وص  ب��ه  اس��ت، 
سرمايه هاي بسیار هنگفتي كه 
اين كشور در كشورهاي غربي 
ذخیره كرده اس��ت و موقعیت 
ژئواستراتژيك اين كشور و قرار 
گرفتن پايگاه هوايي امريكا در 
خ��اك آن، توانس��ت در مقابل 
فشار عربستان ايستادگي كند. 
تركیه هم از اين فرصت استفاده 
كرد تا با حمايت از قطر به نوعي 
وزن قطر را در اين دعوا افزايش 
داد و مس��اله تا حدي پیچیده 
ش��د كه باز ك��ردن گ��ره آن از 
عهده ولیعهد عربس��تان خارج 
ش��د. در همی��ن موقعیت هم 
جمهوري اسالمي ايران تصمیم 

گرفت كه از قطر حمايت كند تا اين كشور مستقل بتواند 
در ش��رايط س��خت محاصره اقتصادي و م��رزي، ادامه 
حیات دهد. شروطي كه چهار كشور عربستان سعودي، 
امارات متح��ده عربي، بحرين و مصر براي ازس��رگیري 
روابط ب��ا قطر و پاي��ان اين محاص��ره ق��رار داده اند، به 
شكلي است كه قطر عمال نمي تواند بدون چشم پوشي 
از حاكمیت ملي و اس��تقالل خود ب��ه آنها جواب مثبت 
بدهد. دوحه بي میل نیس��ت كه به اي��ن تنش ها پايان 
دهد و برخي از ش��روط را بپذيرد، اما در عین حال قبول 
كردن همه شروط به معناي زير س��وال رفتن سیادت و 
حاكمیت ملي قطر خواهد بود. ضمن اينكه االن قطر در 
سیاست هاي بین المللي نقش ايفا مي كند و در تحوالت 
خاورمیانه نقش موثري داشته و نمي تواند از نقش خود 
چشم پوشي كند چراكه هزينه هاي زيادي تاكنون براي 
به دست آوردن جايگاه قدرتمند و يك سیاست خارجه 

مستقل انجام داده است. 
  دونالد ترام�پ رييس جمهور امري�كا طي يك 
ماه گذشته ديدارهايي با وليعهد عربستان و امير 
قطر داشت و گفته مي شد كه تالش كرد تا با ايجاد 
آشتي ميان اين دو كشور عربي، آنها را عليه ايران 
متحد كند، فكر مي كنيد اين تالش ها با شكست 

مواجه شده است؟
ترامپ س��عي مي كند كه بین قطر و عربستان به نحوي 
بازي كن��د كه از ه��ر دو طرف ب��ه يك اندازه بدوش��د. 
ريیس جمهور امريكا ديدگاه تجاري به روابط بین المللي 
دارد و برايش تفاوتي نمي كند كه قطر و عربستان دوست 
باشند يا دشمن، هر اندازه كه بیشتر براي خريد از امريكا 
هزينه كنند، ترامپ راضي تر اس��ت. براي تشكیل يك 
جبهه مش��ترك ضد ايراني، ترامپ تاكن��ون موفقیتي 
نداشته و به نظر نمي رس��د كه در اين مسیر به سادگي 

موفق شود. اگر قرار باش��د مصالحه اي میان عربستان و 
قطر انجام شود، فقط دعوت براي شركت در يك جلسه 
سران كافي نیست و الزم اس��ت كه عربستان سعودي و 
متحدانش، ش��روطي را كه براي دوحه تعیین كرده اند، 

تعديل كنند. 
  يك�ي از موضوع ه�اي اصلي نشس�ت س�ران 
اتحاديه عرب در ظهران، مساله ايران عنوان شد. 
فكر مي كنيد عربستان چرا تا اين اندازه در ايجاد 
اختالف مي�ان كش�ورهاي عربي و اي�ران تالش 

مي كند؟
نبايد تص��ور كرد كه سیاس��ت هاي عربس��تان در برابر 
ايران منحصر به سه سال اخیر است، دشمني عربستان 
س��عودي با جمهوري اس��المي اي��ران درس��ت از روز 
پیروزي انقالب اس��المي در ايران شروع ش��د. از همان 
زمان عربستان همكاري مستمر و مس��تقیمي با رژيم 
صهیونیس��تي و منافقین آغاز كرد تا جمهوري اسالمي 
ايران را بي ثبات كند. اغلب جنايات منافقین با حمايت 
مستقیم اطالعاتي و سرمايه گذاري رژيم سعودي انجام 
شده است. فقط در مورد ترور عماد مغنیه همكاري بسیار 
گس��ترده اي بین نیروهاي اطالعاتي عربستان و موساد 

براي اجراي اين عملیات انجام شد. 
بعد از مرگ عبداهلل بن عبدالعزيز و نشستن سلمان بن 
عبدالعزيز بر تخت سلطنت، پسر جوان، خام و بي تجربه 
او بود كه زمام امور را عمال در عربستان در دست گرفت. 
محمد بن س��لمان بس��یاري طرح هاي جاه طلبانه را به 
تصور پش��تیباني امريكا آغاز كرد. تالش هاي عربستان 
براي سرنگوني نظام قانوني حاكم بر اين كشور چند برابر 
شد، حمايت بي حد و حصر از گروه هاي افراطي، تكفیري 
و تروريس��تي براي بر هم زدن نظم منطقه و ايجاد يك 
محیط امن در اطراف رژيم صهیونیستي، استمرار اشغال 
نظامي بحرين و وع��ده دو هفته اي براي اش��غال يمن، 
همه با صرف هزينه بس��یار يا كامال با شكس��ت مواجه 
ش��ده اند يا رفته رفته با گذر زمان، بدون هیچ دستاورد 
سیاسي يا نظامي براي رياض، به چاهي براي هدر رفتن 
پول هاي عربستان تبديل شده اس��ت. عربستان تحت 
حاكمیت سلمان و محمد بن سلمان به يك كشور معلق 
و پادرهوا تبديل ش��ده كه طي سه سال گذشته به هیچ 
يك از اه��داف بلندپروازانه اش حتي نزديك هم نش��ده 
است. امروز هم با برگزاري همه نشست ها و اجالس هاي 
سیاسي و عربس��تان سعودي، اين كش��ور موفق نشده 
اس��ت جاي��گاه اي��ران را زي��ر 
س��وال ببرد و در واقع پادشاهي 
كوچك تر و حقیرتر از آن است 
ك��ه بتواند ب��ه اي��ران ضربه اي 
بزند. با تمام ادعاه��ا، هزينه ها، 
تم��ام خريدهاي تس��لیحاتي 
و تمام نشس��ت هاي سیاس��ي، 
عربس��تان حتي در رويارويي با 
مردم پابرهنه فقیرترين كشور 
عربي هم ناتوان بود، چه برس��د 
به اينكه بخواه��د در مقابل يك 
ق��درت منطقه اي مانن��د ايران 
قرار بگیرد. عربس��تان امروز در 
باتالقي قرار گرفته كه هر اندازه 
بیشتر دس��ت و پا بزند، بیشتر و 

بیشتر فرو مي رود. 
  اجالس سران كش�ورهاي عضو اتحاديه عرب، 
ي�ك روز بع�د از حمل�ه امري�كا و متحدانش به 
خاك س�وريه اتفاق مي افتد. به نظر مي رسد كه 
به جز عربس�تان، امارات، بحري�ن و قطر، ديگر 
كش�ورهاي عربي از جمله كوي�ت، اردن، مصر و 
عراق، نس�بت به اين اقدام امري�كا موضع منفي 
دارند. آيا مي توان گفت ك�ه در اتحاديه عرب در 
مورد حمل�ه امريكا ب�ه خاك يك كش�ور عربي 

اختالف نظر و شكاف وجود دارد؟
بگذاريد من يك ق��دم جلوتر ب��روم؛ نه تنه��ا در میان 
كش��ورهاي عربي، بلكه در س��طح بین المللي هم اقدام 
امريكا يك شكست مفتضحانه محسوب مي شد. به جز 
فرانس��ه و بريتانیا، هیچ يك از ديگر متحدان امريكايي 
حاضر به مش��اركت در اين تجاوز نش��دند، كشورهايي 
مانند چین و آلمان با اين اقدام مخالفت كردند. در واقع 
نه تنها يك ائتالف بین المللي علیه مقاومت تشكیل نشد، 
بلكه عملیاتي كه انجام شد را مي توان يك موشك بازي 
نامید. در كنار ناتوان��ي امريكا در تش��كیل يك ائتالف 
بین المللي، شاهد ش��كاف در بین اعراب در مورد چنین 
اقداماتي هم هستیم. كشورهاي مهم عربي و همسايگان 
س��وريه حاضر به حمايت از اي��ن اقدام نش��دند. عمال 
مي توان گفت كه اقدام امريكا هیچ دستاوردي نداشت، 
بلكه باعث عیان تر شدن شكاف با امريكا شد. امروز به اين 
دلیل كه توازن صحنه در اختیار محور مقاومت اس��ت و 
قدرت و ابتكار سیاسي و نظامي در اختیار محور مقاومت 
است، هر اندازه كه امريكا و متحدانش بیشتر تالش كنند 
كه اين بازي شكست خورده را باز زخمي كنند، بیش از 
پیش دچار رسوايي و شكست خواهند شد. قطعا در آينده 
با ادامه اين روند، تعداد كشورهاي عربي بیشتري دست از 

حمايت از جبهه عربستان مي شويند. 

شهاب    شهسواري

عربس�تان تحت حاكميت سلمان 
و محمد بن س�لمان به يك كش�ور 
معل�ق و پادره�وا تبديل ش�ده كه 
طي سه سال گذش�ته به هيچ يك 
از اه�داف بلندپروازان�ه اش حتي 
نزدي�ك ه�م نش�ده اس�ت. امروز 
هم ب�ا برگ�زاري همه نشس�ت ها و 
اجالس هاي سياس�ي، عربس�تان 
س�عودي، اين كش�ور موفق نشده 
اس�ت جايگاه اي�ران را زير س�وال 
ببرد و در واقع پادشاهي كوچك تر 
و حقيرتر از آن اس�ت كه بتواند به 

ايران ضربه اي بزند.
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