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طرح ریزی جدید در سیاست خارجی عربستان 
شکاف میان ریاض و واشنگتن؟!

ســعودی ها متوجه شــده اند کــه دیگر 
نمی توانند به حمایت های آمریکا تکیه کنند و 
با اتخاذ راهبردی جدید به گفت  وگو با دشمنان 
برای کاهش مناقشــه های منطقــه ای روی 
آورده اند. به گزارش نیویورک تایمز، از ســال 
۲۰۱۵ که »محمد بن ســلمان« به عنوان یک 
نیروی مؤثر در عربســتان ظاهر شد، سیاست 
خارجی این کشور تهاجمی تر شــده است. او 
عربستان را به یک جنگ ویرانگر با انصاراهلل یمن 
وارد کرد؛ قطر را حمایت از تروریســم و ارتباط 
نزدیک با ایران متهم کرده و آنرا تحت محاصره 
قــرار داد و وعده داد که در سراســر خاورمیانه 
با ایران مقابله کند. همانطــور که تحلیلگران 
گفته بودند، این شــاهزاده جــوان یک نیروی 
بی ثبات کننده در خاورمیانــه بوده و در نهایت 
کارزار او علیه یمن و قطر بــه نتایج دلخواهش 
نرسید. نیویورک تایمز در خصوص چرخش در 
سیاست خارجی عربستان نیز نوشت: بن سلمان 
گفت  وگوهای مستقیم با یمنی هایی را که بیش 
از ۴ سال با آنها جنگ کرده، سرعت بخشیده که 
این امر منجر به کاهش درگیری های دو طرف 
شده اســت. او همچنین نشــان داده که مایل 
است محاصره عربستان و متحدانش علیه قطر 
را کاهش دهد. به نوشــته نیویورک تایمز، بن 
سلمان همچنین در تالش برای کنار زدن سایه 
جنگ از منطقه و گفت  وگوهای غیرمستقیمی 
با ایران است. به گفته تحلیلگران، تغییر راهبرد 
عربستان از تقابل به مذاکره ناشی از درک این 
واقعیت است که سیاست چند دهه ای آمریکا در 
منطقه یعنی دفاع ایاالت متحده از صنعت نفت 
عربستان دیگر قطعی نیست. هرچند مقام های 
آمریکایی و سعودی مدعی بودند که ایران پشت 
حمالت ۱۴ سپتامبر )۲3 شــهریور( به مراکز 
نفتی بقیق و خریص در شــرق عربستان قرار 
داشت، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با 
لفاظی زیاد و اقدام اندک به آن پاسخ داد. این نوع 
پاسخ ترامپ، این واقعیت را در عربستان نمایان 
کرد که به رغم خرید ده ها میلیارد دالر ســالح 
از آمریکا، آنها دیگــر نمی توانند به یاری ایاالت 

متحده امیدوار باشند.

»راب مالی« از مقام های ارشد دولت باراک 
اوباما رییس جمهوری ســابق آمریکا با اشاره 
به عالقه ناگهانی عربســتان بــه بهره گیری از 
دیپلماســی در قبال یمن و قطــر می گوید که 
این امر نشان دهنده تمایل ســعودی ها برای 
تحکیم موقعیت منطقه ای خود در دوره ابهام و 
آسیب پذیری است. »استیون کوک« پژوهشگر 
اندیشکده شــورای روابط خارجی با اشاره به 
سیاســت اوباما برای »خــروج از خاورمیانه« 
می گوید: چیزی که سعودی ها متوجه نشدند 
این است که ترامپ به دیدگاه اوباما بسیار نزدیک 
است و مساله، خروج از خاورمیانه است. جنگ 
یمن، محاصره قطر و قتل »جمال خاشقچی« 
روزنامه نگار منتقد آل ســعود در کنسولگری 
عربســتان در اســتانبول به اعتبــار ریاض در 
واشنگتن بشــدت لطمه زد. »امیل هوکایم« 
تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه بین المللی 
مطالعات راهبردی در ایــن ارتباط می گوید: 
حتی برای ترامپ هم سخت است که در چنین 
شرایطی از عربستان دفاع کند. نیویورک تایمز 
در بخش دیگری از گزارش خود به این مســاله 
پرداخت که امارت به عنوان نزدیک ترین متحد 
منطقه ای عربستان، راهش را از ریاض جدا کرده 
است. این روزنامه نوشــت: امارات در ماه ژوئن 
عقب نشــینی نیروهایش از یمن را آغاز کرد و 
سعودی ها را با بار سنگین جنگی وخیم رها کرد. 
اماراتی ها در ماه ژوئیه میزبان مذاکراتی با ایران 
درباره امنیت دریایی بودند. این تالشــی برای 
کاهش تنش ها در خلیج فارس و حفظ اعتبار آن 
کشور به عنوان یک هاب امن بازرگانی بود. این 
گزارش می افزاید، سعودی ها علیرغم باج های 
سنگین به واشنگتن، آنگونه که فکر می کردند 
نتوانســتند از حمایت آمریکایی ها برخوردار 
باشند. این در حالیست که اخیراً ریاض با صدور 
احکام گوناگون در پرونده خاشقجی و همچنین 
پیگیری اصالحات داخلی به دنبال آن است تا 
بتواند یک باالنس معقول در سیاســت داخلی 
خود ایجاد کند تا مانع از به هم ریختگی در داخل 

خاک خود شود. 
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فرشاد گلزاری

  عراق همچنان در آتش اختالف ها 
و سهم خواهی ها می ســوزد. گویا قرار 
نیست این کشور با گذشت بیش از سه 
ماه آشفتگی روی آرامش را ببیند. پدر 
و مادرهای عراقی همچنان در این فکر 
هســتند که چرا پس از سقوط صدام و 
۱6 سال دست و پنجه نرم کردن با انواع 
و اقسام بحران های سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی هنوز آینده پیش روی آنها و 
فرزندانشان مبهم و غبارآلود است. این 
ابهام ها است که همچنان بی پاسخ مانده 
و هیچ ارگان و شخِص مشخصی در بغداد 
به آنها پاسخ نمی دهد. طبیعی است که 
عدم پاسخگویی و وعده های سر خرمن 
یک خروجی بیشتر ندارد: عکس العمِل 

رادیکال!
شاید بسیاری بر این عقیده باشند 
که استفاده از کلمه رادیکال در وضعیت 
فعلی جایز نیست و حتی بگویند که روند 
اعتراض ها آرام شده و خبری از خشونت 
و این مسائل نیست، اما اگر فقط کمی 
به اخباری که به صورت روزانه توســط 
رسانه ها در مورد عراق منتشر می شود 
نگاه کنیم به خوبی می فهمیم بسیاری از 
تحلیل هایی که در داخل و خارج از عراق 
در مورد تحوالت فعلی این کشور منتشر 

می شود، به صورت واقع بینانه مسائل را 
تحلیل نکرده اند و حتی تا جایی به دنبال 
فریب افکار عمومی هســتند؛ چراکه 
یکی از رســالت های نامبارک رسانه و 
مطبوعات در سراسر دنیا، جهت دهی و 

مصادره به مطلوِب وقایع است. 
از »برهم صالح« چه خبر؟   

شــاید بســیاری معتقد باشــند 
کــه مهمترین وقایــع عــراق از آغاز 
اعتراض های سراسری تاکنون، استعفای 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر این 
کشور باشــد. برخی دیگر هم جنایات 
رخ داده در گوشــه گوشه عراق و به هم 
ریختگی امنیتی در استان های جنوبی 
و شیعه نشــین را مهمترین تحوالت 
عراق می دانند اما واقعیت این است که 
درگیری هــا، اظهارنظرها و حتی ورود 
مرجعیت به پرونده فعلی، بخشی از عمده 
تحوالت مهِم همسایه غربی ما به شمار 
می رود؛ اما آنچه طی روزهای اخیر توجه 
بسیاری از تحلیلگران و مخاطبان اخبار 
عراق را به خود جلب کرد، اســتعفای 
»برهم صالــح«، رئیس جمهوری این 
کشور است. بسیاری بر این عقیده اند که 
جایگاه رئیس جمهور در عراق تنها یک 
جایگاه تشریفاتی اســت و به این دلیل 
قانون اساســی آن را به کردهای عراق 
اعطا کرده اســت، ولی آنچه در صحنه 
سیاسی و همچنین قانونی عراق در حال 
جریان است تا حد زیادی این موضع را 

مورد هدف قرار می دهد. درست است 
که رئیس جمهوری در عــراق بیش از 
نخست وزیر از حاشیه امن برخوردار است 
اما واقعیت این است که نمی توان جایگاه 
رئیس جمهور در عراق را نادیده گرفت. 
از سوی دیگر باید متوجه بود که هدف 
قرار دادن این جایگاه به معنای خطاب 
قرار دادن مستقیِم کردهای عراق است؛ 
چراکه آنها یک ضلع از سه ضلعی قانونی 
)شیعیان، اهل تسنن و کردها( عراق به 

شمار می روند.
آنچه در مقطع کنونی باعث می شود 
اســتعفای برهم صالح مهم جلوه کند، 
جایگاه رئیس جمهوری یا سهیم  بودن 
کردها در ساختار قدرت عراق نیست، 
بلکه سناریوهایی است که در پشت پرده 
تحوالت کنونی عراق ساخته و پرداخته 
می شــود. باید متوجه بود که بازیگران 
متعددی در تحوالت فعلی عراق حاضر 
هستند اما اصلی ترین آنها که اتفاقاً قانون 
اساسی این کشور را تدوین کرده ، ایاالت 
متحده آمریکا است. شک نکنید که آنچه 
در عراق رخ داده به نوعی یک سناریوی 
چند ضلعی است که ضلع اول آن با به هم 
ریختن فضای عمومی عراق انجام شد 
و پس از آن حمله به منافع شــیعیان و 
خصوصاً تهران، دومین ضلع سناریوی 
واشــنگتن بود که به ســبک خودش 
عملیاتی شد. این سناریو تا حدی برای 
آمریکایی ها مهم بود که سعودی ها را به 

عنوان حامی مالی و ایدئولوژیک بخشی 
از حزب بعث وارد میدان کردند و امروز 
شما می بینید که دختر صدام و اشخاصی 
مانند خضیر المرشدی )سخنگوی حزب 
بعث( رسماً از کشتار مردم عراق و ادامه 
ناامنی ها حمایــت می کنند و خواهان 
ادامه اقدامات تخریبی و انفعالی هستند. 
ضلع سوم این ماجرا هم کاماًل مشخص 

بود: ایجاد خأل قدرت!
ممکن است سوال کنید که مگر طی 
چند ماه اخیر و با کناره گیری نخست وزیر 
و ایجاد شکاف میان احزاب خأل قدرت 
صورت نگرفته بود؟ پاسخ مثبت است، 
اما باید توجه داشته باشید که در قانون 
اساسی عراق، اگر عدم وجود نخست وزیر 
طوالنی شود، رئیس جمهوری می تواند 

برای حفظ ثبات در کشور و جلوگیری 
از تشــدید بحران های داخلی، وظایف 
نخست وزیر را به عهده بگیرد و تا انتخاب 
گزینه مجدد نخســت وزیری کشور را 
هدایت کند؛ اما اینکه یکباره می بینیم 
رئیس جمهور عراق نامه اعالم آمادگی 
برای اســتعفا را تقدیم پارلمان عراق 
می کند و چند دقیقه بعد بخش عربی 
خبرگزاری راشاتودی )RT( به نقل از 
منابعش خبر را تایید و اظهار می کنند که 
رئیس جمهوری عراق، بغداد را به مقصد 
سلیمانیه ترک کرده، نشان می دهد که 
ضلع سوم سناریوی آمریکایی ها تا حد 
زیادی محقق و اجرا شده است. در این 
میان چند ساعت بعد از مخالفت برهم 
صالح، رئیس جمهوری عراق با مکلف 
کردن اسعد العیدانی )استاندار بصره( 
برای تشکیل کابینه و ارائه استعفانامه اش 
به پارلمان، فراکسیون پارلمانی سائرون 
)۵۴ نماینده( که جریان صدر هســته 
اصلی آن را تشــکیل می دهد خواستار 
برگزاری همه پرســی مردمی قبل از 
پایان سال جاری میالدی بر سر سه نامزد 
نخست وزیری شد. این در حالیست که 
روزنامه االخبار در گزارش خود نوشته 
است اختالف میان احزاب شیعی باعث 
تعمیق بحران خواهد شد و اگر مرجعیت 
دینی قدرتمندانه در این مســأله ورود 
نکند امکان ادامه بحران برای دست کم 
یک هفته دیگر وجود داشــته باشد که 

تبعات آن عظیم خواهد بود.
 چرا هسته های 

خفته داعش زنده شدند؟ 
تا به اینجا، تمام تحوالت حول محور 
سیاسی می گشت اما آنچه متاسفانه در 
اخبار و تحلیل رسانه ها از قلم افتاده و 
حتی آنرا منکر می شوند، فعال شدن 
مجدد تحــرکات داعــش در عراق و 
منطقه است. اخیراً اخبار متعدد از دفع 
حمالت داعش به ســامراء، کرکوک، 
االنبــار و مناطق دیگر عراق منتشــر 
شــده که نشــان می  دهد هسته های 
پنهان و خفته این جریان تروریستی 
در عــراق همچنان زنده هســتند. بر 
اساس آمار منتشر شده از سوی اعماق 
)ارگان رسانه ای داعش(، این جریان 
تروریستی از اواسط آذرماه تا اوایل دی 
ماه ســال جاری 3۲ عملیات در عراق 
انجام داده اند که بــه تفکیک عبارتند 
از ۱3 عملیــات در دیالی )نزدیکترین 
استان به ایران(، 9 عملیات در کرکوک 

)ارتفاعات حمریــن(، ۵ عملیات در 
دجلــه، ۲ عملیات در شــمال بغداد، 
۲ عملیات در االنبــار و ۱ عملیات در 
صالح الدین که مجموعــاً حدود 6۰ 
کشته و زخمی بر جای گذاشته است. 
در این راستا رســانه های عراق تعداد 
عناصر فعــال داعش در اســتان های 
غربی و همچنین شمال و شرق بغداد را 
حدود ۵ تا ۱۰ هزار نفر برآورد کرده اند. 
این اقدامات در حالیست که بسیاری 
از تحلیلگــران و پژوهشــگران حوزه 
تروریســم معتقدند رسانه های غربی 
در حال بزرگنمایــی اقدامات داعش 
در عراق هستند تا از این طریق بتوانند 
نظامیان خود را به بغداد بفرستند و به 
صورت کلی در عراق فعال شوند. در این 
میان، وزارت دفاع عراق اعالم کرد که 
»کریم عبود التمیمی« رسماً ماموریت 
فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم 

در عراق را برعهده گرفت!
انتصــاب التمیمی بــه فرماندهی 
نیروهای مبارزه با تروریسم )آن هم در 
اوضاع و احوال سیاســی و امنیتی این 
روزهای عراق( به خوبی نشان می دهد 
که تهدید داعش آنقدرها هم که گفته 
می شود کم اثر نبوده؛ چراکه این عزل 
و نصب هــا بیانگر اوضــاع وخیم عراق 
در حوزه ضد تروریســم اســت. به هر 
حال آنچه در بغداد در حــال رخ دادن 
است را نمی توان عادی خواند؛ چراکه 
به غیر از خــأل نخســت وزیری، حاال 
رئیس جمهوری عراق هم مورد هدف 
قرار گرفته و همیــن موضوع می تواند 

بحران را بیش از پیش تعمیق کند. 

نیم نگاهی به آخرین تحوالت مشکوک عراق طی روزهای اخیر 

از حذف صالح تا تحریک داعش
رسانه های عراق تعداد 

عناصر فعال داعش 
در استان های غربی و 

همچنین شمال و شرق 
بغداد را حدود 5 تا 10 هزار 

نفر برآورد کرده اند. این 
اقدامات در حالیست که 

بسیاری از تحلیلگران 
و پژوهشگران حوزه 

تروریسم معتقدند 
رسانه های غربی در حال 

بزرگنمایی اقدامات داعش 
در عراق هستند

شک نکنید که آنچه در 
عراق رخ داده به نوعی یک 
سناریوی چند ضلعی است 

که ضلع اول آن با به هم 
ریختن فضای عمومی عراق 
انجام شد و پس از آن حمله 
به منافع شیعیان و خصوصًا 

تهران، دومین ضلع 
سناریوی واشنگتن بود که 
به سبک خودش عملیاتی 

شد

گزارش ها حاکی از آن است که ترکیه قصد دارد از عناصر مسلح تحت حمایت خود در سوریه، برای پشتیبانی از دولت وفاق ملی 
لیبی استفاده کند. پایگاه خبری میدل ایست آی روز گذشته )جمعه( به نقل از یک مسئول ارشد در دولت وفاق ملی لیبی )مستقر 
در طرابلس( گزارش داد ترکیه گروه های تروریستی و معارض سوری را در لیبی مستقر می کند. این وبگاه به نقل از منابع خود نوشت: 
شورشیان )تروریست های( سوری تحت حمایت ترکیه برای مبارزه با نیروهای خلیفه حفتر، 
در لیبی مستقر می شوند. یک منبع معارض سوری نیز به این پایگاه خبری گفت آنکارا اخیراً 
با گروه های شورشی متعددی در سوریه که متحد ترکیه هستند، درباره اعزام به لیبی تماس 
برقرار کرده است. میدل ایست آی همچنین به نقل از یک منبع ترکیه ای نوشت: »جوخه 
سلطان مراد، که یک گروه مسلح شامل ترکمن های سوری است، از گروه هایی است که به 

شمال آفریقا اعزام می شود.«

دولت ژاپن روز گذشته )جمعه( اعزام پرسنل نیروهای دفاع از خود به خاورمیانه به منظور گردآوری اطالعات با هدف 
حفاظت از کشــتی های مرتبط با ژاپن و همچنین تضمین ایمنی تردد نفتکش ها را تصویب کرد. کیودو گزارش کرد این 
برنامه شامل اعزام یک شناور، یک هواپیمای گشتی نیروهای دفاع از خود به همراه ۲6۰ پرسنل به دریای عمان و تنگه باب 
المندب است. این گزارش می افزاید سهم ژاپن از تامین صلح در خاورمیانه در حالی 
صورت می گیرد که تنش ها میان ایاالت متحده و ایران بر ســر برنامه هسته ای ایران 
افزایش یافته است. به همین دلیل ژاپن تصمیم گرفته است به ائتالف دریایی تحت 
رهبری آمریکا در تنگه هرمز نپیوندد تا از آسیب رســاندن به روابط دوستانه خود با 
ایران جلوگیری کند. منابع رسمی به کیودو گفته اند دولت در نظر دارد این نیروها را 

در نیمه دوم ژانویه س ۲۰۲۰ میالدی به منطقه اعزام کند.

دولت ژاپن اعزام نیرو به خاورمیانه را تصویب کردترکیه معارضان سوری را به لیبی اعزام می کند

با تشــدید گمانه زنی ها درباره کناره گیــری وزیر امور 
خارجه آمریکا برای شرکت در انتخابات سنا، رئیس جمهور 
آمریکا تالش های خود برای یافتن جایگزین پمپئو را افزایش 
داده است. به گزارش واشنگتن پست، مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا مدعی شده که قصد ندارد در رقابت های سال 
آینده مجلس سنای آمریکا شرکت کند اما کسانی که نزدیک 
به وی هستند گفته اند وی هنوز تصمیم نهایی خود در این 
باره را اتخاذ نکرده است. این موضوع مانع از گمانه زنی ها در 
این باره نشده که چه کســی جایگزین احتمالی پامپئو در 
راس وزارت امور خارجه آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا نیز به آتش این گمانه زنی ها دامن زده 
و رایزنی هایی را با نمایندگان و مقاماتی که وی آنها را مدنظر 
دارد انجام داده اســت. پمپئو تا ماه ژوئن )خرداد ماه( هنوز 
زمان زیادی دارد تا تصمیم بگیرد که برای انتخابات ســنا 

مشــارکت کند یا خیر اما »میچ مک کونل« رهبر اکثریت 
سنا در حال ترغیب پمپئو برای مشارکت در انتخابات سنا 
در ایالت کانزاس است. جمهوری خواهان نگران هستند در 
صورت عدم حضور پمپئو در انتخابات سنا در ایالت کانزاس، 
»کریس کوباچ« نامزد آنها در این ایالت، صندلی سنا را به 

نفع دموکرات ها از دست بدهند.

»بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
بامداد روز گذشته )جمعه( پیروزی خود در انتخابات درون 
حزب لیکود را اعالم کرد. به گزارش آسوشــیتدپرس، در 
رای گیری که روز پنجشــنبه برای رهبــری حزب لیکود 
برگزار شد، نتانیاهو توانست بیش از 7۰ درصد آرا را به خود 
اختصاص دهد و »گیدئون سعر« نتوانست نتانیاهو را در این 
رقابت شکست دهد. بر اساس نتایج منتشر شده، نتانیاهو 
با کسب ۴۱ هزار و 79۲ رای 7۴.۵ درصد آرا را کسب کرد 
و سعر نیز با ۱۵ هزار و 88۵ رای ۲7.۵ درصد آرا را به دست 
آورد. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در طول ۱۴ سال گذشته ریاســت حزب لیکود را بر عهده 
داشته اســت. اما ناکامی دوباره وی در تشــکیل کابینه و 
همچنین پرونده های قضایی مطرح  شده علیه او، موجب 
شده تا پایگاه نتانیاهو در حزبش ضعیف تر از همیشه باشد. 

همین امر موجب شد تا گیدئون سعر، وزیر سابق آموزش 
رژیم صهیونیستی و از چهره های محبوب حزب لیکود چند 
هفته پیش رســماً نتانیاهو را به رقابت برای ریاست حزب 
دعوت کند. گیدئون سعر هشدار داده است که اگر نتانیاهو 
همچنان ریاست حزب را در اختیار داشته باشد، لیکود باید 

بعد از سال ها قدرت را به رقبا تحویل دهد.

ترامپ در جستجوی جایگزین برای پمپئو »بی بی« رهبر لیکود ماند 

خبرخبر


