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اخباربینالملل

احتمال انتقال موقت حریری به پاریس

Policy

پاریستالشمیکنددرحلپروندهبازداشتسعدحریری،نخستوزیرلبنانبه
عربستانکمککندواینپروندهدرحالحاضریکیازدغدغههایاصلیادارهکل
امنیتخارجیفرانسهبهریاست«برنارامی»،سفیرسابقفرانسهدرلبناناست.
به گزارش ایسنا ،ب ه نوشته روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم ،برخی منابع آگاه در
پاریساظهارداشتند،فرانسهاینروزهاتالشمیکندبهعربستانکمککند،
راهحلیبرایمسئلهبازداشتسعدحریری،نخستوزیرلبنانبیابد؛چراکهاین
نالمللمخدوشکرده
پروندهبهشکلیخطرناکچهرهعربستانرادرجامعهبی 
و عربستان را بهعنوان کشوری جلوه میدهد که توافقهای بینالمللی درباره
هیئتهایدیپلماتیکوسفرمسئوالنعالیرتبهکشورهارانقضمیکند.

وزیر خارجه انگلیس با بسته پیشنهادی به تهران میرود

«بوریس جانسون» ،وزیر امور خارجه بریتانیا که این روزها بهدلیل اظهاراتش درباره یک زندانی
ایرانی – بریتانیایی با موجی از انتقادهای داخلی مواجه شده ،قرار است اواخر سال جاری میالدی
با یک بسته حاوی پیشنهادهایی برای بهبود رابطه بریتانیا و جمهوری اسالمی ایران به تهران سفر
کند .به گزارش عصر ایران ،روزنامه گاردین بریتانیا با اعالم این خبر نوشت :موضوع آزادی «نازنین
زاغری راتکلیف» ،شهروند بریتانیایی ایرانیتبار که از سوی دســتگاه قضایی ایران با اتهامهای
امنیتی به پنج سال زندان محکوم شده ،احتماالً یکی از موارد این بسته پیشنهادی خواهد بود.
با این حال بنا به گزارش گاردین ،مقامات جمهوری اسالمی ایران خواستهاند از بسته پیشنهادی
بریتانیا پیش از سفر جانسون به تهران مطلع شوند ،تا اینطور برداشت نشود که بسته پیشنهادی
در ازای آزادی نازنین زاغری ارائه شده است.

حرکت عربستان بر لبه آشوب

مهدی مطهرنیا ،تحلیلگر مسائل بینالملل:
عربستان به حرکت ضدتهران در منطقه تبدیل شده
است؛ بهبیاندیگر عربســتان در منطق گذار درونی
خود در پی بازآفرینی قدرت بیرونی در جهت تحکیم
سیاستهای خویش در حوزه داخلی و بهرهبرداری از
هجمه خارجی علیه تهران برای جذب پشتیبانیهای
فرامنطقــهای در دوران گذار نظم بینالمللی به یک
نظام جدید است؛ بدینترتیب عربستان درعینحالی
کهتالشمیکندباتوجهبهپیشبینیهایموردنظردر
جهت گریزناپذیربودن اصالحات درونی با جهتگیری
پیشدستی در درون و رویکارآمدن محمدبن سلمان
بهعنوان پادشاه در دوران ولیعهدی او بهگونهای پروژه
رهبران جوان و حکمرانی مطلوب در ریاض را کلید
زند ،شاهد هستیم که عربستان در ماههای اخیر راهی
بسیار طوالنی را بهسرعت در جهت ایجاد اصالح در
درون پیموده است و باتوجه به جایگاه ریاض در هجمه
بیرونی توانسته است ،ستونهای اصالحات درونی
خود را محکم و بهبهانه رودررویی با هجمه بیرونی ایران
هرگونه حرکت ضدریاض را در نقلوانتقال قدرت با
عملیاتپیشدستانهکنترلکند؛بنابراینپیشدستی
در درون و فضاســازی تهاجمی در بیــرون ،دو بعد
تکمیلی در حرکت ریاض برای نقلوانتقال قدرت و
اهمیتدادن به الگوی آریستوکراسی مدرن عربستان
پــس از رویکارآمدن محمدبن ســلمان بهعنوان
یک الگوی حکمرانی مطلوب اســت که عربستان
را در قیاس با الگوی ترکیه که الگوی اسالم متعادل
اســت و الگوی تهران که الگوی اسالم انقالبی است
در وضعیتی فرادستی قرار داده تا با الگوی حکمرانی
مطلوب تلفیقی از میانهروی و اصالحطلبی انقالبی
را از خود بروز بدهد و بدینترتیب بتواند بحرانهای
داخلی را پشت سرگذاشته و با تهاجم بیرونی نسبت

به ایران از یکسو نظم منطقهای آینده را بهنفع خود
مدیریت و از ســوی دیگر با جلب و جذب پشتیبانی
کشورهای فرامنطقهای جایگاه بینالمللی خود را در
آینده تقویت کند؛ بدینسان جهتگیری تهاجمی
علیه جمهوری اســامی را با حمایت ایاالتمتحده
آمریکا و همکاری رژیم تلآویو محتواآرایی و بهنفع
خود مورداستفاده قرار میدهد .آنچه سیگنالها نشان
میدهند عربستان سعودی یک کنشگر منطقهای
و یک بازیگر بینالمللی اســت که نمیتواند در خأل
عمل کند :ازیکطرف وجود کنشگری منطقهای و
تاحدودی بینالمللی به نام تهران وجود دارد که دارای
تعریف ویژه در نظم منطقهای و نظام بینالملل است
و نوع بازی ایران با کشورهای منطقه و مهمتر از آن با
کشورهای فرامنطقهای باألخص آمریکا میتواند بر
کل این فرایند و روندهای ناشی از آن تأثیر بگذارد.
بهبیاندیگر آنچه اکنون عربستان انجام میدهد بیش
از هرچیز و قبل ازآنکه متکی بر نیات و اراده عربستان
باشــد متکی بر نوع بازی تهران با نظام بینالملل و
بهویژه ایاالتمتحده آمریکاســت ،اگر بهناگاه به هر
دلیلی بازی موجود در تهران با نظام بینالملل و بهویژه
ایاالتمتحده آمریکا برهم خورد ،میتواند در کل این
فرایند ایجاد نقصان و حتی سوخت سرمایهگذاری
چندیندهه عربستان را بهدنبال داشته باشد؛ ازاینرو
آلســعود در حین اطمینان به آینده بر لبه آشوب
حرکت میکند .این لبه آشوب نه در عربستان بلکه با
رخدادن اتفاقها و رخدادهایی در تهران میتواند برای
عربستان بسیار ســهمگین تمام شود و این ریسک
بزرگی اســت که خاندان آل سعود در حال انجام آن
است.
ایران باید به جای سیاست سلبی و گفتمان منفی در
حوزه امنیت و سیاست خارجی به گفتمان مثبت روی

بیاورد .ایران قرار بوده اســت در پرتو انقالب اسالمی
یک الگوی عملیاتی از یک مدینه فاضله دینی بهویژه
اسالمی را بهنمایش گذارد .اگر ایران در سلب و نفی
دیگران یا دگر منطقهای خود و دگرهای بینالمللی
خود بیشازاین پای فشــارد و نتواند در درون ،این
الگوی عملیاتی را برونســازی و برونآفرینی کند،
بیتردید با شکســت درونی روبهرو خواهد شد؛ لذا
اکنون ایران باید به فکر درونآفرینی یک مدل موفق از
حکمرانی مطلوب و کارامد باشد .اگر این معنا با چالش
و سپس بحران روبهرو شــود و نتواند خود را بهمثابه
الگوی برتر به نمایش بگــذارد ،پیروزیهای بیرونی
ایران در ســرمایهگذاریهای متعــدد چندیندهه
اخیر درنهایت نخواهد توانست جوابگوی امر درونی
باشد و ایران نیز ریســک بزرگی را در این زمینه در
قالبهای سیاستهای کنونی به انجام خواهد رساند.
در گذشــته نهتنها عربســتان بلکه کل کشورهای
عربی و ســایر کشــورهای منطقه در برابر قدرت و
نفوذ ایران توان چندانی نداشتند .امروز باوجودآنکه
کشــور ما مدعی حرکتهــای بــزرگ منطقهای
و بینالمللی اســت ،اما در عمل همــواره مدلهای
توسعه ما از ابتدای انقالب تاکنون تنزل داشته است.
زمانی میخواستیم ژاپن آسیای جنوب غربی شویم،
بعدها به اندونزی ،مالزی و سنگاپور مراجعه کردیم
و اکنون مدلهایی چون ترکیه و عربستان بهعنوان
رقیب ما در امر توسعه پایدار مطرح هستند و در دهه
گذشته تنزل ماهیتی در امر توســعه ملی را تجربه
کردیم.
پرسش این اســت که در وضعیت کنونی آیا با وجود
اینهمه نفوذ منطقهای ایران در پایتخت کشورهای
اسالمی در چارچوب آنچه هماکنون مدعی آن هستیم
تا چه اندازه میتوانیم از منظر شاخصهای توسعه ملی
خود را در میانگین جهانی بدانیم؟ میانگین ساالنه
رشد جهانی اکنون بالغبر132درصد است؛ درحالیکه
رشد ساالنه ما اکنون بین  60تا 62/5درصد در نوسان
اســت؛ یعنی چیزی کمتر از نیمی از میانگین رشد
جهانی .به این معنا که اگر  199کشــور جهان را چه
کشورهای پیشرفته و چه فقیر در کنار هم بگذاریم
و میانگین رشد ســاالنه آنها را 132درصد بدانیم
میانگین رشــد ایران در بهترین وضعیت 65درصد
است؛ یعنی چیزی کمتر از نی م میانگین رشد جهانی
محســوب میشــود .حال آیا این نفوذ در پی ایجاد
زمینههای مناسب برای رشد و توسعه ملی و تشدید
یک حکومت اسالمی الگو در منطقه و سپسگسترش
آن در حوزه تمدن نوین اســامی است؟ اگر به فکر
تمدن نوین اسالمی هستیم نباید این شاخصها را
نادیده انگاریم .نهتنها باید شاخص قدرت ایدئولوژیک
و پشتیبانی نظامی آن را در نظر بگیریم بلکه به تمامی
شاخصهای رشد ،پیشرفت و توسعه ملی نیز توجه
کنیم.

با عربستان چه باید کرد؟

محمد آکوچکیان :این روزها خبر استعفای ناگهانی و خارج
از عرف سعد حریری ،دستگیری شاهزادههای سعودی و اتهام
موشکی علیه ایران ،تیتر اول رســانههای خاورمیانه و جهان
است.جالب اســت که همه این اتفاقها در دو روز متوالی رخ
میدهد و فصل مشــترک تمام آنها تقابل عربستان و ایران
است .شــکی نیســت که این فصل جدید بهصورت جدی بر
آینده سیاسی و اجتماعی دو نظام پرقدرت منطقه تأثیر خواهد
داشت .بدون آنکه بخواهیم تحلیلی مشابه سایر رسانهها ارائه
کنیم ،فقط بهدنبال پاسخ یک پرسش خواهیم بود :با عربستان
چه باید کرد؟
اصوالً برای پاسخ به چنین پرسشی ،نیازمند دراختیارگرفتن
یک راهبرد چندوجهی هســتیم :وجه اول ،داشتن یک نمای
نسبتاً کامل از شــرایط محیط رقابت مشترک ما و عربستان
در منطقه است.
با ورود روسیه به جنگ ســوریه ،گردش محسوس سیاست
ترکیه و نهایتــاً موفقیتهای گســترده میدانــی نیروهای
ســوری ،ایرانی و حزباله ،بهنظر میرســد وقایع سوریه در
حال نزدیکشــدن به روزهای پایانی خود است .بشار اسد در
حکومت باقیمانده و بخشهای اصلی کشور را در اختیار دارد.
داعش تقریباً حاکمیت خود را ازدســت داده است .نیروهای

شیخ «علی سلمان» به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه میشود

معارض نیز جایگاه مستحکمی در اختیار ندارند و مهمتر اینکه
نظام سعودی هیچ کرسی مشخصی در مذاکرههای صلح ندارد.
در عراق ،داعش عم ً
ال شکستخورده و حشدالشعبی تبدیل به
ً
نیروی رسمی دولت شده است .العبادی رسما درخواست کرد
که عراق تبدیل به محل جدال دولتهای ایران و عربســتان
نشــود .رفراندوم موردحمایت عربســتان در کردستان هم
نافرجام ماند.
دولــت ائتالفی لبنان باالخــره با نفوذ ایران و عقبنشــینی
عربستان تشکیل شده اســت؛ درضمن جنگ یمن تبدیل به
چاهی برای ثروت و آبروی ائتالف عربستان شده و نزاع قطر هم
شورای همکاری خلیجفارس را چندپاره کرده است.
عربســتان مانده و حمایت دولت آمریکا و برخی دولتهای
اروپایی و ثروت فراوانی که البته توان بسیار زیادی را بهخصوص
برای ایجاد فشــار قانونی علیه ایران به این کشور زخمخورده
میدهد؛ همچنین این کشور در بعد داخلی درگیر اصالحات
گسترده ساختار اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی و نزاع بر سر
قدرت در خاندان آلسعود است.
وجه دوم راهبردی ما ،نگاه به تحــوالت داخلی ،بینالمللی و
روابط این کشور با ایران در سه بســتر زمانی گذشته ،حال و
آینده است .اســاس تنظیم هر راهبرد موفقی ،درسگرفتن

دادستان کل بحرین از محاکمه شیخ «علی ســلمان» دبیرکل جمعیت ملی – اسالمی
(الوفاق) و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت به اتهام جاسوسی برای قطر خبر داد.
بهگزارشگروهبینالمللخبرگزاریفارس«،أحمدحمادی»،دادستانکلبحرینگفتکه
بهدستوردادستانعمومیبحرینپروندهجدیدشیخعلیسلمانودوتنازاعضایجمعیت
الوفاقبهنامهایشیخ«حسنسلطان»و«علیاالسود»بهاتهامجاسوسیبرایقطرباهدف
سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه
آنان در تاریخ ۲۷نوامبر (ششم آذر) برگزار خواهد شد.
شیخ«علیسلمان»،دبیرکلجمعیتالوفاقهماکنونسومینسالازمحکومیتچهارساله
خود را در حبس سپری میکند.
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سکوت جهانی در برابر جنایتهای ضد بشری عربستان
پیروز مجتهدزاده :آلســعود در مبارزههای
ضدشیعه خود اقدام اسالمســتیزی و قتلعام
غیرنظامیان را در شرایط بیسابقهای به حداکثر
رسانده اســت؛ اما آنچه ســبب میشود جهان
آنگونه که باید و شاید این وضعیت انسانستیزی
را محکوم نکند به این دلیل اســت که عربستان
موفق شــد با کمک دیوید کامرون ،نخستوزیر
ســابق بریتانیا پســت مدیرعاملی کمیسیون
حقوق بشــر ســازمان ملل متحد را برای خود
خریداری کند و در اختیار شاهزاده سعودی قرار
دهد .از طرف دیگر مناســبات گسترشیابنده
عربستان سعودی با رژیم تلآویو و ایاالتمتحده
آمریــکا بهویــژه در دوران ریاســتجمهوری
ترامپ شــرایطی بهوجود آورده است که اجازه
شــکلگیری ائتالفهای گســترده نسبت به
این جنایات نژادپرســتانه آلسعود را نمیدهد.
وضعیت سیاســی موجود ،یعنــی حمایتهای
گسترده آمریکا و اســرائیل از جنایتهای ملک
سلمان نژادپرست سبب شده است جهان آنگونه
که باید و شــاید مســئولیتهای سنگین خود
را دربرابر انسان و انســانیت بروز و ظهور ندهد.
علت این مسئله کام ً
ال روشن است؛ این وضعیت
سببشده آلسعود آنچنان در راه انسانستیزی
و تروریسم پستمدرن تشویق شود که عالوهبر
قتلعام غیرنظامیان شــیعه در یمن ،سوریه و
عراق اقدامات خود را به انســانربایی تســری
دهد و مشاهده میشود آلســعود در وضعیت
جدیدی که پیگیری میکند جسارت خود را تا
آنجا گسترش داده که نخستوزیر لبنان را احضار
میکند و سعد حریری بعد از احضارشدن و طرح
مواضعی که موردنظر ملکســلمان اســت ،در
پایتخت سعودی گروگان گرفته میشود .اکنون
دنیا در این زمینه حتی پرسشهای الزم را مطرح
نمیکند که این چه وضعیتی است که آلسعود
به خود اجازه میدهد سران کشورهای دیگر را
احضار کند و بعدهم ناپدید شوند؟ در این شرایط
پرسش این اســت که چرا قتلعام و کشتارهای
جمعی غیرنظامیان یمــن مورداعتراض جهانی
قرار نمیگیرد؟ وضعیت موجود بســیار بسیار
خطرناک و هشــداردهنده اســت؛ بهطوریکه
احتمال وقــوع قتلعامها ،کشــتارها و جنگی
فراگیر در منطقه خاورمیانه وجود دارد .از آنجایی
که آلسعود یک رژیم ضدشیعه نژادپرست است،
ایران هم بزرگترین کشور شیعی دنیا محسوب
میشود؛ بنابراین چیزی که علیه جهان شیعی

میگذرد امر بسیار طبیعی بهنظر میآید.
عربستان ســعودی بهعنوان بزرگترین دشمن
شیعه تالش میکند مســئولیت تمامی حوادث
را متوجه ایران ســازد و از طــرف دیگر ظلم و
تعدی خود را دربــاره تهران توجیــه کند .این
یک جهتگیری و تهاجــم ژئوپلیتیکی تعریف
میشود که بســیار خطرناک محسوب میشود

عربستان سعودی بهعنوان
بزرگترین دشمن شیعه تالش
میکند مسئولیت تمامی حوادث را
متوجه ایران سازد و از طرف دیگر
ظلم و تعدی خود را درباره تهران
توجیه کند
و آینده وحشتناکی را برای سرنوشت بشریت در
منطقه خاورمیانه رقم میزند .مهمترین بخش
این مسئله این است که دنیا به نژادپرستیهای
ضدشیعه شخص پادشاه سعودی توجهی نکند.
درحقیقت وضعیت پدیدآمده شباهت زیادی به
شــرایط ضدیهودی دوران هیلتر و آلمان نازی
دارد؛ منتهی در این شــرایط شیعه همیشه در
کشورهای منطقه خاورمیانه به جز ایران و عراق
در اقلیت بوده است .الجرم آلسعود برای اینکه
دنیا به ظلم و جنایات نژادپرســتانه این کشور
توجه نکند ،میکوشــد اتهامهــای زیادی را به

از گذشــته ،داشــتن نگاه به آینده و تصمیمگیری بر اساس بینالمللی و احتماالً تالش مستمر برای تغییر نظام سیاسی
کشور یا تضعیف و محدودکردن شــدید آن و ازکارانداختن
مقتضیات زمان حال است.
توازن قدرت دو کشور از دوره پهلوی دوم تا امروز بهشدت متغیر متحدان منطقهای ایران نظیر حزباله لبنان ،در دستور کار
بوده است؛ از همکاری مستقیم سعودی با صدام و کشتار حجاج ســعودی قرار دارد ،هدفی که بهلحاظ وســعت ،عربستان را
تا حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران که البته این بهشدت وابسته به شــرکای کلیدی میکند که ممکن است
هرلحظه برای منافعشان تغییر ماهیت بدهند.
مورد آخر در زمان بسیار بدی رخ داد.
با توجه به رفتارهای ســنجیده معاص ِر نظام بهنظر میرســد درنهایت زمان دســتیابی به وجه راهبردی چهارم فرارسیده
درسهای الزم را از گذشته روابط گرفتهایم؛ اما مسئله اصلی اســت .در موقعیتهای مختلف در روابط میان کشــورهای
رقیــب ،فرصتهای متعــددی برای امتیازگرفتــن از طرف
در تصوی ِر ما از آینده و درک ما از مقتضیات زمان حال است.
آینده بــدون وجود کشــور عربســتان قابلتصور نیســت؛ مقابل پیش میآید؛ اما محدودیت منابع سیاســی ،اقتصادی
اما آیندهای با ایران مســلط متصور اســت .آینــدهای بدون و عملیاتی ،ما را ناچــار میکند تنها محتاطانه دســت روی
نزاع فرقــهای قابلتصور اســت و البته خاورمیانــهای آرام با فرصتهایی با بیشــترین امتیاز ممکن و کمترین منابع الزم
همکاریهای منطقهای در ذهن میگنجد؛ همچنین بهنظر بگذاریم؛ همچنین ممکن است تهدیدهایی در پوشش فرصت،
میرســد امنیت و اقتصاد مهمترین سرفصلها در دستورکار هوشــمندانه فراروی ما قرار گیرد که باید از آنها برحذر بود.
گاهی هم الزم است فرصتهایی را
فعلی نظام هستند.
خیلی آسان به عربستان پاس بدهیم
وجه راهبردی ســوم ،تعیین هدف
تا این غول بیمهار را گاهی سرمست
ما در این نــزاع و پیشبینی اهداف
و گاهی خشمگینتر کند .عربستان
عربســتان اســت .قطعاً هــدف ما
بهوفــور نشــان داده که اســتعداد
نمیتواند براندازی نظام ســعودی کشاندنجنگبهایران،ایجادفشار
گرفتارشدن در چنین چالشهایی
باشــد؛ چون این تحولی درونزا و
در اختیار مردم این کشــور است .فزایندهبینالمللیواحتماالًتالشمستمر
را دارد.
شاید هدف اولیه ،مهار رفتار خصمانه برایتغییرنظامسیاسیکشوریاتضعیف چنانچه این چهار وجــه راهبردی،
بیحدومــرز ،هــدف میانمدت ،ومحدودکردنشدیدآنوازکارانداختن گرد هم آیند ،عم ً
ال راهبرد کالن ما در
بیاعتبارکــردن سیاســتهای متحدانمنطقهایایراننظیرحزباله برابر عربستان شکل خواهد گرفت.
حکومت سعودی و هدف بلندمدت ،لبنان،دردستورکارسعودیقراردارد مار زنگی خصوصیت بینظیری دارد:
دم پرسروصدایی که طعمه را گمراه
ناچارکردن ایــن حکومت به تغییر
میکند و سر و نیش زهرآگینی که
رویکرد کالن در خصوص تعامالت
درست پشت ســر قربانی آماده واردکردن یک ضربه مرگبار
منطقهای و جهانی باشد.
آنچه دستیابی به هر هدفی را برای ما مقدور میسازد ،تمرکز است و بعد اندکی صبوری برای جانور بیچاره که هرچه بیشتر
بر هدف است .قطعاً متناسب با رویدادها و پیشآمدها ،گاهی به خود میپیچد ،زهر را بیشتر در بدن خود پخش میکند.
ناچار خواهیم بود از پیگیری مستقیم اهداف فاصله بگیریم؛ اکنون که عربستان در اسناد ویکی لیکس ،رسماً ایران را سر مار
اما هرگز نباید تمرکز بر هدف اصلی را حتی با تغییر دولتها و میداند و خواستار قطعشدن آن است ،شاید نباید ناامید شود.
سران قوا و مقامات کشوری و لشکری از دست بدهیم ،اشتباهی بهنظر میرسد ضمن حفظ تمام آمادگیهای نظامی و امنیتی،
اقدامات زیر میتوانند مؤثر باشند:
که خیلی زیاد مرتکب شدهایم.
اما هدف عربســتان چیست؟ اســناد ویکی لیکس از دوران اول ،حفظ آرامش ،اتحاد ،ثبات نظر و رفتار مقتدرانه یکپارچه
ملکعبداهلل و سخنان بنسلمان و ســایر مقامات عربستان در تمام سطوح و ارکان نظام در مقابل هرگونه رفتار عربستان؛
نشان میدهد ،کشــاندن جنگ به ایران ،ایجاد فشار فزاینده دوم ،توجــه حداکثری بــه منافــع و مصالح ملــی بهجای

ایران که بزرگترین کشور شیعه است ،واردکند
تا بتواند زمینه بیتوجهی دنیای بشــری نسبت
به سرنوشت غیرنظامیان شیعه در یمن ،عراق و
سوریه را فراهم و افکار آنان را منحرف کند.
ایران بایــد در برابر سیاســتهای توطئهآمیز
عربســتان به سیاســت و رویکردهای کنونی
خود همانند گذشــته ادامه دهد؛ بــه این معنا
که بایــد از آمادگی الزم برای مقابلــه با هر نوع
اتفاق و رویدادی برخوردار باشد؛ همچنین باید
مطالعات و بررسی دقیقتر و منظمتری در این
رابطه صــورت گیرد .از طرف دیگــر از اقدامات
نمایشــی تحریکآمیز که به زیان کشــور تمام
خواهد شــد ،جلوگیری کند و تنها به بیگناهی
و بیپناهی اقلیت شیعه در یمن ،عراق و سوریه
بپردازد و این ظلم و تعدی نژادپرســتانه را برای
جهانیان تشــریح کند .درواقع توجه آنان را به
این وضعیت خطرنــاک و تهدیدآمیز برای صلح
و آرامش مــردم منطقه و جهــان جلب کند و
در این راســتا باید همان سیاســتی را پیگیری
کند که در طول تاریخ توســط مظلومان دنبال
شد.
کشــور ما باید به جای طرح برخی موضوعهای
نهچندان مهم و اساســی بر سیاســت حمایت
از مظلومــان تکیه کنــد؛ زیرا مدتی اســت که
گرایشهای سیاسی بینالمللی بهنفع مظلومان
است ،نه ظالمان .ایران باید مظلومیت خود را در
قبال توطئه اسرائیل و آلسعود که دو کشور ظالم
شناختهشده جهان هســتند ،ثابت کند تا این
کشورها نتوانند سیاست و برنامههای ضدبشری
خود را به سرانجام برســانند و به نتیجه مدنظر
خود دست پیدا کنند.

واکنشهای ایدئولوژیک و شــتابزده و احساسی در سطح
رسانهای؛
سوم ،مشغولکردن عربســتان در میادین مختلف سیاسی،
اقتصادی ،حقوقی و اجتماعی؛ بهخصوص از مسیر دیپلماسی
عمومی و همکاری با ســازمانهای مردمنهــاد بینالمللی،
تحریک اذهان عمومی آمریکایی در خصوص نقش عربستان
در انفجار برجهای دوقلو در  ۱۱سپتامبر و ایجاد درگیریهای
پرســروصدای حقوقی بر اســاس قانون جاســتا ،تحریک و
پشتیبانی شکایت احتمالی دولت لبنان از حصر نخستوزیر
لبنان در شــورای امنیت ،تحریک اذهان عمومی جهانی در
خصوص وقایع یمن و رویدادهــای غیر دموکراتیک داخلی و
اقلیتهای مذهبی؛
چهارم ،تالش بــرای جلوگیری از هرگونه اقدام نســنجیده
متحــدان اســتراتژیک منطقهای کــه میتوانــد منجر به
سوءاستفاده عربستان در ســطح بینالمللی شود .عربستان
بهشدت از این اقدامات برای الپوشــانی اقدامات اصلی خود
بهرهبرداری میکند .این کشــور حتی از رویدادهای داخلی
خود نظیر دستگیری شاهزادههای سعودی برای سایهانداختن
بر بازداشت سعدالحریری ،نخســتوزیر لبنان بهره میبرد.
واکنش اخیر دبیــرکل حزباله لبنان در این زمینه بســیار
هوشمندانه بود؛
پنجم ،تخریب پنهان هر حرکت سیاسی ،نظامی و اقتصادی
که عربستان در سطح منطقه انجام میدهد و همزمان رعایت
عرف دیپلماتیک در تعاملهای بینالمللی؛
ششم ،توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با قدرتهای جهانی که
امکان تعامل با آنان بر اساس اصول نظام امکانپذیر است؛ البته
همواره میزان تعاملهای عربستان بیشتر خواهد بود؛ لیکن یک
سهم کوچک هم به ایران امکان چانهزنیهای بیشتر را میدهد؛
هفتم ،زمینگیرکردن عربستان در هر نزاع منطقهای ممکن
از طریــق برنامههای اطالعاتی ،امنیتــی و نظامی .تخریب و
تحقیر عملی چهره نظامی و امنیتی این کشور در سطح ملی
و بینالمللی؛
هشتم ،اســتفاده حداکثری از پارامترهای شخصیتی ولیعهد
عربستان ،خصوصیات ســاختاری سعودی ،مشکالت داخلی
و کاســتیهای بنیادین نظام ســعودی .جهت جلوگیری از
هر ماجراجویی حکومت ســعودی الزم است ابزارهایی برای
خفهکردن هر بحران احتمالی در نطفه در نظر گرفته شود.

