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مقدمه
مهرم��اه را می ت��وان ماه افزای��ش تنش های 
منطقه ای عربس��تان س��عودی ب��ا جمهوری 
اس��امی ایران، به ویژه در عرصه اعامی و 
کنش های کامی دانست. البته، این روند در 
عرصه رفتاری و کنش کرداری آل س��عود 
نی��ز نمود داش��ت و ای��ن رژیم ب��ه گونه ای 
تحریک آمی��ز ب��ه بزرگترین مان��ور دریایی 
خود در خلیج فارس و دریای عمان دس��ت 
زد. در عی��ن حال، مهرماه را می توان به طور 
هم زمان، ماه به بن بست  رسیدن سیاست ها و 
رویکردهای منطقه ای عربس��تان سعودی، به 
ویژه در تقابل با جمهوری اسامی ایران در 
مناطقی چون یمن و سوریه دانست، به ویژه 
آنک��ه این رژی��م، بیش از پی��ش از حمایت 
متح��دان فرامنطق��ه ای )ای��االت متحده( و 

منطق��ه ای )مصر( خود در ای��ن عرصه ها محروم ش��ده و در روابط 
خارجی خود با قدرت های بزرگ نیز با مش��کات بس��یاری مواجه 
اس��ت. اس��تدالل گزارش حاضر این اس��ت که این موارد به همراه 
مشکات شدید اقتصادی و کسری بودجه فزاینده عربستان سعودی، 
زمینه را برای بازگشت به گزینه دیپلماسی و پایان دادن به جنگ سرد 
و نیابت��ی موجود در منطقه فراهم کرده و جمهوری اس��امی ایران با 
توجه به قدرت هوش��مند خود، می تواند پیشگام و پیشتاز این عرصه 
باشد تا مانع پیش��برد اهداف اس��تراتژیک رژیم صهیونیستی در این 

بازی منطقه ای شود.

افزایش تنش با جمهوری اسالمی ایران
در روز سه ش��نبه 13 مهرماه، روزنامه الشرق االوسط چاپ عربستان 
اع��ام کرد نظامیان س��عودی، بزرگترین مانور دریایی این کش��ور 
را تحت عنوان »س��پر خلیج« در خلی��ج فارس، دریای عمان و تنگه 
هرمز آغاز کرده اند. خبرگزاری رس��می عربستان »واس«، به نقل از 

در میان�ه مهرماه، عربس�تان س�عودی بزرگترین مان�ور دریایی خود را در خلی�ج فارس برگزار 
ک�رد. گ�زارش حاضر، ضمن تحلیل این اقدام در چارچوب روند رو به تزاید تنش در روابط آل 
س�عود با جمهوری اس�المی ایران، هم زمان مهرماه را ماه به بن بست رسیدن بیش از پیش سیاست 
منطقه ای آل س�عود در کنار آش�فتگی اقتصادی آن در داخل می داند و بر آن اس�ت که شرایط 
برای بازگشت رژیم سعودی به گزینه دیپلماسی و عدول از سیاست تهاجمی، بیش از هر زمان 

دیگری مهیا شده است.
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»ماجد بن هزاع القحطانی« فرمانده این رزمایش اعام کرده که این 
تمرین نظامی با هدف افزایش آمادگی نیروهای تفنگدار و نیروهای 
ویژه امنیتی عربس��تان در جنگ های هوایی، دریایی، خنثی س��ازی 
بمب، نبردهای س��ایبری و برای مقابله با هر اق��دام نظامی احتمالی 
علیه عربس��تان است. بر اساس گزارش رس��انه های سعودی در این 
رزمایش، کش��تی های جنگی س��لطنتی، کش��تی و قایق های تندرو، 
نیروی هوایی وابس��ته به نیرو و تفنگداران دریایی و یگان های ویژه 
دریایی حضور دارند. فرمان��ده این رزمایش اعام کرد که در این 
رزمایش جنگ های هوایی، زی��ر و روی آب، جنگ الکترونیک، 
مین گ��ذاری و عملیات نیروهای تفنگ��دار و نیروهای ویژه دریایی 
همراه ب��ا عملیات فرود نیروها از دریا و هوا به س��طح و تیراندازی 
تمری��ن می ش��ود. نکت��ه جال��ب توجه در ای��ن رزمای��ش، حضور 
ناوگان شرقی عربس��تان بود که مسئولیت اجرای عملیات در خلیج 
فارس را بر عهده داش��ت و ناوگان غربی عربس��تان مسئول اجرای 
عملیات در دریای س��رخ بود. عربس��تان اعام کرد که رزمایش را 
ب��رای افزایش توان دفاعی نیروهای دریای��ی خود برای مقابله با هر 
خطری ک��ه امنیت مرزهای آبی این کش��ور را تهدید کند و حفظ 
امنیت کش��تیرانی و حمل و نقل دریایی کش��ورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس در تنگه هرمز اجرا کرده اس��ت. عربستان در 
ناوگان دریایی خود چند کش��تی جنگی در اختیار دارد که همگی 
س��اخت فرانسه، آمریکا و بریتانیا هس��تند. در پی آغاز این مانور و 
در واکنش به آن، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
روز چهارش��نبه 1۴ مهر بیانیه ای به ش��رح ذیل صادر کرد: »به کلیه 
شناورهایی که در رزمایش اعامی عربستان سعودی حضور دارند، 
اعم از ش��ناورهای نیروی دریایی س��عودی و شناورهای غیر از آن 
اعام می گردد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی اعتقاد 
دارد اصالت��اً این رزمایش مصداق مش��خصی برای تش��نج آفرینی و 
کم کردن امنیت پایدار در خلیج فارس اس��ت. به همین لحاظ عبور 
هیچ یک از ش��ناورهای نظامی ش��رکت کننده در رزمایش اعامی 
از آب های س��رزمینی جمهوری اس��امی ایران مجاز نمی باشد و به 
هیچ وجهی به آب های س��رزمینی جمهوری اسامی نزدیک نشوید 
و حتی از آب های بین المللی نزدیک آب های س��رزمینی جمهوری 
اسامی ایران عبور نکنید چراکه ما اعام می داریم این عبور به هیچ 
وجه مصداق عبور بی ضرر نمی باشد. نیروی دریایی سپاه پاسداران 

انقاب اسامی و ارتش جمهوری اسامی 
ای��ران، ب��رای تأمی��ن امنیت پای��دار خلیج 
ف��ارس و تنگه هرم��ز در آمادگی کامل به 
س��ر می برند و با هر گونه حرکت، تاش و 
اقدام برای برهم زدن آرامش و امنیت خلیج 
ف��ارس و تنگه هرمز و دری��ای عمان مقابله 
متناسب و فوری انجام خواهند داد.« پس از 
آن، س��رهنگ »ابراهیم المرعی« کارشناس 
مس��ائل نظام��ی عربس��تانی در گفتگ��و ب��ا 
ش��بکه »اس��کای نیوز«، اعت��راف کرد که 
ه��دف عربس��تان از اجرای ای��ن رزمایش، 
توانایی ه��ای  نش��ان دادن  و  قدرت نمای��ی 
نظامی خود به ایران بوده و تاریخ برگزاری 
این رزمایش را از پیش تعیین ش��ده دانست. 
از س��وی دیگر، »صابر الس��ویدان« فرمانده 
پیش��ین نیروی هوایی ارت��ش کویت اعام 
کرد ای��ن رزمایش پیامی چندمحوری دارد 
ک��ه در مح��ور اول آن به ای��ران می گوید 
ک��ه نیروه��ای ارت��ش عربس��تان در خلیج 
فارس نیز آمادگ��ی عملیات دارند. وی در 
ادام��ه گفت ک��ه ارتش عربس��تان همچنین 
ب��ه ایران می گوی��د با وج��ود اینکه درگیر 
جنگ یمن اس��ت، اما ت��وان دفاع از خاک 
خود و کش��ورهای عضو شورای همکاری 
خلی��ج ف��ارس را در برابر حمل��ه احتمالی 
ایران دارد. در حالی که کارشناسان نظامی 
عربی به پیام آش��کار این رزمایش به ایران 
اعت��راف کرده ان��د و می گویند عربس��تان 
می خواهد ب��ا این رزمای��ش در برابر ایران 
قدرت نمای��ی کند؛ بع��د از واکنش نیروی 
دریایی س��پاه پاس��داران به این رزمایش و 
هش��دار به عربس��تان که حق نزدیک شدن 
به مرزهای آبی ایران را ندارد، رس��انه های 
س��عودی ایران را به ایجاد تنش متهم کرده 
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و اع��ام کرد ه اند که آب ه��ای ایران اصًا 
در محدوده رزمایش عربس��تان نبوده و قرار 
نبوده نیروهای عربس��تانی ب��ه مرزهای آبی 
ای��ران نزدیک ش��وند. عربس��تان در حالی 
ت��اش می کند خ��ود را به عن��وان یکی از 
قدرت های نظامی خاورمیانه معرفی کند که 
بعد از یک س��ال و نی��م، در جنگی که علیه 
یمن به راه انداخته گرفتار ش��ده و جنگ به 
جنوب این کش��ور کشیده ش��ده است. این 
کشور با وجود حمایت نظامی و مالی دیگر 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج 
ف��ارس و حمای��ت ایاالت متح��ده آمریکا، 
تلفات باالی مالی و جان��ی در یمن متحمل 
ش��ده و این مس��ئله به اختاف ه��ای داخلی 
آل سعود اضافه ش��ده و میزان نارضایتی در 
هیئت حاکمه سعودی را افزایش داده است.

هم زم��ان با اج��رای این مان��ور، در روز 
چهارشنبه 1۴ مهرماه، وزارت خارجه امارات 
متحده عربی اعام کرد در چند روز گذشته 
جنگجویان حوثی یمن به کشتی ترابری این 
کش��ور که در اجاره ارتش بوده در »آبراهی 
بین الملل��ی« حمل��ه کرده ان��د و ای��ن »اقدام 
تروریستی است«. این حمله در روز شنبه 1۰ 
مهرماه، در اطراف ساحل یمن، نزدیک باب 
المندب ص��ورت گرفته بود. ب��اب المندب 
تنگه ای است در جنوب دریای سرخ و کرانه 
خلیج ع��دن و از نظر کش��تیرانی بین المللی، 
آبراهی با اهمیت اس��تراتژیک باال به ش��مار 
می رود. ش��ناوری ک��ه هدف ق��رار گرفته، 
ساخت استرالیا و از نوع »شناورهای دوبدنه« 
تراب��ری و در اجاره نیروه��ای نظامی امارات 
بوده اس��ت. برخی رس��انه های آمریکایی از 
جمله ش��بکه فاکس، مدعی ش��دند موشک 
پرتاب ش��ده به سوی شناور اماراتی، »ساخت 

ل
حلی

ت
ایران« بوده است؛ ادعایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران بافاصله 
آن را »فرافکنی« توصیف و آن را رد کرد.پس از این بیانیه و هم زمان 
با اجرای رزمایش سعودی ها در خلیج فارس، نیروی دریایی ایاالت 
متحده نیز اعام کرد که ش��ناورهای این نیرو نیز هدف دو موش��ک 
حوثی ه��ا قرار گرفته اند که البته هیچ خس��ارتی به آن ها وارد نش��ده 
اس��ت. به هر ترتیب، برگزاری این مانور نظامی را می توان در تداوم 
رویکرد این کش��ور در افزایش تن��ش در روابط خارجی و منطقه ای 
با جمهوری اس��امی ایران ارزیابی کرد که البته در عرصه اعامی یا 

کنش کامی، در حادترین وضعیت خود قرار دارد.

در این چارچوب، محمدج��واد ظریف، وزیر خارجه جمهوری 
اس��امی ای��ران، در یادداش��تی ک��ه در 23 ش��هریورماه در روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمز« منتشر ش��د، به شدت از سران عربستان 
س��عودی و »وهابیت« انتقاد کرد و نوش��ت که رهبران آن کش��ور با 
اس��تفاده از »کارت ایران«، متحدانشان را به همراهی خود در جنگ 
س��وریه و یمن تش��ویق می کنند. وی در این یادداشت  نوشت که »از 
زمان حمات تروریس��تی 11 س��پتامبر تا کنون، وهابیت جنگ طلب 
چند بار تغییر چهره داده، اما طرز اندیش��ه اصل��ی آن تغییری نکرده 
اس��ت. این طرز تفکر به ایجاد طالبان یا »شاخه های دوباره تولیدشده 

دست داشتن عربستان در حمالت تروریستی 
11 س�پتامبر، جنگ علیه مردم بی گناه یمن، 
از  دخال�ت در س�وریه و ع�راق و حمای�ت 
گروه های تروریس�تی در آنج�ا در کنار دیگر 
مس�ائل نظیر فاجعه سال گذشته منا، همگی 
موجب ش�ده تصویری نامطلوب از عربستان 
س�عودی در افکار عمومی جهانی شکل گیرد 
و به همی�ن دلیل، علمای اهل تس�نن چندی 
پی�ش در نشس�تی در چچ�ن از شناس�ایی 
وهابیت به عنوان یکی از مذاهب اهل تس�نن 

خودداری کردند.
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القاعده« و یا »دولت اسامی« انجامیده است.« آقای ظریف به شدت 
از انتش��ار گفته ها یا تصاویری از تغییر در گروه »جبهه النصره« انتقاد 
کرد. این گروه که به عنوان ش��اخه ای از القاعده در س��وریه به شمار 
می رود، به تازگی اعام کرده که از القاعده جدا ش��ده و نام خود را 

نیز به »جبهه فتح الشام« تغییر داده است.

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، 28 شهریورماه در یادداشتی 
در روزنامه »وال اس��تریت ژورنال« در مقام پاسخ به یادداشت انتقادی 
دکتر ظریف برآمد. جبیر با اش��اره به برخی موارد و رویدادها مدعی 
ش��د که »ایران از تروریسم برای پیش��برد اهداف سیاسی خشن خود 
اس��تفاده می کند«. در بخش پایانی یادداشت دکتر ظریف، گفته شده 
بود که او »به هیچ عنوان« پیشنهاد حذف عربستان از »راه حل« در مقابله 
با تروریس��م را نمی دهد، بلکه خواستار آن است که آن کشور دست 
از ایجاد هراس و تبلیغات برداش��ته و با »جامعه جهانی علیه تروریسم 
هم��کاری کند«. در بخش پایانی یادداش��ت وزیر خارجه عربس��تان 
نیز آمده اس��ت که ریاض از بهبود روابط با تهران اس��تقبال می کند؛ 
روابطی که بر پایه حسن هم جواری و دخالت نکردن در کشور دیگر 

باشد؛ »هرچند سابقه فعلی ایران چندان دلگرم کننده نیست«. 
عاوه بر این، روزنامه »الش��رق االوس��ط« عربس��تان که سابقه 
زیادی در انتش��ار هدفمند گزارش های ضد ایرانی دارد، در مهرماه 

کتاب��ی ض��د ایرانی چ��اپ کرد ک��ه قرار 
اس��ت به زبان انگلیس��ی نیز منتش��ر ش��ود. 
»هانی نس��یره« نویسنده و کارشناس سیاسی 
مص��ری، مدی��ر مرک��ز مطالع��ات العربی��ه 
وابسته به ش��بکه العربیه و »محمد الشافعی« 
خبرنگار، نویس��نده و سردبیر ارشد روزنامه 
الش��رق االوس��ط، ای��ن کتاب را ب��ا عنوان 
»مردان القاعده در ایران؛ پناه امن و ائتاف 
مش��کوک/ رجال القاعدۀ فی إیران؛ الماذ 
التحالف المشبوه« تألیف کرده اند.  اآلمن و 
ای��ن کتاب ب��ه تحری��ف تاری��خ و ادعای 
وجود رابطه میان ای��ران و القاعده پرداخته 
و مدعی ش��ده که زمان ارتب��اط القاعده با 
ایران به پیروزی انقاب اس��امی و حمایت 
جریان های اس��ام گرای فلسطینی و مصری 
از حضرت ام��ام خمینی )ره( باز می گردد. 
در بخش��ی از ای��ن کتاب آم��ده: »ایران از 
روابط خود با القاعده به بهترین ش��کل و تا 
باالترین حد ممکن از جمله توافق هسته ای 
با کش��ورهای غربی در سال 2۰15 استفاده 
کرد، س��ند موفقیت ای��ران در این زمینه نیز 
این است که این کشور تنها کشوری است 
که از عملیات های القاعده و تروریس��م در 
جهان در امان مانده و تنها کش��وری اس��ت 
که به ائتاف ضد تروریس��م نپیوسته است«.

در ای��ران نیز س��ردار غامرضا جالی 
رئیس س��ازمان پدافند غیرعام��ل ایران در 
روز دوشنبه 12 مهرماه، از عربستان سعودی 
ب��ه عنوان »اولویت تهدی��د« علیه جمهوری 
اس��امی نام ب��رد و اع��ام کرد ک��ه »ما با 
عربس��تان در س��ه حوزه نظام��ی، اقتصادی 
و س��ایبری درگی��ری داری��م«. وی اضافه 
کرد: »رهبران عربس��تان کم تجربه هستند و 
اس��تراتژی آفندی نسبت به ایران دارند. در 

عربستان سعودی؛ افزایش تنش با ایران 
و بن بست در سیاست منطقه ای

عربس�تان در ماه ه�ای گذش�ته ت�الش بس�یار ک�رد 
ب�ا ص�رف مبال�غ کالن و س�رمایه گذاری های بزرگ، 
روس ه�ا را در خص�وص تغیی�ر موض�ع در پرون�ده 
س�وریه اغوا کند، اما با شکس�ت بزرگی مواجه ش�د؛ 
جالب ت�ر آنکه س�عودی در مهرماه از همراهی یکی از 
مهم ترین متحدان عرب خود یعنی مصر در مناسبات 
جنگ داخلی س�وریه محروم ش�د و السیسی حمایت 
علنی خود را از بش�ار اس�د علیه معارض�ان حکومت 
وی اع�الم و از اتح�اد ب�ا روس�یه پ�رده برداش�ت.
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واقع، آن ها اولویت تهدید علیه ما هس��تند.« 
این مقام نظامی همچنین با بیان اینکه ش��اید 
توانایی نظام��ی ایران و عربس��تان »موجب 
بازدارندگی« در خلیج فارس ش��ده، تأکید 
کرد که درگیری نظامی احتمالی دو کشور 
در مرحله اول به ضرر عربس��تان س��عودی، 
س��پس به ضرر ایران و آمریکا و در نهایت 
جهان است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود »جنگ 
اقتصادی« را دومین ح��وزه درگیری ایران 
با عربس��تان سعودی دانست و گفت که این 
کشور »به دنبال هر گونه ضربه زدن« به ایران 
در حوزه نفت است. آقای جالی همچنین 
با اش��اره به »درگیری« دو کشور در حوزه 
مالی و پولی گفت که عربس��تان و اسرائیل 
عض��و ناظر منطقه در گروه ویژه اقدام مالی 
)فتف( هس��تند و این یک��ی از موضوعاتی 
اس��ت که »می توانیم در آن درگیری جدی 
داش��ته باش��یم«. س��ردار جال��ی همچنین 
در س��خنان خ��ود اعام کرد که عربس��تان 
»ظرفیت های��ی« برای »فعالیت س��ایبری در 
حوزه سیاس��ی و فرهنگ��ی« علیه جمهوری 
اس��امی ایجاد کرده که »انتخابات و حمله 

به زیرساخت ها می تواند ش��امل آن باش��د«.

بن بست در سیاست منطقه ای
مهرم��اه را می ت��وان ماه به بن بست رس��یدن 
رویکردها و سیاست های منطقه ای عربستان 
س��عودی در ابعاد مختلف آن نیز دانس��ت. 
در واقع، این رژی��م در صحنه های مختلف 
منطق��ه ای از جمل��ه در یم��ن و س��وریه و 
همچنی��ن در موض��وع می��زان تولی��د نفت 
در اوپک، ب��ا نوعی بن بس��ت مواجه و در 
م��واردی مجب��ور ب��ه عقب نش��ینی و تغییر 

سیاست خود شده اس��ت. در صحنه یمن، در روز شنبه 17 مهرماه، 
س��اعاتی پس از انتش��ار خبر حمله هوایی ائتاف ض��د حوثی ها به 
رهبری رژیم س��عودی به یک مجلس ترحی��م در صنعا که بیش از 
1۴۰ کش��ته بر جای گذاشت، واشینگتن واکنش نشان داده و اعام 
ک��رد که »حمایت ش��دیداً کاهش یافته« خ��ود از ائتاف به رهبری 
عربستان را بار دیگر »تحت بازبینی فوری« قرار می دهد. ند پرایس، 
س��خنگوی ش��ورای امنیت ملی آمری��کا در واکنش ب��ه این حمله 
گف��ت: »ما عمیقاً نگران گزارش ها از حمله هوایی به مجلس ترحیم 
در یمن هستیم که اگر تأیید شوند، در ادامه مجموعه ای از حماتی 
قرار می گیرند که غیرنظامیان یمنی را هدف قرار داده اند«. در بیانیه  
آقای پرایس آمده اس��ت: »هم��کاری امنیتی ]آمریکا[ با عربس��تان 
سعودی چک س��فیدامضا نیست… در س��ایه رخدادهای اخیر، ما 
تصمیم گرفته ایم همکاری های خود با ائتاف به رهبری عربس��تان 
سعودی که حمایت از آن در حال حاضر هم به شدت کاهش یافته 
را تح��ت بازبینی فوری قرار دهی��م و آماده ایم حمایت های خود را 
طوری تنظیم کنیم که در موازات با اصول ایاالت متحده، ارزش ها 
و مصالح��ش قرار گیرن��د؛ از جمله برای آنک��ه نبردهای تراژیک 
یمن فوراً و به  شکل بادوامی، پایان یابند«. در مردادماه سال جاری، 
مقام های آمریکایی گفته بودند ارتش آمریکا، پرس��نل خود را که 
در بخ��ش هماهنگی با عملی��ات هوایی ائتاف ب��ه رهبری ریاض 
فعالیت می کردند از عربس��تان س��عودی خارج کرده است. به گفته 
مقام های واشینگتن، ش��مار نیروها در دیگر بخش های این عملیات 
نیز به ش��دت کاهش یافته است. در واقع، بمباران وسیع غیرنظامیان 
از س��وی رژیم آل سعود، نش��انگر بن بست در صحنه میدانی جنگ 
در یمن اس��ت و در پرتو همین ناکام��ی و متعاقب آن قطع حمایت 
حامی��ان این رژی��م از جمله آمریکا و همچنی��ن محکومیت حقوق 
بش��ری از س��وی محافل بین المللی بود که رژیم سعودی در نهایت 
آتش ب��س پیش��نهادی س��ازمان مل��ل را پذیرف��ت. بر این اس��اس، 
اس��ماعیل ولد الش��یخ احمد، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در 
یمن، ب��ه دنبال حصول توافق از س��وی همه طرف ه��ای درگیر، با 
صدور اطاعیه ای رس��ماً برقراری آتش بس 72  ساعته سراسری در 
یمن را از س��اعت22:3۰ روز چهارش��نبه 28 مهرماه اعام کرد که 
البته بس��یاری معتقدند این آتش بس تمدید خواهد شد، گرچه لزوماً 

به معنی پایان جنگ در یمن نخواهد بود.

ل
حلی

ت
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مش��کات عربستان س��عودی با ایاالت متحده تنها به این مورد 
بازنمی گردد و اس��اس آن مربوط به افشای اس��ناد نقش سعودی ها 
در 11 س��پتامبر و مهم تر از آن، عدم تمایل بیش��تر آمریکا به تأمین 
مداخله گرایان��ه  منافع امنیتی عربس��تان در منطقه اس��ت که باراک 
اوبام��ا از آن ب��ا عنوان »س��واری مجانی عرب ها« یاد کرده اس��ت. 
اس��ناد دخالت عربستان در حادثه 11 س��پتامبر که به اسناد محرمانه 
28 صفحه ای معروف اس��ت، پس از کش��مکش طوالنی مدت بین 
دول��ت و کنگره آمری��کا، س��رانجام دو ماه پیش از س��وی کمیته 
اطاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا منتش��ر ش��د. این اس��ناد شامل 
اطاعات��ی درباره ارتباط احتمالی بعض��ی از هواپیماربایان با برخی 
مقامات س��عودی است و حاکی از این است که بر اساس چند سند 
و م��درک موجود در اف.ب��ی.آی و گزارش های س��ی. آی.ای به 
نظر می رس��د بعضی از هواپیماربایان 11 سپتامبر در زمان اقامت در 
آمری��کا با افرادی ارتباط داش��تند که آنان نی��ز احتماالً با حکومت 
س��عودی مرتبط بودند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 7 
مهرم��اه با 3۴8 رأی موافق در براب��ر 77 رأی مخالف، طرح »قانون 
عدال��ت ضد حامیان تروریس��م« موس��وم به »جاس��تا« را که امکان 
پیگرد قضایی دولت عربستان توس��ط اعضای خانواده های قربانیان 
حمات 11 س��پتامبر 2۰۰1 را فراهم می کند و اوباما چند روز پس 
از س��الگرد 11 سپتامبر آن را وتو کرده بود، تصویب کرد. پیش از 
ای��ن نیز مجلس س��نا با ۹7 رأی موافق در براب��ر یک رأی مخالف، 
ای��ن طرح را تصوی��ب کرده بود. با ای��ن رأی، اوباما قادر به وتوی 
مج��دد آن نخواه��د بود. در واکن��ش به این امر، ش��ورای وزیران 
عربستان در روز دوشنبه 12 مهرماه بیانیه ای صادر کرد که بر مبنای 
آن ش��ورای وزیران به ریاست ملک س��لمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربس��تان نسبت به قانون صادرش��ده ابراز نگرانی و اعام کرده که 
این قان��ون می تواند روابط بین المللی را خدش��ه دار کند و تأثیرات 

سوء در روابط عربستان با کشورهای غربی بر جای بگذارد. 
قانون »عدالت علیه حامیان تروریسم«1 طرحی است که اصاحی 
اساس��ی به قان��ون مربوط به س��ال 1۹76 را در پی دارد که به س��ایر 
دولت ه��ا در دادگاه های ایاالت متحده مصونی��ت اعطا می کند و با 
این اصاحیه، امکان بازکردن پرونده هایی علیه دولت های مشکوک 
به حمایت از تروریس��م و حمات تروریستی در خاک آمریکا، آن 
1. JASTA

هم با شکایت شهروندان آمریکایی را فراهم 
می کن��د. اوبام��ا و برخی دیگ��ر از مقامات 
امنیت��ی آمریکا بر این عقیده هس��تند که این 
ط��رح منجر به نق��ض یک��ی از قواعد آمره 
حقوق بین الملل مبنی بر قدرت و اس��تقال 
دولت ها در اتخاذ رویکرد سیاست خارجی 

خود به ویژه در مسائل نظامی است. 
ای��ن طرح در ظاهر نش��انه هایی قوی از 
تمایل قانون گذاران آمریکایی به گسس��تن 
ایاالت  می��ان  تاریخی  پیونده��ای محک��م 
متح��ده آمری��کا و عربس��تان س��عودی به 
عنوان بزرگترین صادرکننده فعلی نفت در 
جه��ان و یکی از کش��ورهای بزرگ حامی 
افراطی گری سلفی در جهان در بر دارد. از 
همین روس��ت که در طرحی مش��ابه که به 
شکل مشترک بین دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات تدوین ش��ده، کنگره در صدد 
اس��ت پنتاگ��ون را از فروش تس��لیحات به 
عربستان سعودی به دلیل کشتار وحشیانه ای 
ک��ه در یمن صورت داده، باز داش��ته و منع 

کند.
نکت��ه قاب��ل ماحظ��ه اینک��ه موض��وع 
دست داشتن عربستان در حمات تروریستی 
11 س��پتامبر، جنگ علیه مردم بی گناه یمن، 
دخال��ت در س��وریه و ع��راق و حمایت از 
گروه های تروریستی در آنجا در کنار دیگر 
مسائل نظیر فاجعه س��ال گذشته منا، همگی 
موجب ش��ده تصویری نامطلوب از عربستان 
سعودی در افکار عمومی جهانی شکل گیرد 
و ب��ه همین دلیل، علمای اهل تس��نن چندی 
پیش در نشستی در چچن از شناسایی وهابیت 
به عنوان یکی از مذاهب اهل تسنن خودداری 
کردند. در همایش »اهل سنت و جماعت« که 
با حضور 2۰۰ عالم اهل سنت، به ویژه مفتیان 

عربستان سعودی؛ افزایش تنش با ایران 
و بن بست در سیاست منطقه ای
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دانشگاه االزهر و با سخنرانی »رمضان احمد 
قدی��رف« رئیس  جمهور چچ��ن در تاریخ 6 
شهریور به مدت سه روز در گروزنی پایتخت 
این جمهوری برگزار شد، تاش شد تعریفی 
جامع از مذهب »اهل سنت« شکل بگیرد که 
در نهایت، وهابیت و سلفی گری تکفیری در 
آن جایی نداش��ت. بیانیۀ پایانی این همایش، 
اهل س��نت و جماع��ت را از نظ��ر اعتقادی 
منحصر به اش��عری ها و ماتریدی ها و از نظر 
علم و اخاق و تزکیه به اهل مذاهب اربعه در 
فقه و اهل تصوف منحصر دانست و مخالفان 
ای��ن گروه ها را خارج از دایرۀ اهل س��نت و 
جماعت اعام کرد. مطبوعات عربستان این 
همایش را نوعی اتحاد روسیه و مصر علیه آل 

سعود دانسته اند. 
در صحن��ه س��وریه نیز رژیم س��عودی 
در  عربس��تان  ن��دارد.  مناس��بی  وضعی��ت 
ماه های گذش��ته تاش بسیار کرد با صرف 
بزرگ،  مبالغ کان و س��رمایه گذاری های 
روس ه��ا را در خص��وص تغیی��ر موضع در 
پرونده س��وریه اغ��وا کند، اما با شکس��ت 
بزرگ��ی مواجه ش��د. در واق��ع، البی های 
متعدد این رژیم با روسیه و حتی خود بشار 
اسد برای کنارگذاش��تن جمهوری اسامی 
ایران از صحنه معادالت س��وریه با واکنش 
س��رد و منفی آن ها مواجه ش��د و جالب تر 
آنکه س��عودی در مهرماه از همراهی یکی 
از مهم تری��ن متحدان عرب خود یعنی مصر 
در مناس��بات جنگ داخلی سوریه محروم 
شد و سیس��ی حمایت علنی خود را از بشار 
اس��د علیه معارض��ان حکومت وی اعام و 
از اتحاد با روس��یه پرده برداش��ت. مصر در 
روز ش��نبه 17 مهرماه ب��ه پیش نویس طرح 
روس��یه در خصوص س��وریه در ش��ورای 

امنیت س��ازمان مل��ل رأی مثبت داد. پس از آن، در روز ش��نبه 2۴ 
مهرماه، وزارت دفاع روس��یه اعام کرد مصر و روس��یه برای اولین 
بار در تاریخ مناسبات نظامی دو کشور رزمایش مشترکی در خاک 
مصر با مش��ارکت نیروهای چترباز برگ��زار خواهند کرد. برخی از 
کارشناسان این رزمایش را پایه تحول روابط دو کشور می دانند که 

باب همکاری های گس��ترده تر در پرونده س��وریه را می گش��اید.

از سوی دیگر، عربستان سعودی با توجه به کسری بودجه شدید 
خ��ود به دلیل کاه��ش قیمت نفت، در نشس��ت فوق العاده اوپک در 
روز چهارش��نبه هفتم مهرماه با هدف جلب رضایت و موافقت تهران 
با ط��رح فریز نفتی که ب��ه نوعی احیای س��همیه بندی صادرات نفت 
اعضای اوپک اس��ت، پذیرفت که جمهوری اسامی ایران به همراه 
لیبی و نیجریه از این طرح مس��تثنی شوند و ایران بتواند جایگاه خود 
در ب��ازار نفت را تا پی��ش از تحریم ها بار دیگر به دس��ت آورد. در 
واقع، بحران شدید اقتصادی و مالی و زیان روزانه حدود 225 میلیون 
دالری ناشی از سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام، باالخره عربستان 
سعودی را به میز مذاکرات بازگرداند تا این کشور پس از نزدیک به 
سه سال از مس��ابقه افزایش عرضه نفت در بازار دست بکشد. دولت 
عربس��تان پیش بینی کرده که س��ال مالی جاری، با کسری بودجه 87 

ل
حلی

ت

بحران ش�دید اقتص�ادی و مالی و زی�ان روزانه 
حدود ۲۲۵ میلیون دالری ناش�ی از س�قوط آزاد 
قیم�ت جهان�ی نف�ت خ�ام، باالخره عربس�تان 
س�عودی را ب�ه میز مذاک�رات بازگردان�د تا این 
کش�ور پس از نزدیک به س�ه س�ال از مس�ابقه 
افزای�ش عرض�ه نف�ت در بازار دس�ت بکش�د.
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میلی��ارد دالری مواج��ه خواهد بود. کس��ری بودجه این کش��ور در 
س��ال گذش��ته، بالغ بر ۹8 میلیارد دالر بود. ادامه کاهش قیمت نفت 
و هزینه ه��ای جنگ نظامی در یمن، از جمله مواردی هس��تند که بر 

بودجه عربستان سعودی فشار می آورد.
بر همین اس��اس، هیئت دولت عربس��تان اعام کرده که از روز 
1۴ مهرم��اه وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی این کش��ور، برای 
نخس��تین بار از زمان تأس��یس در 86 س��ال پیش، از تقویم میادی 
به ج��ای تقویم هجری قمری اس��تفاده می کنن��د. در واقع، با آغاز 
عم��ل بر پایه تقوی��م میادی، همه کارمندان هر س��اله حدود نیمی 
از حقوق یک ماه خود را از دس��ت می دهن��د. این مصوبه در ادامه 
سلسله تصمیم هایی اس��ت که دولت عربستان اخیراً به منظور مقابله 
با بحران اقتصادی گرفته اس��ت. عربستان ماه گذشته نیز از برخی از 
مزایای کارمندان دولتی که ش��مار آن ها به یک میلیون و 25۰ هزار 
نفر می رس��د، کاس��ت و لغو برخی از اضافه حقوق ها و پاداش ها را 
تصوی��ب کرد. حقوق وزرا و کارمندانی ک��ه در رتبه اداری آن ها 
هس��تند نیز 2۰ درص��د و حقوق اعضای مجلس ش��ورا، 15 درصد 
کاهش یافت. همچنین، در روز چهارشنبه 1۴ مهر اعام شد سلمان 
بن عبدالعزیز، پادش��اه س��عودی، همه امتیازات مالی شاهزادگان را 
لغ��و و به پرداخت حقوق ماهیانه به آن ها بس��نده کرده اس��ت. وی 
همچنین ممکن اس��ت در حقوق ش��اهزادگان ثروتمندی که صدها 
میلی��ون دالر ثروت اندوزی کرده اند، بازنگری کند. پیش از این نیز 
در چارچوب برنامه ریاضت اقتصادی، تصمیم گرفته ش��ده بود که 
پروژه های سرمایه گذاری متوقف و روند اخراج کارگران خارجی 

آغاز شود.

نتیجه گیری
در پایان مهرماه به نظر می رس��د عربس��تان س��عودی در همه ابعاد 
سیاس��ت منطقه ای خود و بسیج همه منابع برای به شکست کشاندن 
جمهوری اس��امی ای��ران در بحران های متع��دد منطقه ای از جمله 
در س��وریه، یمن، عراق و حتی در بازار نفت با بن بس��ت و ناکامی 
مواجه ش��ده و در عین حال بر شدت این بحران ها نیز افزوده شده 
اس��ت. از س��وی دیگر، به نظر می رس��د ترکیب این دو وضعیت، 
یعنی بن بس��ت راهب��ردی از یک س��و و افزایش بحران از س��وی 
دیگر، زمینه را برای بازیگری دیپلماتیک جمهوری اس��امی ایران 

با هدف تنش زدایی در روابط با عربس��تان 
و در عی��ن حال، وادارک��ردن این رژیم به 
پذی��رش منافع و حوزه نفوذ منطقه ای ایران 
مهیا کرده اس��ت. تاریخ روابط و تحوالت 
منطق��ه ای و بین الملل��ی نیز نش��ان می دهد 
افزای��ش بح��ران بهتری��ن زم��ان و فرصت 
ب��رای سیاس��ت و دیپلماس��ی و هنرنمای��ی 
در  اس��ت.  سیاس��تمداران  و  دیپلمات ه��ا 
واقع، روند پایان جنگ س��رد میان مسکو و 
واشینگتن در اوج جنگ سرد و لفاظی های 
آن تکوی��ن یافت. اکنون نی��ز زمان آن فرا 
رس��یده که تهران و ریاض با ترس��یم نقشه 
راهی ک��ه پیش برنده متوازن و متقابل منافع 
دو طرف باش��د، به تدریج به جنگ سرد و 
نیابت��ی کنونی در منطقه پای��ان دهند. البته، 
آل س��عود از قدرت باالی دیپلماسی ایران 
و دس��ت باالی جمهوری اس��امی در این 
عرصه آگاه است و از این رو، وادارکردن 
آن ها ب��ه انتخ��اب ای��ن گزین��ه، حتی در 
ش��رایط کنونی نیز بسیار دش��وار است، اما 
هموارکردن این دش��واری نیز خود به هنر 
سیاس��تمداران  و  بازمی گ��ردد  دیپلماس��ی 
جمهوری اس��امی نباید اج��ازه دهند این 
ب��رود، چراک��ه رژیم  فرص��ت از دس��ت 
صهیونیس��تی بزرگترین منتفع و برنده بازی 
کنونی در منطقه اس��ت و ب��رای تداوم آن 
سرمایه گذاری بس��یاری کرده است؛ بازی 
که ظاهر آن رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های 
منطق��ه و باط��ن آن فروپاش��ی قدرت های 

اسامی منطقه است.

عربستان سعودی؛ افزایش تنش با ایران 
و بن بست در سیاست منطقه ای




