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نشس�ت ماه این ش�ماره از ماه نگار دیده بان امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به بررسی »چشم انداز 
آینده تحوالت عربستان سعودی براساس سند چشم انداز 20۳0 این کشور که اخیراً در مصاحبه محمد 
بن س�لمان از آن رونمایی ش�د، اختصاص دارد. در این نشس�ت، که با حضور آقای محمد فرازمند 
مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه برگزار ش�د، زوایای مختلف این س�ند و جایگاه عربستان 
س�عودی در تحوالت آتی منطقه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار 

گرفت. متن حاضر، نسخه تدوین شده این نشست است که تقدیم خوانندگان محترم می شود.

اشاره:

نشست                                               ماه

مقدمه
طی هفته های اخیر محمد بن سلمان پس از مصاحبه مفصل 
8 س��اعته ای که با خبرن��گاران مجله بلومب��رگ انجام داد، 
سرفصل های طرح جامع راهبردی خود را عنوان کرد؛ متعاقباً 
آن طرح منتش��ر ش��د که طرح مفصلی اس��ت و چشم انداز 
عربستان سعودی در سال 2030 است. از چند منظر می توان 

به این طرح راهبردی چشم انداز 2030 نگریست.
1. منظر کارکردی برای تصویرس��ازی جدید از 
عربس��تان س��عودی و تیم جدید سیاسی آن و به طور 
مش��خص آقای محمد بن س��لمان که عنصر کلیدی 
عربس��تان سعودی در یک س��ال و اندی گذشته پس 
از مرگ پادش��اه قبلی عربس��تان، ملک عبداهلل، بوده 

اس��ت.

2. از منظ��ر کارکرد افزای��ش قدرت یا در چارچوب 
نزاع قدرت در داخل عربستان سعودی

3. بررسی امکان پذیری، تحقق یا عدم تحقق اهداف 
مندرج در این س��ند اس��ت؛ که بحث های گوناگونی در 
ای��ن خصوص وجود دارد و در کن��ار امیدواری هایی که 
در داخل عربس��تان س��عودی، عمدتاً نخبگان وابس��ته به 
حاکمیت ابراز می  دارند، شک و شبهه هایی نیز در داخل 
و خارج از عربس��تان؛ نس��بت به عملی بودن و تحقق پذیر 

بودن این طرح عنوان می شود.
م��ن در ابتدا به صورت گذرا به بخش های اصلی این 

طرح اشاره می کنم:
یک بخش از این طرح تحول در نظام اقامت نیروی کار 
خارجی است، در کشورهای حوزه خلیج فارس؛ خارجی ها 

تحوالت عربستان و تأثير آن بر امنيت ملی 
جمهوری اسالمی

 با سخنرانی محمد فرازمند* 

* مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه
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حتماً باید اسپانسر )کفیل(داشته باشند و هیچ تبعه خارجی 
بدون اسپانس��ر نمی تواند در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
فعالیتی داش��ته باشد و دنیا و به خصوص سازمان بین المللی 
کار نیز نسبت به مقررات مربوط به کارگران و مستخدمان 
خارجی در این کشورها همواره انتقاداتی داشته اند. درباره 
کارگ��ران کاماًل یک نظ��ام برده داری حکمفرماس��ت و 
درباره متخصصان نیز همه اختیارات در دست کارفرماست 
و این افراد از هیچگونه حقوق ش��هروندی به طور مستقل 
از کارفرما برخوردار نیس��تند؛ حتی اگر بخواهند شکایتی 
در دادگاه مط��رح کنند، باید کارفرما اجازه دهد و به طور 
طبیعی اگر علیه کارفرما شکایت داشته باشد، امکان طرح 
وجود ندارد؛ لذا همه چیز در ید کارفرماست و به هیج وجه 
کس��ی که آنجا به عنوان متخصص یا کارگر وارد سیستم 
اقتصادی و بازار کار می ش��ود از حق و حقوق قانونی خود 
نمی تواند برخوردار ش��ود. در ای��ن طرح تحول، پیش بینی 
ش��ده که نظامی ش��بیه نظام گرین کارت که آمریکا برای 
متخصصان و کارگران خارجی دارد، برقرار ش��ود. در این 
چشم انداز، یعنی طی 15 سال آینده، تحولی جسارت آمیز 
وجود دارد اگر بتوانند چنین طرحی را عملی کنند و حتماً 
در وهل��ه اول ش��امل میلیون ها کارگری که در عربس��تان 

سعودی کار می کنند، نخواهد شد. 
- محور بعدی، سیاست  درهای باز برای سرمایه گذاری 
اس��ت، به خصوص در زمینه ه��ای گردش گری؛ در واقع 
در این طرح ب��ر باز کردن فضای اقتص��ادی و اجتماعی 
عربستان سعودی بسیار توجه و تمرکز شده است. اقتصاد 
عربس��تان یک اقتصاد بسته و کاماًل وابسته به نفت است و 
سرمایه گذار خارجی فرصت چندانی برای سرمایه گذاری 
در این کش��ور ندارد. در زمینه گردش گری نیز عربستان 
سعودی یکی از بدترین کش��ورها در سطح دنیا به لحاظ 
گردش گری است. گردش گری این کشور نیز عمدتاً در 
حج و عمره خالصه می شود و معموالً آمار گردش گران 
را که اعالم می کنند آمار حج و عمره اس��ت که در حال 
حاضر گفته می شود حدود 8 میلیون نفر است که 2 میلیون 
نفر برای حج و 6 میلیون نفر نیز در طول س��ال برای عمره 
به این کش��ور سفر می کنند، هر چند که همین هم ممکن 

است اغراق آمیز باشد؛ در چشم انداز 2030 پیش بینی شده 
این تعداد گردش گر به 30 میلیون نفر برس��د، در صورتی 
که عمده کسانی که از عربستان دیدار می کنند برای سفر 

حج و زیارت حرمین شریفین است.
- مح��ور بعدی درباره افزای��ش درآمدهای غیرنفتی 
اس��ت. در این سند چشم انداز پیش بینی شده، درآمدهای 
نفتی و صادرات غیرنفتی عربستان تا سال 2030 به حدود 

100 میلیارد دالر برسد.
خصوصی س��ازی بخش های دولت��ی محور دیگری 
از این س��ند است که پیش بینی ش��ده مبلغی حدود 400 
میلی��ارد دالر از مح��ل واگ��ذاری س��هام ش��رکت ها و 
دارایی های دولتی، خصوصی س��ازی انجام شود، که به 
نظر می رسد رس��یدن به این مبلغ بسیار اغراق آمیز است. 
در حال حاضر آنچه که به عنوان پیش درآمد این محور 
گفته ش��ده، فروش 5 درصد از س��هام آرامکو است که 
مهم ترین ش��رکت نفت و انرژی عربستان سعودی است 
که کاماًل دولتی اس��ت و ح��دود 2 تریلیون دالر ارزش 
س��هام آرامکو برآورد ش��ده که قرار است 5 درصد آن 
ب��ه مزایده گذارده ش��ود. البته در داخ��ل خاندان نیز در 
خصوص فروش س��هام آرامک��و مخالفانی وجود دارد؛ 
علی النعیمی، وزیر نفت عربس��تان، یکی از کسانی است 
ک��ه مخالف ف��روش س��هام آرامکو بود ک��ه چند روز 
پی��ش برکنار ش��د و برکناری او به دلی��ل عدم همراهی 
در این چش��م انداز 2030 و مخالفت او با سیاس��ت های 
نفتی جاری عربس��تان سعودی صورت گرفت. عربستان 
س��عودی برای اولین بار در تاریخ 80 ساله خود سیاست 
کس��ب بازار و افزای��ش تولید و کاهش قیم��ت را رها 
کرده و بر افزایش قیمت ه��ا و فریز کردن تولید تمرکز 
کرده اس��ت؛ برخالف ایران که ش��اید اولین بار پس از 
انقالب اسالمی است که ما سیاست کسب بازار را دنبال 
می کنیم. ما به طور س��نتی در سیاست گذاری های نفتی 
خواهان کنت��رل تولید و افزایش قیمت هس��تیم ولی در 
حال حاضر طرفدار گرفتن س��هم بیش��تر از بازار هستیم 
و ب��ا فریز کردن تولید مخالفیم، البته علت این سیاس��ت 
هم مش��خص اس��ت؛ ما در یک دورة چند س��اله  تحت 
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فش��ار تحریم ها تولید نفتمان کاه��ش یافت و به حدود 
یک میلیون بشکه رسید و از زمانی که تحریم ها برداشته 
ش��ده، تولیدمان به س��رعت افزایش یافته و اکنون باالی 
دو میلیون بشکه تولید داریم و تصمیم نداریم به سیاست 
فریز کردن تولید نفت بپیوندیم. به درستی مسئوالن نفت 
و انرژی کش��ور ما بر این باورند که باید در کوتاه مدت 

به سطح تولید قبل از تحریم ها برسیم.
طی جلس��ه ای که چندی قبل در دوح��ه قطر برگزار 
ش��د، تولیدکنن��دگان نفت اوپ��ک و غیراوپک دور هم 
جمع ش��دند و دس��تورکار نیز فریز کردن نفت در سطح 
تولید ژانویة 2016 بود و از ایران هم دعوت به عمل آمد 
مش��روط بر اینکه ایران به دس��تورکار جلسه )فریز کردن 
در سطح تولید ژانویة 2016( پای بند باشد که علی  القاعده 
نمی توانست از طرف ما مورد پذیرش قرار بگیرد و پیامی 
که ما به کشورهایی که روابط نزدیک تری داشتند؛ مانند 
روس��یه، ونزوئال و الجزایر، دادیم این بود که ما را از این 
دس��تورالعمل اس��تثناء کنند و چون تحریم داشتیم اجازه 
بدهند ما به س��طح قبل از تحریم ها برگردیم و بعد به فریز 
کردن بپیوندیم که تقریباً همة کش��ورها به جز عربس��تان 
پذیرفتند؛ ظاهراً در آن جلس��ه عربس��تان سعودی و آقای 
عل��ی النعیمی نیز این اس��تدالل را پذیرفت��ه بودند و علی 
النعیمی در حال امضای این س��ند بود که همة کشورهای 
تولید کننده، تولید نفت را فریز کنند که به او دستور داده 
می ش��ود امضا نکند و آن جلسه بدون نتیجه پایان می یابد 
و بع��داز آن آقای علی النعیمی در کنار چهار وزیر دیگر 

عزل شدند.
- هم چنین در سند چشم انداز 2030 عربستان پیش بینی 
ش��ده درآمد خانوارهای عربستانی تا سال 2030 به میزان 
60 درص��د افزایش یابد و 6 میلیون فرصت ش��غلی ایجاد 
ش��ود، -صنایع نظامی از طریق مش��ارکت با شرکت های 
خارجی و با حضور ش��رکت های داخلی گسترش بیابد. 
عربستان سعودی به لحاظ هزینة نظامی سومین کشور پس 
از آمریکا و روس��یه اس��ت و در سال های اخیر حدود 60 
تا 80 میلیارد دالر هزینة نظامی داش��ته است؛ اما به لحاظ 
کیفیت نیروهای نظامی، بر اساس آمارهای بین المللی این 

کشور در رده بیستم قرار دارد. براساس این سند، عربستان 
به دنبال این است که برخی از سالح های مورد نیازش را 

در داخل کشور تولید کند.
- همچنین پیش بینی شده از محل حذف یارانه ها 30 
میلیارد دالر صرفه جویی صورت بگیرد و اختصاص یارانه 
هدف مند شود و به خانواده های کم درآمد تعلق بگیرد. با 
وجود این، عربستان سعودی که اقتصادی کاماًل مصرفی 
داش��ته و متکی به درآمدهای نفتی است، مشخص نیست 
حذف یارانه ها را به صورت موفقیت آمیز بتواند پیش برد. 
در اولین قدم، محمد بن سلمان دربارة آب و برق دستور 
داد که سوبس��ید ها حذف شود. در اولین فاکتورهایی که 
صادر ش��د به یکباره قیمت آب ح��دود ده برابر افزایش 
یافت و ش��وکی ایجاد کرد، در پاسخ به این شوک، تنها 
کاری ک��ه وی انجام داد، این بود که وزیر را برکنار کرد 
و گفت این دس��تورالعمل را به درستی اجرا نکرده است. 
در واقع، سیستم اجرایی عربستان سعودی این گونه است؛ 
یعنی فرافکنی و فرار از مسئولیت و قربانی کردن دیگران 

به خاطر مشکالتی که پیش می آید.
- در این طرح، ذخایر نفتی عربس��تان س��عودی 716 
میلیارد بش��که ذکر شده، اما مش��خص نیست این رقم را 
از کجا آورده اند؛ تا آنجا که آمار و ارقام رس��می نش��ان 
می دهد عربستان سعودی حدود 270-260 میلیارد بشکه 
ذخیرة نفتی دارد که تقریباً 40 درصد ظرفیت اعالم شده 

است. 
اینها س��رفصل های طرح اقتصادی بلندپروازانة محمد 
بن س��لمان ب��ود. در جلس��ه ای که ایش��ان ب��رای تبلیغ و 
ترویج این طرح با خبرنگاران بولومبرگ داش��ت، کاماًل 
مش��خص بود ک��ه درصدد عمل��ی ک��ردن کارکرد اول 
یعنی تصویرس��ازی در حد اعلی ب��ود. در این مصاحبه 8 
ساعته ایش��ان به هیچ وجه راجع به سیاست صحبتی نکرد 
و تم��ام تمرکزش بر مس��ائل اقتص��ادی و اجتماعی بود. 
جالب اس��ت در این طرح برخی مس��ائل راجع به شرایط 
اجتماعی عربس��تان س��عودی، دادن آزادی های بیشتر به 
زن��ان، رانندگی و س��فر زنان مطرح ش��د که به س��رعت 

عکس العمل علمای عربستان سعودی را برانگیخت. 

ماه
ت 

شس
ن
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اين تصوير چه تفاوتی با تصوير قبلی دارد؟
اگر بخواهیم در یک جمله محمد بن س��لمان را خالصه 
کنیم باید گفت که استعداد بسیار زیادی در تصویرسازی 
دارد و در ط��ول یکس��ال و اندی که گذش��ته و ایش��ان 
مس��ئولیت همة امور را در عربس��تان س��عودی در دست 
گرفت��ه، تصویره��ای مختلف��ی از خ��ودش ارائ��ه کرده 
اس��ت؛ نخس��تین تصویری که ایش��ان ارائه داده، تصویر 
مل��ک عبدالعزیز دوم بود؛ یک سیاس��تمدار جس��ور که 
بلندپروازی ه��ای توأم ب��ا نظامی گری داش��ت. چون در 
عربستان س��عودی یک قهرمان ملی وجود دارد و آن هم 
ملک عبدالعزیز است کسی که عربستان را تأسیس و آن 
را متحد کرد. کاماًل روش��ن اس��ت که محمد بن سلمان 
به دنبال این اس��ت که بگوید من عبدالعزیز دوم هس��تم. 
ایش��ان برای اینکه این تصویر را کاماًل جا بیندازد جنگی 
را در یمن آغاز کرد. عربستان سعودی از زمان تأسیس و 
متحد کردن سرزمین های تحت سلطة خودش وارد چنین 
جنگ خارجی گس��ترده ای نش��ده بود و سیاس��ت کاماًل 
محافظه کاران��ه ای را در پی��ش گرفته ب��ود و به مرزهای 
1932 اکتفا کرده بود البته بخش��ی از س��رزمین های یمن 
را ک��ه قب��ل از 1932 در اختیار داش��ت آنه��ا را در دهة 
60 از طری��ق قرارداد نظامی به ص��ورت اجاره در اختیار 
خودش گرفت و در سال 1990 عربستان سعودی قرارداد 
قطع��ی مرزی با یم��ن )علی عبداهلل صال��ح( امضا کرد و 
س��ه اس��تان جنوبی را ضمیمة خاک خ��ودش کرد. هیچ 
کدام از پادش��اهان پس از مل��ک عبدالعزیز وارد جنگ 
نظامی گسترده در خارج از مرزهای خودشان به صورت 
مستقیم نشدند؛ محمد بن س��لمان برای اینکه این تصویر 
را کام��ل کند، وارد جنگ یمن ش��د و یمن یک هدف 
نزدیک و بس��یار راحتی بود ک��ه فکر می کردند از طریق 
جن��گ می توانند به این تصویرس��ازی کمک کنند. وی 
ائتالف های مختلفی را ش��کل داد؛ یک ائتالف، ائتالف 
جنگ در یمن بود که اعالم شد 10 کشور در آن حضور 
دارند ولی عماًل فقط امارات در کنار عربس��تان باقی ماند 
و کش��ورهای دیگر صرفاً به صورت اس��می عربستان را 
در یم��ن همراهی کردن��د. ائتالف دوم؛ ائتالف س��ی و 

چند کش��ور اس��المی بود که تحت عنوان ائتالف مبارزه 
با تروریسم ش��کل گرفت و جالب اینجاست که بسیاری 
از کشورهایی که نامشان در این ائتالف بود، بعدها اظهار 
بی اطالع��ی از وجود چنین ائتالف��ی کردند و این ائتالف 
دوم هم چندان پا نگرفت اما اینها اقداماتی بود که محمد 

بن سلمان برای تصویرسازی انجام داد.
خ��أل رهبری در جامعة عرب یک��ی از نقاطی بود که 
محمد بن س��لمان تالش کرد آن را پر کند و عربستان را 
به عنوان رهبر جهان عرب در غیاب کش��ورهای بزرگ 
عربی مانند مصر، س��وریه و عراق مطرح کند. عربس��تان 
سعودی احساس می کند زمان آن فرا رسیده که به عنوان 
رهب��ر جهان عرب از طرف اع��راب صحبت کند و برای 
تکمیل چنین چهره ای نیاز به یک دش��من دارد. عربستان 
س��عودی طی این یک سال و اندی که گذشته به صورت 
بی س��ابقه ای بر روی ایران تمرکز کرده است؛ یعنی اگر 
کسی بگوید خواب و خوراک عربستان سعودی »ایران« 
ش��ده؛ اغ��راق نکرده اس��ت. هر تحرک عربس��تان حتی 
در ای��ن چش��م انداز 2030 و جنگ در یمن و س��فرهای 
متعدد ملک س��لمان و پس��رش به اطراف و اکناف دنیا و 
کش��ورهای منطقه، با هدف تمرکز بر ایران اس��ت؛ هیچ 
جایی نیس��ت که عربس��تان حضور یافته باش��د و دربارة 
ایران صحبت نکرده باشد؛ آنها حتی سعی کردند روابط 
خودش��ان را با آمری��کای التین به ص��ورت متمرکز در 
آوردند و اجالس مش��ترک آمریکای التین و ش��ورای 
هم��کاری را با این ه��دف قرار دادند که نف��وذ ایران را 
مح��دود کنند چون یکی از نقاطی که سیاس��ت خارجی 
ای��ران در آن موفق بوده در آمریکای التین بوده اس��ت. 
آنها همچنین با این هدف، به حوزة آس��یای میانه و قفقاز 
وارد ش��دند، عربستان با ارمنس��تان رابطة سیاسی نداشت 
و آن را به رسمیت نش��ناخته بود و همواره از آذربایجان 
حمایت می کرد. اما برای اولین بار می بینیم که ارتباطات 
ایجاد شده و به سراغ ارمنستان رفته اند و همة این اقدامات 
ب��ا هدف تمرکز بر ایران اس��ت و اینکه ایران را به عنوان 
دشمن اصلی خودشان بزرگ نمایی کنند. حتی در جنگ 
یمن نیز تبلیغات عربستان با تمرکز بر این موضوع بود که 
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ما در یمن وارد جنگ با ایران ش��ده ایم و در صدد هستیم 
ایرانی ها را از یمن بیرون کنیم.

اکنون محمد بن سلمان با انتشار این سند چشم انداز، 
تصوی��ر دیگری از خ��ودش ارائه می ده��د؛ تصویر یک 
اصالح گر بزرگ اقتصادی که می خواهد در سال 2030 
عربستان س��عودی را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها 
کند. حرف ه��ای بلندپروازانه ای که درب��ارة اصالحات 
اقتصادی و اجتماعی بیان می کند، کاماًل تصویر جدیدی 
اس��ت. منتهی باید بر این نکته توجه داشت که آیا محمد 
بن س��لمان از تصویر و ترویج تصویر قبلی به نفع تصویر 
فعلی دس��ت برداش��ته یا اینکه درصدد است همزمان این 
دو تصویر را ب��ا یکدیگر پیش ببرد؟ به صورت تئوریک 
این دو تصویر با هم همخوانی ندارد و عربس��تان سعودی 
و محمد بن س��لمان باید یکی از ای��ن دو تصویر را کنار 
بگذارد. کس��ی که می خواهد اصالحات اقتصادی انجام 
دهد، بر توسعه تمرکز کند و خصوصی سازی کند، دیگر 
نباید ماجراجویی نظامی داشته باشد؛ البته طرح چشم انداز 
2030 با اعالم پایان جنگ در یمن و رفتن پرونده یمن به 
کریدورهای مذاکرات و تماس های عربستان با انصاراهلل 

و شروع مذاکرات صلح یمن در کویت همزمان شد.
از دیگر محورهایی که در این تصویرس��ازی ها باید 
مورد توجه قرار بگیرد؛ کیفیت رابطة عربس��تان سعودی 
و غرب اس��ت؛ عربستان از س��ال 2003 احساس می کند 
متح��دان غربی و به وی��ژه آمریکایی ه��ا در پرونده های 
منطقه ای به نگرانی های منظقه ای عربستان سعودی توجه 
چندانی ندارند و تعهدات متحدان غربی نس��بت به تأمین 
امنیت عربس��تان سعودی کمرنگ ش��ده است؛ در عراق 
اتفاقی افتاد که عربس��تان تا به امروز آمریکا را س��رزنش 
می کند که ش��ما حکومتی عربی را ک��ه دروازه توازن با 

ایران بود، سرنگون کردید.
اگر به سایر پرونده های منطقه ای نگاه کنیم توقعی که 
عربستان از آمریکایی ها داشتند محقق نشد، حداقل توقع 
عربس��تان از دولت اوباما این بود که در س��وریه مداخله 
نظامی می ک��رد. همچنین درخصوص بحری��ن نیز اگر با 
جزئیات دنبال کنید تطابقی بین خواسته های طرفین وجود 

ندارد، البته دو طرف س��عی می کنند اختالفات به س��طح 
نیاید و علیه یکدیگر چندان تبلیغ نکنند.

در جنگ یمن، هر چند برخی اظهار می کنند امکانات 
لجس��تیکی را آمریکایی ه��ا دادند و ارتش عربس��تان به 
آمریکا وابس��ته است. حداکثر این اس��ت که به عربستان 
س��عودی یک فرصت محدود دادند ک��ه نظرات خود را 
اعمال کند چراکه سعودی ها معتقد بودند اگر اجازه داده 
شود دو ماهه می توانند یمن را سر و سامان دهند؛ لذا این 
فرصت را به عربس��تان دادند. البته برخی بدبین هس��تند و 
معتقدند آمریکایی ها عربس��تان را تحریک کردند که به 
محمد بن س��لمان القا کند که بدون آمریکایی ها قادر به 

انجام کاری نیست.
محمد بن س��لمان در یک سال گذش��ته یعنی تا چند 
هفتة قبل که این چش��م انداز را ارائ��ه داد از آمریکایی ها 
انتق��اد می کرد و س��عی می کرد آنها را با رفتن به س��مت 
روسیه با هدف تشکیل ائتالف های منطقه ای متقاعد کند 
که از عربستان سعودی به عنوان مهم ترین متحد منطقه ای 

خود به طور کامل حمایت کند. 
جل��ب نظر غرب ب��رای هر کس��ی ک��ه بخواهد در 
عربس��تان حاکم شود، اهمیت اساس��ی دارد و هیچ کس 
در عربستان س��عودی بدون نظر آمریکایی ها نمی تواند به 
صورت پایدار حکمرانی کند. محمد بن سلمان در داخل 
رقیبی به ن��ام محمد بن نایف دارد که معروف اس��ت به 
اینک��ه گزینة اصل��ی و ایده آل آمریکایی ه��ا برای آیندة 
عربس��تان س��عودی اس��ت. ویژگی محمد بن نایف این 
است که در غرب به عنوان شاهزادة ضدتروریسم شناخته 
می ش��ود و مورد اعتماد غربی هاس��ت و آن خطی را که 
غرب می خواهد می تواند در عربستان سعودی دنبال کند 
و به جای ماجراجویی های منطقه ای بر داخل عربس��تان و 

مبارزه با منابع تروریسم در داخل کشور تمرکز کند.
محمد بن س��لمان بای��د به غرب بگوی��د که من نیز 
می توانم گزینة ایده آلی باشم. نخستین تصویر محمد بن 
سلمان؛ تصویری توأم با تهدید و باج خواهی بود. شاید 
همین تصویر باعث ش��د اوباما در مصاحبه با آتالنتیک 
متح��دان خود را مفت خور توصیف کند.اما این تصویر 
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شکس��ت خورد چراکه طی یک س��ال گذشته در غرب 
یک انفجار تبلیغاتی علیه عربستان سعودی شکل گرفت 
که از زمان تش��کیل عربستان س��عودی و شاید در 200 
س��ال گذش��ته که وهابیت ظهور کرده، بی س��ابقه بوده 
است. وهابیت و عربستان سعودی طوری طی یک سال 
گذش��ته در دنیا بدنام ش��ده  که در 70-60 سال گذشته 
چنین آس��یبی را متحمل نش��ده اس��ت. تا یکی دو سال 
قبل در غ��رب کس��ی نمی توانس��ت واژة وهابیت را به 
کار ببرد چون عربستان س��عودی معتقد بود که وهابیت 
یک ناس��زا به تفکر رسمی عربس��تان سعودی است آنها 
تمایل دارند از عنوان سلفی استفاده کنند. پیروان محمد 
بن عبدالوهاب و ابن تیمیه در عربس��تان س��عودی سلفی 
نامیده می ش��وند. ام��روزه در غرب به طور گس��ترده از 
عنوان وهابیت اس��تفاده می ش��ود و هیچ کس تردیدی 
تردیدی ندارد که وهابیت وجه اش��تراک تفکر رسمی 
عربستان س��عودی با تفکرات تروریستی است. حجم و 
تنوع و کیفیت مطالبی که علیه عربس��تان سعودی منتشر 
می شود، واقعاً بی سابقه است. عربستان سعودی کشوری 
بود که اگ��ر روزنامه ای در یک کش��ور آفریقایی علیه 
آل س��عود مطلبی می نوشت یا با آن کش��ور قطع رابطه 
می کرد یا تهدید به قطع رابطه می کرد. در سال 2013 در 
مجلس عوام انگلیس، کمیته روابط خارجی گزارش��ی 
منتشر کرد و از عربستان سعودی به خاطر سیاست هایش 
در بحرین انتقاد کرد؛ اما سعودی ها تهدید به قطع رابطه 
کردند و دیوید کامرون مجبور به عذرخواهی ش��د؛ اما 
امروزه این موضوع به حدی فراگیر شده که قابل کنترل 

نیست. 
به عن��وان نمون��ه، روزنام��ة ایندیپندن��ت در مطلبی 
با عن��وان خطرناک ترین م��رد جه��ان از عنصر کلیدی 
حکومت عربستان یاد کرد.این هجوها به حدی زیاد شده 
که دیگر نمی توانند کاری در جهت توقف آن بکنند. از 
این رو، محمد بن سلمان احساس کرد سیاست های تندی 
که اتخاذ ش��ده، باع��ث بی آبرویی خودش و عربس��تان 
س��عودی در غرب شده، لذا بخشی از کارکرد این چهرة 
جدید این است که تصویر عربستان سعودی و محمد بن 

س��لمان را در غرب ترمیم کند. بخشی از کارکرد تصویر 
مذکور، این است که محمد بن سلمان را به عنوان کسی 
که می تواند در واقع سیاس��ت های رئالیستی داشته باشد و 
تصویرس��ازی های گوناگونی از خودش بسازد، در غرب 

بشناساند.
س��عودی ها اوباما را بدترین رئی��س جمهور آمریکا 
می دانن��د؛ ب��ه دلی��ل اینکه به ج��ای پرداختن به مس��ائل 
عربستان س��عودی؛ پروندة هس��ته ای ایران را حل کرد و 
اولوی��ت و مهم ترین دس��تاورد خاورمیانه ای خود را حل 
پروندة هس��ته ای ایرانقرار داد، امری که مطلوب عربستان 
سعودی نبود. در کنار این، سعودی ها و کشورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس می گویند اوباما نگرانی ه��ای ما را در نظر 
نگرفته و به بحث سوریه و بهار عربی نه تنها توجه نکرد، 
بلکه خودش تحریک کرد و ای��ن اوضاع بی ثبات را در 

خاورمیانه شکل داد.
محمد بن س��لمان برای اینکه به پادش��اهی برس��د، 
یک راه بیش��تر پیش روی ندارد و اینکه در زمان حیات 
پدرش به پادشاهی برسد، اگر ملک سلمان فوت کند و 
به طور طبیعی محمد بن نایف به عنوان ولیعهد پادش��اه 
ش��ود، دیگر اسمی از محمد بن س��لمان دیگر نخواهد 
بود کما اینکه امروز از ولیعهد قبلی نامی نیست. رسم و 
بدعت برکناری ولیعهد را س��لمان بنا نهاد و اگر محمد 
بن نایف به پادشاهی برسد، انتقام این یک سال سکوت 
خ��ود را خواه��د گرفت. ام��روز در عربس��تان ولیعهد 
حذف ش��ده و هیچ اثری از ولیعهد نیس��ت و همه چیز 
در اختیار محمد بن س��لمان است که نفر سوم و ولیعهد 
دوم عربستان سعودی اس��ت. وضع ولیعهد در عربستان 
به حدی اسفناک است که حتی دفتر مستقلی ندارد، در 
حالی که در گذشته پادشاه و ولیعهد عربستان هر کدام 
جداگانه دیوان مستقلی داشتند؛ اما سلمان دیوان ولیعهد 
را منحل کرد. ولیعهد عربس��تان س��عودی در این یک 
سال گذشته تنها فرصتی که پیدا کرد از عربستان خارج 
ش��ود، به تونس رفت که در اجالس وزرای کشورهای 
اتحادیه عرب، ش��رکت کند و از آنجا به پاریس رفت. 
فرانس��ه در این س��فر چندین قرارداد با محمد بن نایف 
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امض��ا کردند و م��دال نیز به او دادند، پی��ام واضح بود؛ 
انتخاب فرانسه، محمد بن نایف است.. لذا جنگ قدرت 
در عربس��تان سعودی شعار نیس��ت بلکه بسیار جدی و 

واقعی است.
عربس��تان سعودی در حال گذار برای تثبیت جنگ 
قدرت است و هنوز قدرت در عربستان سعودی و بحث 
جانش��ینی تکمیل نشده است. هر کس��ی پادشاه آیندة 
عربس��تان سعودی شود حداقل 3 تا 5 دهه وقت خواهد 
داش��ت و زمان پادشاهان 90-80 ساله طی شده است و 
محمد بن نایف 54 س��اله اس��ت و محمد بن سلمان نیز 
به زحمت به 30 س��ال می رس��د؛ معنایش این است که 
هر کدام از اینها پادش��اه عربستان سعودی شوند؛ 3-4 
دهه فرصت خواهند داش��ت. محمد بن سلمان شخصی 
ماجراجوس��ت که منطقه برایش مهم است و در صدد 
رهبری جهان عرب و اس��الم است و ایران را به عنوان 
دشمن هدف قرار داده اس��ت و سعی دارد چالش ها و 
تهدیدات اصلی عربس��تان را از طریق هدف قرار دادن 
ایران حل کند. این در حالیست که عربستان در سالهای 
اخیر از جانب ایران و تش��یع ا تهدید نش��ده؛ در دو سه 
دهة گذش��تة ایران هی��چ اقدامی علیه امنیت عربس��تان 
س��عودی انجام نداده اند و ش��یعیان هیچ برنامه ای برای 
برهم زدن نظم و ثبات عربستان سعودی در دستورکار 
ندارند. طی این س��ال ها از جانب ایران صرفاً پیام ُحسن 
نیت ارس��ال شده و عالوه بر ایران، عربستان نیز می داند 
کش��وری که از تحریم ها خارج شده و در صدد است 
توس��عه را محور سیاس��ت هایش ق��رار دهد ب��ه دنبال 
جنگ و تنش با عربس��تان و هیچ کشور دیگری نیست 
بلک��ه برعکس به دنبال کاهش تنش هاس��ت. لذا ایران 
تهدیدی برای عربس��تان نیست و آنچه عربستان دربارة 
ایران می گوید خودش می داند صحت دارد. اگر ایران 
در یمن حضور داش��ت؛ عربستان سعودی نمی توانست 
ب��ه راحتی با حوثی ها وارد مذاکره ش��ود. این اولین بار 
نیس��ت که عربس��تان با انصاراهلل وارد مذاکره می شود؛ 
تجربة تاریخی نش��ان می دهد که عربس��تان س��عودی 
با هم��ة گروه ها و احزاب یمنی س��ابقة همکاری دارد. 

نزدیک تری��ن متحد عربس��تان س��عودی در چهار ماهة 
گذشته در یمن، اخوان المسلمین بوده اند. در هیچ جای 
دیگری عربستان با اخوان المسلمین همکاری نمی کند. 
اخوان المس��لمین خط قرمز عربستان سعودی بودند، در 
حالی که در یمن نزدیک ترین متحد عربستان سعودی 
ح��زب اصالح اس��ت؛ معنی این حرف این اس��ت که 
وقتی عربستان س��عودی می تواند با اخوان المسلمین در 

یمن همکاری کند با دیگران نیز  می تواند کار کند.
عربستان س��عودی با دو تهدید جدی روبه روست: 1. 
جریان سلفی تندروی تکفیری، که نه تنها امنیت دنیا را به 
خطر انداخته بلکه امنیت عربستان را نیز مورد تهدید قرار 
داده اس��ت. از زمانی که ابوبک��ر البغدادی اعالم خالفت 
کرد، زنگ خطر برای عربس��تان سعودی به صدا درآمد. 
خلفی��ة خود خوانده داع��ش، به مکه و مدنی��ه و حرمین 
ش��ریفین نظر دارد؛ داع��ش و جریان تکفی��ری مبتنی بر 
تفکر خالفت به صورت جدی به فکر تس��لط بر عربستان 
هس��تند و درصد حمایت از اندیش��ة داعش در عربستان 
س��عودی بیش از هر کجای دیگری اس��ت. همة کسانی 
که جذب تفکر تکفیری »جهادی« می ش��وند به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم از مدارس مذهبی عربستان سعودی 
فارغ التحصیل ش��ده و تح��ت تأثیر این تفک��ر بوده اند. . 
تهدید دوم عربس��تان س��عودی این است که پیمان امنیتی 
با غرب سست ش��ود، که البته سست هم شده است. اگر 
عربس��تان س��عودی نتواند همچنان معادله ارزشمند نفت 
در مقاب��ل امنی��ت را محکم حفظ کند، این مس��ئله برای 
عربستان تهدیدی حیاتی است، عربستان بدون آمریکا از 
عهدة دفع تهدیدات امنیتی خودش برنمی آید و نش��انه ها 
حاکی از این اس��ت که این تعهدات در حال سست شدن 

است.
نکتة آخر اینکه، عربس��تان سعودی هیچ چشم اندازی 
نمی بیند ک��ه رئیس جمهور آیندة آمری��کا بهتر از اوباما 
باشد. سعودی ها از اوباما بسیار ناخشنودند اما حتماً ترامپ 
برای عربس��تان بدتر از اوباما خواهد بود و سیاس��ت های 
منطق��ه ای کلینتون هم چندان متف��اوت از اوباما نخواهد 

بود.
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نقد و نظر
 گفته ش��د که محم��د بن س��لمان به دنب��ال ارائة 
تصویری متفاوت از خود و عربس��تان در جهان اس��ت؛ 
پرسش��ی که مطرح اس��ت این اس��ت که آی��ا محمد بن 
س��لمان این خصوصیات را ایده آل می داند؟ و اینکه چه 
تصوی��ری از جه��ان دارد؟ اگر بخواهیم سیاس��تمداران 
را طبقه بن��دی کنیم؛ نگاه توس��عه گرا، نگاه لیبرالی، نگاه 
منازعه آمیز به جهان دارند البته برخی نیز نگاه هویت گرا 
دارن��د ک��ه تأکیدش بیش��تر ب��ر ارزش ه��ا و فرهنگ و 
هنجارهای خودش��ان دارند؛ با توجه به این تقس��یم بندی 
کالسیک )نگاه سیاستمداران به جهان( محمد بن سلمان 
کدام یک از این نگاه ها را به جهان دارد؟ تا بر اساس آن 
بخواه��د تصویر مطلوبی از خود و عربس��تان برای جهان 

ارائه دهد؟
جنگ قدرت در عربس��تان بسیار جدی است با توجه 
به نگاه های متفاوت محمد بن نایف و محمد بن س��لمان 
و گزارة س��ن آنها که در صورت رسیدن به قدرت، 3-4 
دهه پادش��اه عربس��تان خواهند بود، آیا محمد بن سلمان 
به لح��اظ س��اختار حکومتی در ط��ول حکومت پدرش 
می توان��د محمد بن نایف را به ط��ور کامل حذف کند؟ 
چ��ه موانع��ی در پی��ش رو دارد؟ آیا احتم��ال به قدرت 
رس��یدن محمد بن نایف وجود دارد؟ چال��ش یا منازعة 
ق��درت را در آینده به نفع کدام ی��ک ارزیابی می کنید؟ 
ش��ما اختالف اصلی عربستان با آمریکا را در چه می بینید 
و این تش��دید تنش در روابط آمریکا و عربس��تان در چه 

موضوعاتی ریشه دارد؟
 آی��ا تحلیلی که درب��اره تیره گی روابط عربس��تان 
و غ��رب ارائه ش��د با توج��ه به روابط گس��ترده نظامی و 
اقتصادی عربستان با این کشورها، ما را دچار پارادوکس 
نمی کن��د؟ در هر صورت عربس��تان با آمری��کا و غرب 
علقه های فراوانی دارد و هنوز هم مورد اعتمادترین متحد 
غرب در منطقه محسوب می شود و به نوعی دروازه ورود 

غرب به جهان اسالم محسوب می شود.
  فرازمند: مسائل خاورمیانه بسیار پیچیده شده شاید 
هی��چ دوره ای در تاریخ خاورمیانه ای��ن چنین پیچیدگی 

نداشته ایم، سرعت تحوالت نیز بسیار زیاد است و به یک 
مس��ئله باید از زوایای مختلف ن��گاه کرد و تحلیل خطی 
و ت��ک بُعدی قطعاً نتیجه نخواه��د داد. آنچه در رابطه با 
عربستان سعودی مهم است این است که ما به یک درک 
واقعی تر از عربس��تان سعودی برس��یم و سعی کنیم یک 
درک اجماعی درباره عربس��تان در کش��ور شکل بگیرد 
چراکه اگر ما از عربس��تان سعودی و رویکردهای جدید 
درکی نداش��ته باشیم و این درک به صورت اجماعی در 
نیاید، تصمیم گیری انجام نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر 
برخی معتقد باشند عربس��تان در آستانة فروپاشی است و 
برخی نیز معتقد باش��ند که عربستان چندان ضعیف نیست 
و امکاناتی و قدرتی دارد نمی توان با این تفاسیر گوناگون 
به نتیجه رسید. مس��ئلة دیگری که به صورت پارادوکس 
در آمده است نوع رابطة عربستان سعودی و غرب است؛ 
آیا دچار واگرایی اس��ت؟ آیا نباید به این مطالب منتش��ر 

شده چندان وقعی بنهیم؟
به هر ح��ال نمی توان آنچه را که اتفاق افتاده اس��ت 
توهم دانست، س��ابقه نداشته که در 80 سال گذشته، این 
حجم از تبلیغ در غرب علیه عربس��تان س��عودی منتش��ر 
ش��ده باشد و فقط به رس��انه اکتفا نکرده اند بلکه انتقاد از 

عربستان سعودی نهادینه شده است.
عربس��تان سعودی ایس��تگاه های مختلفی برای تنظیم 
حرک��ت خ��ودش دارد و یک��ی از ایس��تگاه ها انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکاس��ت؛ ش��اید انتخابات پیش 
روی آمریکا در عربستان سعودی؛ اگر بخواهیم تاریخی 
بنگریم، کم اهمیت ترین انتخابات اس��ت. آنچه از خالل 
بررس��ی گزارش��ات برمی آید چنین احساس می شود که 
عربستان سعودی دچار سردرگمی است که چه کسی در 
آمریکا بیشتر در خدمت به منافع عربستان سعودی است؟ 
این س��ال ها اوباما بس��یار مورد انتقاد قرار گرفته ولی در 
عی��ن حال به نظرم مهربان ترین رئی��س جمهور آمریکا با 
عربستان سعودی است. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا 
در این مدت تحمل تحقیر توس��ط عربس��تان را نداش��ته 
است، همة رؤس��ای جمهوری آمریکا عربستان سعودی 

را به نوعی تحقیر کرده اند.
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اینه��ا توه��م نیس��ت دو کش��ور همچنان ک��ه رابطة 
اس��تراتژیک دارن��د می توانن��د اختالف داش��ته باش��ند 
می توانن��د دچار واگرایی ش��وند. ضمن اینکه عربس��تان 
س��عودی هیچ گزین��ة دیگر به جز اتکا ب��ه آمریکا ندارد 
و تا اطالع ثانوی هیچ کش��وری در منطقه نقش عربستان 
س��عودی را برای آمریکایی ها نمی تواند بازی کند، ولی 
شکاف هایی ایجاد ش��ده که در تصمیم گیری بسیار مهم 
اس��ت. آیا آنچه اتفاق افتاده را باید به رسمیت بشناسیم یا 
خیر؟ یکی از مواردی که باید به آن بسیار توجه شود این 
اس��ت که آیا باید اتفاقاتی را ک��ه در غرب در خصوص 

عربستان سعودی رخ داده واقعی است؟
عربس��تان س��عودی اتحادیة عرب امکان مانور دارد 
وقتی عربس��تان س��عودی قطعنام��ه ای علیه م��ا تصویب 
می کند و ایران را تروریس��م می نامد، چه کسی در مقابل 

این ادعا ایستاد؟ 
در اس��تراتژی 2030، ی��ک بخش��ی از آن کارکرد 
تصویرسازی دقیقاً معطوف به نگرانی های استراتژیک و 

راهبردی عربستان سعودی است.
هنوز بحث گزارش 28 صفحه ای 11 سپتامبر در کنگره 
تمام نشده، چند روز اخیر اعالم شد سنای آمریکا در صدد 
تهیة قطعنامه ای در زمینه ممنوعیت فروش سالح به عربستان 
س��عودی هس��تند. هر چند این مس��ائل اتفاق نمی افتد اما 
مطرح شدن اینها بی سابقه است. هر چند عربستان سعودی 
به دلیل برجام عصبانی اس��ت اما همة ناراحتی عربستان از 
برجام نیس��ت؛ دو س��ال پیش که بنا نبود برجامی در کار 
باشد؛ دو س��ال پیش نیز چنین فضایی نس��بت به عربستان 
وجود داش��ت اما نه به این ش��دت. عربس��تان سعودی از 
اس��تراتژی گردش به شرق آمریکایی ها نگران است. اگر 
آمریکایی ها به نفت عربس��تان سعودی نیاز نداشته باشند، 
معادلة نفت در مقابل امنیت متزلزل می شود. آمریکایی ها 
نیز به سعودی ها عالقمند نیستند و بابت همین رابطه ای که 
با عربستان س��عودی دارند باید کلی هزینة افکار عمومی 
بدهند و این هزینه هر روز بیشتر می شود، در واقع مصالح 
و مناف��ع ملی آمریکا چنین تمایلی را ایجاب کرده اس��ت 
و اگر قرار باش��د که آمریکایی ها چرخش استراتژیک به 

جنوب ش��رق آسیا داشته باش��ند، اگر قرار است که نفت 
شیل به سطحی برسد که آمریکایی ها در 2025 انتظار آن 
را دارند و نیازش��ان کمتر شود، این معادالت دچار تزلزل 

خواهد شد.
همچنین، عربستان سعودی از جریاناتی که در 2011 
در منطقه خاورمیانه تحت عنوان بهار عربی یا بهار اسالمی 
رخ داد عصبانی اس��ت و آمریکا را باب��ت این جریانات 

مقصر می داند.
ضمن اینکه باید متذکر شوم که دروازه ورود آمریکا 
به جهان اس��الم، عربستان سعودی نیس��ت؛ آمریکایی ها 
بهت��ر از هر کس دیگ��ری می دانند که جامعه عربس��تان 
سعودی و ایدئولوژی حاکم بر آن دروازه ورود به جهان 
اسالم نیست و این تفکر به لحاظ گسترش تعداد کمی از 
مسلمانان را در بر می گیرد. اینگونه نیست که تفکر غالب 
جهان اهل س��نت، تفکر س��لفی باش��د، اینها یک اقلیت 
هس��تند؛ آنچه که زمینه س��از تحوالت مصر و جانش��ینی 
آقای مُرس��ی به جای مبارک ب��ود، این دید آمریکایی ها 
بود که برای کنترل تندروی در جهان اس��الم و برقراری 
یک گفتمان مناس��ب و مترقی و مح��دود کردن القاعده 
و تفکرات تکفیری و س��لفی باید اخوان المسلمین سرکار 
بیاید. ترکی��ه هم برای آمری��کا، تجربه بدی نب��ود. البته 
اخوان المس��لمین عربی با اخوان المسلمین غیرعربی بسیار 
متفاوت است. اخوان المس��لمین در هر کشوری متفاوت 
اس��ت ولی آمریکایی ها نس��بت به اخوان مصر مخالفت 
چندان��ی نداش��تند و آن را تأیی��د کردند این عربس��تان 

سعودی بود که آنجا را به هم ریخت. 
 در گزارشی که اخیراً منتشر شده چنین آمده است 
که دو س��ال قبل عربستان و اسرائیل با یکدیگر تفاهم نامة 
امنیتی امض��اء کرده اند؛ این گزارش ت��ا چه حد صحت 
دارد؟ آیا امروز عربستان رابطه اش را با اسرائیل به صورت 
اس��تراتژیک تعریف کرده است؟ یعنی می خواهد به این 
س��مت گام بردارد یا اینکه یک تاکتیک موقت اس��ت و 
ممکن اس��ت اگر شرایط تغییر یابد مخصوصاً رابطة ایران 
و عربس��تان، رابطة عربستان و اس��رائیل نیز به شرایط قبل 

برمی گردد؟ 
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  فرازمند: آنچه مس��لم اس��ت، ش��تاب عربس��تان 
س��عودی به سمت اسرائیل در این یک سال گذشته بسیار 
زیاد ش��ده است. آنچه قطعی است این است که عربستان 
سعودی تعهدات مصر را در قرارداد کمپ دیوید )تعهدات 
مصر به اس��رائیل( وقتی آن جزیره ها از سوی مصر به این 
کش��ور واگذار ش��د همه را به عهده گرف��ت. دو جزیره 
تیران و صنافیر در دهانه خلیج عقبه قرار دارند و اس��رائیل 
در ش��مال این خلیج حضور دارد، در توافق کمپ دیوید 
این جزایر و ترتیبات شان پیش بینی شده است که حضور 
نی��روی نظامی در این جزایر چگونه باش��د و رفت و آمد 
به خلیج عقبه از میان این جزایر؛ اینها تعهداتی اس��ت که 
مصر به اس��رائیل در زمان امضای کمپ دیوید داده است. 
اکنون این جزایر را به عربستان سعودی داده اند، تعهداتی 
که مصری ها به اس��رائیلی ها در خصوص ترتیبات و اداره 
این دو جزیره دادند هممه را عربس��تان س��عودی پذیرفته 
اس��ت. ظاهراً عربستان کمپ دیوید را به رسمیت نشناخته 
بود ولی همه آن ترتیباتی که مصری ها با اس��رائیل درباره 
اداره این دو جزیره امضا کرده اند عیناً به عربستان سعودی 
منتقل شده است و حتماً هماهنگی بوده و بدون هماهنگی 

نمی تواند چنین توافقی صورت گرفته باشد.
ضمن اینکه، قبح دیدار با اس��رائیلی ها شکس��ته است 
و خبرهای��ی از دیدارهای محرمانه وج��ود دارد که قابل 

انکار نیست.
 آیا بخشی از این سند چشم اندازی که در عربستان 
رونمایی ش��د را می توانیم مطالبات مردمی این کشور در 

نظر بگیریم؟
 در حقیق��ت چی��زی به ن��ام مطالب��ات مردمی در 
عربستان سعودی وجود ندارد چون چیزی به نام ملت در 
عربستان س��عودی وجود ندارد. عربستان، کشوری است 
که مفهوم ملت در آن ش��کل نگرفت��ه ؛ اتفاقاً ایدئولوژی 
س��لفی گری ی��ک ایدئول��وژی ضدملی گرایی اس��ت و 
ملی گرایی را حرام می داند؛ در عربس��تان سعودی چیزی 
به نام جامع��ه مدنی هم وجود ندارد ک��ه مطالبات مدنی 
داشته باشد؛ فش��ار برای توس��عه اجتماعی از طبقه باال و 
خانواده های س��لطنتی صورت گرفته است؛ یعنی خاندان 

آل س��عود احس��اس می کنند که حکومت ک��ردن با این 
تفکرات برایش��ان مش��کل ایجاد می کند لذا به دنبال باز 
کردن جامعه هس��تند؛ اتفاق��اً نوع مطالباتی ک��ه از طبقه 
پایین ش��کل می گیرد طرفدار بسته شدن فضای عربستان 
سعودی است؛ به عبارتی مشکل داخلی عربستان سعودی 
تندروه��ای تکفی��ری هس��تند ن��ه جامعه مدن��ی طرفدار 

دموکراسی و آزادی های مدنی.
این چش��م انداز 2030 بیش��تر پاس��خ ب��ه چالش های 
راهبردی عربستان برای استمرار این حکومت عقب افتاده 
قرون وس��طایی در دوره جدید، برای عرضه خودشان در 
غرب و زدودن اتهاماتی است که وجود دارد و پر کردن 
چالش هایی مانند عدم تعهد آمریکا به امنیت عربستان در 
آینده. چرا س��عودیها می گوین��د در 2030 می خواهیم از 
نفت مس��تغنی شویم، در واقع این س��ند پاسخ به انقالب 
نفت ش��یل اس��ت؛ یعنی از وابس��تگی به نفت احس��اس 
نگران��ی می کنند. می خواهن��د بگویند که م��ا در آینده 
وابس��تگی خودمان را از نفت کم می کنیم. در این 2030 
به هیچ وجه پاسخ مطالبات مردمی دیده نمی شود و بیشتر 
پاسخ به چالش های عربستان سعودی و چالش هایی است 

که در عرصه منطقه ای و جهانی با آن روبه روست.
اینکه چرا به مسئله کارگران می پردازد و خواهان ملغی 
ش��دن نظام sponsorship است؟ برای اینکه عربستان 
سعودی امروز در این زمینه در عرصه حقوق بشری تحت 
فشار اس��ت. در کش��ورهای خلیج فارس اگر تابعیت آن 
کشور را داشته باشید از محل sponsorship می توانید 
میلیاردر ش��وید؛ یعنی یک تبعه عربس��تان سعودی، تبعه 
بحرین و قطر فقط کفالت تعدادی را به عهده می گیرند، 
باب��ت ویزایی که این کفیل ی��ا sponser می گیرد باید 
مبلغی بپردازد؛ تقریباً کارگران دو س��ال دستمزدش��ان را 
باید زودتر ب��ه کفیل پیش پرداخت کنند ت��ا بتوانند ویزا 
بگیرند. اتفاقاً ممکن اس��ت ش��هروندان سعودی مخالف 
الغای نظام کفالت نیروی کار خارجی باشند چون از این 

محل درآمد کسب می کنند.
 ما این س��طح تنش با عربس��تان را تا کجا می توانیم 
ادامه دهیم؟ در هرصورت هزینه ای که بابت کش��مکش 
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با عربس��تان پرداخت می کنیم بس��یار سنگین است ضمن 
اینکه موضوعاتی نظیر مس��ئله حج هم مطرح است که به 
عنوان یک فریضه واجب اس��ت و انجام نشدن آن تبعات 
خاص خود را دارد؟ چه راه کاری را می توان اندیشید که 

این روند خصمانه در روابط دو کشور تعدیل شود؟
در خصوص کش��مکش قدرت در داخل عربس��تان 
سعودی، آیا جمهوری اسالمی ایران می تواند تأثیر گذار 

باشد؟
  فرازمند: همه زندگی عربس��تان س��عودی ش��ده 
»ایران«؛ آیا همه زندگی ما هم باید »عربس��تان س��عودی« 

بشود؟
عربس��تان س��عودی در صدد عصبانی کردن ماست و 
به هر کاری دس��ت می زند، آیا ما باید عصبانی ش��ویم؟ 
آیا عصبانی ش��دن و از روی عصبانی��ت تصمیم گرفتن، 
بازی در میدان عربس��تان س��عودی نیس��ت؟ باید مراقب 
باشیم کاری که می کنیم بازی در میدان عربستان سعودی 
نباش��د، ضم��ن اینکه عربس��تان س��عودی تمام سیاس��ت 
خارجی ما نیست، ما شاید تمام سیاست خارجی عربستان 
سعودی شده باش��یم. قطعنامه هایی که از اتحادیه عرب و 
شورای همکاری می گیرد، آنقدری که عربستان سعودی 
تالش می کند، م��ا را آزار نمی ده��د. در نظر بگیرید در 
اس��تانبول، عربستان س��عودی چهار بند علیه ما و یک بند 
علی��ه حزب اهلل قرار داد و به کس��ی هم اجازه نداد به متن 
بیانیه دس��ت بزند. س��اختار اتحادیه های عربی و اسالمی 
یک س��اختار غیردموکراتیک اس��ت؛ عربستان سعودی 
مطلبی را بی��ان می کند باید تصویب ش��ود و رأی گیری 
هم نمی ش��ود. ظاه��راً به اجماع گذاش��ته می ش��ود، این 
اجماع برای این اس��ت که رأی گیری نشود نه اینکه واقعاً 
اجماعی در کار باش��د. چهار بن��د قرار دادند و به انواع و 
اقس��ام اتهامات ایران را متهم کردند و آقای اردوغان هم 
به عنوان رئیس جلسه تأیید کرد و بیانیه تصویب شد. روز 
بعد از آن جلس��ه، آقای اردوغان میزب��ان آقای روحانی 
در ترکیه ب��ود و اثری از آن بیانی��ه در رفتار ترکیه دیده 
نش��د. البته اگر عربستان سعودی موفق ش��ود که اینها را 
در ش��ورای امنیت و در مجمع عمومی به سند تبدیل کند 

ممکن است ایران دچار مش��کل می شود. ضمن اینکه ما 
چندان دس��ت بسته نیستیم، به هر حال تحولی در سیاست 
خارجی اتفاق افتاده اس��ت، حجم رف��ت و آمدهایی که 
به ایران هس��ت قابل مقایسه با عربس��تان سعودی نیست؛ 
حجم امیدواری که در دنیا نسبت به توسعه و آینده ایران 
ایجاد شده اس��ت باید جدی گرفته شود. هنوز در کشور 
ما در خصوص برجام تردید وجود دارد. هیچ کش��وری 
در دنیا نبوده که قطعنامه های سازمان ملل را بدون جنگ 
بتواند پشت سر بگذارد؛ 8-7 قطعنامه لغو شده و تحریم ها 
برداشته ش��ده و طبیعتاً مش��کالت نیز وجود دارد باید به 
دنبال حل مش��کالت باشیم. طبیعی اس��ت که مشکالت 

پیش می آید باید به دنبال حل مشکالت باشیم.
عربستان بخش کوچکی از سیاست خارجی ما است؛ 
البته خوب اس��ت بتوانیم این مسأله را حل کنیم. عربستان 
س��عودی هرگونه راهی را برای ح��ل اختالفاتش با ایران 
را بسته، س��عوی ها نه تنها راههای گفتگو را بسته اند بلکه 
ای��ن روش را انتخاب کرده اند وضدیت ب��ا ایران و قرار 
دادن ایران در مرکزیت سیاست خارجی و دشمن انگاری 
و تهدیدانگاری ایران را انتخاب کرده اند. در حال حاضر 

نیز به نظر نمی رسد که چشم اندازی وجود داشته باشد. 
در رابطه با امکان نقش آفرینی ایران در جنگ قدرت 
در عربس��تان، دیدی در کش��ورها وج��ود دارد که ایران 
درصدد اس��ت تا برای همه کشورها رهنمودتجویز کند، 
ما باید ب��ا توجه به امکان��ات و محدودیت هایمان تجویز 
کنی��م. م��ا در عربس��تان نمی توانیم کس��ی را جایگزین 

دیگری کنیم. 
 برخی کارشناس��ان معتقدند آمریکایی ها با استفاده 
از میدان دادن به ایران و عربس��تان تالش می کنند منطقه 

را کنترل کنند؟ 
 fact فرازمند: این دیدگاهی اس��ت ک��ه نیاز به  
دارد. برخ��ی واقعیات این نظر را تأیی��د نمی کنند، آنچه 
در پی��دا و پنهان وجود دارد این اس��ت ک��ه ظاهراً غرب 
از ای��ن وضعیت بین ایران و عربس��تان س��عودی ناراضی 
اس��ت و می گوید این وضعیت باعث ب��ی ثباتی منطقه و 
گس��ترش ناامنی به غرب می ش��ود البته آنها نمی خواهند 
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صریحاً بگویند که کارتهایی که عربستان علیه ایران بکار 
می گیرد خطرناک هس��تند و به س��رعت ممکن است به 
اهرمی علیه خودش و غرب تبدیل شود. چنانچه در مورد 

القاعده و تکفیری ها اینگونه شد.
حداقل اروپاییان دو تهدید را بسیار جدی می گیرند: 
1. مهاجری��ن؛ 2. تهدی��د تروریس��م؛ و نس��بت به مناطق 
تولیدکننده این دو تهدید حس��اس هستند. توصیه پیدا و 
پنهان غربی ها این اس��ت که مس��ائل تان را حل کنید که 
در دکتری��ن اوباما نیز وج��ود دارد و در توصیه هایی که 
عربستان سعودی را عصبانی می کند نیز وجود دارد. باید 
برای پذیرش این تحلیل، fact داشته باشیم؛ ضمن اینکه 
من رد نمی کنم و دنبال factها هس��تم. دومین چیزی که 
باید وجود داشته باشد؛ یعنی اگر ما این نظریه را بپذیریم 
باید پیش از آن بپذیریم که آمریکا استراتژی کالن برای 
خاورمیانه دارند؛ همانطور که این حوادث برای ما سریع 
و غیرمترقبه و پیاپی اتف��اق می افتد برای آمریکایی ها نیز 
همین طور اس��ت. کس��ی تأیید نمی کند که آمریکایی ها 
اس��تراتژی کالن داشته باشد؛ معروف اس��ت که درباره 
مص��ر، کلینتون طی یک روز چند ب��ار موضعش را تغییر 
داد، کسی که اس��تراتژی کالن داشته باشد اینگونه رفتار 

نمی کند.
 آمریکایی ها 2 میلیارد دالر ایران را توقیف کردند 
و همزمان دربارة عربس��تان گزارِش 11 سپتامبر نیز مطرح 
بود و در عیِن حال روابط آمریکا و عربس��تان نیز پر تنش 
اس��ت. با توجه ب��ه اینکه اگر این رویه عملی ش��ود، این 
ی��ک نوع ناامنی ب��رای س��رمایه گذاری های خارجی در 
آمریکاس��ت؛ همچنان که دربارة ما عملی شده است، آیا 
عربستان احساس خطری دربارة سرمایه هایش در آمریکا 
نخواهد کرد؟ فرض کنید پس از 2س��ال، مشخص شود 
که سفیر عربس��تان در واقعه یازده س��پتامبر دست داشته 
و روابِط عربس��تان با آمریکا تیره تر ش��ود و اینها توقیف 
س��رمایه های عربس��تان را آغاز کنند. آیا امروز که چنین 
خطری برای عربستانی ها قابل تصور است می تواند مبنایی 
برای نوعی همکاری ما با عربس��تان ب��رای مقابله با چنین 

مسایلی باشد؟

  فرازمن�د: ممکن اس��ت هر دو ط��رف از یکجا 
گزیده ش��وند، اما بدین معنی نیست که بتوانیم همکاری 
خاصی داش��ته باشیم؛ کمااینکه دربارة حقوِق بشر، غرب 
علیه همة کشورهای اس��المی انتقاداتی دارد؛ منتهی طی 
سال های اخیر سعودی ها از ما دفاع نکردند و تا جایی که 
توانستند علیه ما اقدام کردند. چنین نگرانی برای عربستان 
وجود دارد و نش��انة آن این اس��ت که آمریکا را تهدید 
می کند که چنانچه گزارش منتش��ر ش��ود، سرمایه شان را 
برمی دارن��د. نکت��ة دیگر درواق��ع میزان اس��تقالِل لوایح 
قضایی آمریکاست، برخی معتقدند که سیاسیون آمریکا 

تاثیر دارند.
زمانی که چنین حجمی از سرمایه گذاری در آمریکا 
وج��ود دارد، بعی��د می دانم دادگاه��ی در آمریکا بتواند 
قانونی را که دربارة ما تصویب کردند، دربارة عربس��تان 
سعودی اعمال کند و چنانچه اینگونه شود دولت آمریکا 
قطعاً دخالت کرده و اجازه نخواهد داد. حجم دارای های 
 م��ا در آمریکا کم اس��ت و آمریکا امیدی ن��دارد که ما 
آنجا سرمایه گذاری کنیم و دادگاه به راحتی علیه ما رای 
می ده��د و دولِت آمریکا نیز هیچ انگیزه ای برای ممانعت 

از این رای دادگاه ندارد.


