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نيمنگاه

هدف قطببندیهای جدید خاورمیانه چیست؟

خاورمیانه دچار دو قطبی جدیدی شده است؛ در
یکسو روسیه ،ایران ،سوریه ،حزباهلل لبنان و
گروههای افغانستان و عراق قرار دارند و در سوی
دیگر آمریکا ،اس��رائیل ،شورای همکاری خلیج
فارس و مصر قرار گرفتهاند.
عربستان در ماههای گذش��ته تغییرات زیادی
در حوزه داخلی و بینالمللی انجام داده اس��ت.
در خ��ارج از مرزها عربس��تان در حال همکاری
اس��تراتژیک ب��ا اس��رائیل اس��ت و در داخ��ل
اصالح��ات دموکراتیک از باال ب��ه پایین .از این
منظر استعفای سعد حریری ،سیاستمدار جوان
لبنانی را نمیتوان خ��ارج از این قطببندیها
دانس��ت .اینکه حتی بیانیه اس��تعفای حریری
نیز از عربستان اعالم ش��د ،نشانههای بسیاری
در خود دارد.

ديپلماسی
فردا
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بیانیه استعفای او دارای اتهامات بسیاری علیه
ایران بود .نگاهی به تحوالت اخیر لبنان میتواند
نکاتی در مورد استعفای حریری برای ما آشکار
کند .اب��راز نگرانی مقامات رژی��م در مورد روند
گرفتن مقام��اتِ محو ِر مقاومت میتواند
قدرت
ِ
عامل استعفای حریری برای برهمزدن معادالت
لبنان باش��د .عربس��تان و آمریکا نی��ز با همین
استدالل تمایل داش��تند تا بهوسیلهای فشارها
بر حزباهلل لبنان افزایش یابد.
دکتر رحم��ان قهرمانپور ،پژوهش��گر ارش��د
مس��ائل خاورمیانه به روزنامه دنیای اقتصاد در
ای��ن زمین��ه میگوید«:به نظر میرس��د بعد از
موضعگیریهای اخیر دونالد ترامپ درباره ایران
بهویژه س��خنرانی معروفش ،برخی قدرتهای
منطقه بهطور مشخص عربستان امیدوار هستند

ترامپ وعده خود را در مورد مهار منطقهای ایران
عملی کند و در ائتالف منطقهای که قرار اس��ت
آمریکا برای مهار ایران تشکیل دهد ،سهمی هم
برای این بازیگ��ران درنظر بگیرد .به بیان دیگر،
عربس��تان و برخی دیگر از کش��ورهای منطقه
گمان میکنند که عزم ترامپ برای مهار ایران از
ی خودش
طریق نزدیکی آمریکا به متحدان سنت 
از جمله ریاض جدی است و باید پیشقدم شوند
و سهم بیشتری در این فرآیند داشته باشند».
ظاهرا بازی از لبنان آغاز ش��ده است .در ادبیات
خاورمیانه اصط�لاح جالبتوجهی وجود دارد،
با ای��ن مضمون ک��ه لبنان دماس��نج تحوالت
خاورمیانه است؛ یعنی معموال وقتی خاورمیانه
قرار است دچار بحران شود ،در لبنان یک اتفاقی
میافتد؛ زیرا در لبن��ان تقریبا تمام قدرتهای

نگاه
گزارش

جنگ نزدیک است...
صدای طبلها را میشنوم
کمال خلف
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منطقه ما در حال حاضر دوران سخت زایش را
میگذراند .نشانههای یک تنش نظامی ،آشکارا
خود را در افق نش��ان میدهد .ه��ر کس که با
الفبایسیاستآشناباشد،بهآسانیمیفهمدکه
استعفای سعد الحریری با هماهنگی سعودیها
انجام ش��ده است؛ استعفایی که یکروزه و طی
دیدار ش��تابزده او از عربستان س��عودی انجام
گرفت .با این وجود باید پرسید که آیا نشانههای
بیش��تری نی��ز در خصوص وق��وع یک جنگ
محتمل وجود دارد؟
مقامات اس��رائیلی معم��والً در چنین مواردی
با وضوح بیش��تری س��خن میگویند .برخی از
مقامات نظامی و سیاسی اسرائیلیها از مدتها
پیش صحبت از گش��ودن مجدد جبهه جنگ
علیه حزباهلل میزنند و حتی توصیه میکنند
که این تصمیم را نباید به آین��ده موکول کرد.
خالص��ه صحبت آنها این اس��ت که حمله باید
آنجایی آغاز ش��ود که جنگ ژوئن  2006پایان
یافته بود :بیروت!
اسرائیل اما به خوبی بر این نکته واقف است که
نقش��ه آنها این بار نباید با هیچ ریسکی روبهرو
شود .آنها میخواهند جنگ را صد در صد ببرند؛
چرا که کس��ب نتایج ضعیف بهمثابه فاجعهای
بزرگ برای اسرائیل خواهد بود .نیز اسرائیلیها
بهخوبی این موضوع را درک میکنند که شرایط
سیاس��ی جهان عرب امروزه هیچ شباهتی به
شرایط پیش از جنگ ژوئن 2006ندارد .آنها این
بار روی بخشی از رهبران جهان عرب که از اقدام
آنها علیه حزباهلل اس��تقبال میکنند ،حساب
ب��از کردهاند .این موض��وع را بهراحتی میتوان
از مضمون بوقهای تبلیغاتی کشورهای خلیج
[فارس] فهمید .کانالهای ماهوارهای خلیجی
از هیچ فرصتی برای حملهه��ای بیامان علیه
حزباهللفروگذارینمیکنندتانشانههایکافی
را به اسرائیل داده باشند .این رسانهها از جنگ
داخلی سوریه و نیز از اختالفات فرقهای و مذهبی
به صورت ابزاری استفاده میکنند تا تصویری
«شیطانی» از حزباهلل لبنان ترسیم کنند.
البت��ه سادهاندیش��ی اس��ت که تص��ور کنیم
رس��انههای مذکور صرفاً به همین تش��ویق و
زمینهچینی بسنده میکنند ،بلکه از مرحلهای
به بعد وارد نوعی هماهنگی و مشارکت عملی نیز
میشوند .این همان کاری است که کلید آن در
مرحله فعلی آغاز شده است.
گمان ما آن است که اسرائیلیها و شرکای آنها
محاسبات خود را برای آغاز حمله در بهار آینده
انجام دادهاند .بهترین بستر و زمینه مناسب برای
دس��تیازیدن به چنین اقدام��ی ،تزلزل وضع
داخلی لبنان است .هدف اسرائیل آن است که
نیروهای خود را در خطوط جنگی پیش از سال
 2000مس��تقر کند و این یعنی اشغال دوباره
جنوب لبنان و رسیدن به کرانه رود لیطانی .آنها
اینبار به این موضوع اکتف��ا نخواهند کرد و در
جبهه سوریه هم قصد پیشروی دارند .مشخصا
آنها میخواهند شهر قنیطره را که ارتش سوریه
در س��ال  1972آن را از اسرائیل بازپس گرفته
بود ،دوباره به اش��غال خود درآورند .بدینسان
آنان به منطقه استراتژیک «خان ارنبه» دست
خواهند یافت تا راه منتهی به دمشق را به کنترل
خود درآورند .در مقابل ،چنته حزباهلل نیز این
بار خالی نیست .فقط خدا میداند که حزباهلل
و همپیمانش چه نقش��های ب��رای مقابله با این
سناریو تدارک دیدهاند .قدر مسلم آنکه شرایط
حزباهلل امروزه هیج ش��باهتی به شرایط این
تشکیالت در سال  2006ندارد .حزباهلل امروزه
عالوه بر انبوه موشکهای دوربردش ،تجربههای
جنگی فراوان��ی را برای خود اندوخته اس��ت.
به اعتقاد ما واحده��ای نظامی این حزب قطعاً
شیوههای جنگی گذشته را تکرار نخواهد کرد.
حزباهلل بهخوبی میداند که اسرائیلیها بارها و
بارها ،به تجزیه و تحلیل و حالجی ش��یوههای
قدیمیآنهانشستهاست؛همچنانکهشیوههای
خود را نیز سنجیده تا شکستی جدید برای آنها
رقم نخورد.
ازهماکنونباقطعیتمیتوانگفتجنگآینده
که طبلزدنهای آن هر روزه بیش��تر ش��نیده
میش��ود ،جنگ واپس��ین منطقه خواهد بود؛
جنگی که نقش��هها و همپیمانیهای جدید را
ترسیم خواهد کرد .شکست اسرائیل و پیروزی
جبهه مقاومت در چنین جنگی اص ً
ال دور از ذهن
نیس��ت .ما هرگز آرزو نمیکنیم که جنگی در
چنین ابعادی جامه واقعیت بپوشد؛ اما وظیفه ما
حکممیکندکهبرایچنینجنگیآمادهشویم.
یادمان باش��د که این وظیفه منحصرا ً بر عهده
مردان جنگی حزباهلل و ارتش سوریه قرار ندارد،
بلکه بر دوش تک تک ما نیز سنگینی میکند.

عکس :بروکینز

در تهران به پارلمان حمله میکنند و  17نفر به
شهادت میرسند .داعش مسئولیت حمله را بر
عهده میگیرد ،اما مقامات تهران انگشت اتهام
را به سمت عربس��تان میگیرند .مدتی قبل از
این حادثه ایران ،عربس��تان س��عودی را متهم
کرده بود که با دایر کردن کنس��ولگری و ایجاد
پایگاه نظامی در اربیل ع��راق در حال حمایت
از گروههای مس��لحانهای اس��ت که علیه ایران
میجنگند .حس��ین دهقان وزیر دف��اع ایران
گفت��ه بود که اگر عربس��تان س��عودی اقدامی
ش��تابزده انجام دهد تمام عربس��تان سعودی
غیر از مکه و مدینه را با خاک یکس��ان خواهند
کرد .حمله به مجلس در تهران به پای عربستان
نوشته میشود .س��پاه نیز در بیانیهاش آمریکا
و عربس��تان را مته��م اصلی معرف��ی میکند.
خبرگزاری آناتولی در یادداش��تی مینویس��د:
«اگر تهران بخواهد انتقام حادثه پارلمانش را در
خاک عربس��تان بگیرد جنگ منطقهای شروع
میشود« ».آناتولی» اعتقاد دارد جنگ ایران و
عربستان جنگی در ابعاد کالسیک نخواهد بود
و تمام منطقه را درگیر خود خواهد کرد.

بودند این وزیر خارجه عربس��تان بود که دائما
به محل مذاکرات س��فر میکرد و با عصبانیت
به جان کری میگف��ت« :در برجام جای خلیج
(فارس) کجاس��ت؟ چ��را منافع م��ا را در نظر
نمیگیرید؟» او با دس��ت خالی به کشورش باز
میگشت و برای زمین زدن برجام حتی حاضر
بود در کنار میز مذاکره با اس��رائیلیها بنشیند.
جه��ان عرب ب��رای آمریکا اهمیتی نداش��ت و
عربستان هم سعی میکرد تنش با ایران را بیشتر
و بیشتر کند .با روی کار آمدن ترامپ عربستان
جان دوب��اره گرفت .آنها میخواس��تند جنگ
سرد را تمام کنند و اگر الزم شد با ایرانیها وارد
جنگ سخت نیز بشوند .ترامپ نیز چون برجام
را برای آمریکا مفید نمیدانست بدش نمیآمد
فضا را داغتر کند .باز هم در تهران و در ریاض و
در فضای جهانی میانهروها غایب بودند و میدان
لحظه به لحظه به جنگ نزدیکتر میشود.

غیبت میانهروها

جای خالی گفتوگوی منطقهای در غیاب میانهروها

پژواک جنگ را میشنویم؟

روسیه مشوق جنگ میان ایران و عربستان!
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

بمبافکنهای
سعودی
صنعا را با
خاک یکسان
میکنند.
قربانی اصلی
البته یمن
است که این
روزها در
گرسنگی و
بیماری وبا
دست و پا
میزند .قطر
هم البته
نقطهای جذاب
برای رقابت
دو کشور
محسوب
میشود

مه��م منطق��های نف��وذ دارند ،خواهان س��هم
هستند و متحدانی دارند .بنابراین لبنان یکی از
عرصههایی است که همیشه عرصه تضاد منافع
بازیگران منطقهای محسوب شده است.
باید توجه داش��ت ک��ه اس��تعفای حریری در
ش��رایطی صورتگرفت که میش��ل عون بعد از
مدتها بنبست سیاسی بهعنوان رئیسجمهور
در این کش��ور انتخاب ش��د و ح��زباهلل نیز تا
حدی همراهی کرد؛ در چنین ش��رایطی انتظار
نمیرفت که این استعفا اتفاق بیفتد.
بسیاری از کارشناس��ان معتقدند که اعالم این
اس��تعفا از عربس��تان به این معناس��ت که این
تصمیم تحت فش��ار عربستان س��عودی انجام
گرفته است؛ بنابراین عربستان و برخی متحدان
آن ،یعنی متحدان سنتی س��ابق آمریکا ،بعد از
تحوالت اخیر و س��خنرانی ترامپ درباره ایران
در ح��ال آماده ش��دن برای داش��تن س��هم در
سیاس��ت آمریکا هس��تند و میخواهند از این

کشور امتیازگیری کنند و با تشکیل یک ائتالف
منطقهای ایران را محدود کنند تا بتوانند از این
طریق مشکالت خود را با ایران حلو فصل کنند.
پیشتر نیز ایران و عربس��تان س��ابقه تقابل در
صحن��ه لبنان را داش��تهاند ک��ه مهمترین آن،
حمله اس��رائیل ب��ه حزباهلل بود .ام��ا موقعیت
کنونی حزباهلل در لبنان تفاوت عمدهای با قبل
دارد؛ اکنون حزباهلل مشروعیت داخلی باالیی
دارد و یکی از بازیگران مهم عرصه سیاس��ت در
لبنان است.
واقعی��ت امر این اس��ت ک��ه ش��رایط منطقه
بهگونهای نیس��ت که واشنگتن بتواند به آسانی
این استراتژی را اجرایی کند؛ آنهم درحالیکه
ایران ،ترکیه و عراق در مسئله کردستان و ایران،
روس��یه و ترکیه در مسئله س��وریه همراهی و
هم��کاری میکنن��د .در نتیجه عربس��تان نیز
نمیتواند روی این سناریو و بازی آمریکا حساب
باز کند.

سوم اسفندماه سال  95حسن روحانی که برای
دریافت پیام شش کش��ور عربی به کویت سفر
کرده بود گفت که آماده گفتوگوی منطقهای
است .او البته پیش از این برجام منطقهای را نیز
طرح کرده ،اما پیش��نهادات او آنچنان که باید
مورد توجه قرار نمیگی��رد ،بهجای آن ولیعهد
جوان عربستان میگوید« :جایی برای مذاکره
وجود ندارد ».موشک بالستیک به سمت ریاض
شلیک میشود ،در تهران فرمانده سپاه میگوید
ما امکان دادن موشک به حوثیها را نداریم ،اما
صدای بلندی در ریاض و واش��نگتن میگوید
تهران موشکها را دس��ت یمنیها داده است.
تهران میگوید عربس��تان میخواهد جنگ را
ب��ه لبنان بکش��اند ،اما ثامر س��هبان میگوید:
«اراده کنی��م جنگ را به ایران میکش��انیم؛ به
لبنان احتیاجی نیس��ت ».دیالوگ دیپلماتیک
قابل فهمی بین ایران و عربس��تان وجود ندارد؛
هر چه هس��ت صدای جنگ است که هر لحظه
بلند و بلندتر میش��ود .مدتهاست میان ایران
و عربس��تان جنگ سرد برقرار اس��ت ،اما انگار
وضعیت در حال تغییر اس��ت و ممکن اس��ت با
ورود بازیگران جدید به صحنه مانند اسرائیل و
عربستان جنگ شکل جدیتری به خود بگیرد.
یک رابطه مشابه

عربستان و ایران مدتهاست که نقشی مشابه
یکدیگر بازی میکنند .ایران س��عی در صدور

دیالوگ خود در منطقه دارد ،عربس��تان نیز با
برخورداری از منابع مالی مهم س��عی کرده به
نوعی دیگر همین نقش را ب��ازی کند و نه تنها
در جهان اسالم بلکه از اندونزی تا بالکان و کوه
تورابورا حضور فعال داش��ته باشد؛ در گسترش
رقابت می��ان تهران و ری��اض تغییرات جهانی
و منطق��های نیز نقش مهمی ایفا کرده اس��ت.
بع��د از پایان جنگ س��رد بلوکبندی جدیدی
در خاورمیانه ش��کل گرفت و عربس��تان متحد
استراتژیک آمریکا شد و سعی کرد ژاندارم جدید
منطقه باشد .در دوران بهار عربی و خیزشهای
اخوانی-اس�لامی ج��دال ای��ران و عربس��تان
ب��رای گس��ترش نف��وذ در حوزهه��ای درگیر
نی��ز افزایش یاف��ت .ایران س��عی میکرد نفوذ
خود را در مناطق شیعهنش��ین افزایش دهد و
در آنسو عربس��تان یا در حال بر هم زدن بازی
ایران ب��ود و یا اینکه حوزههای سنینش��ین را
علیه ایران بس��یج میکرد .جالب بود که ایران
در س��وریه از اس��د ک��ه از اقلیتهای س��وریه
اس��ت حمایت میکرد و در یک تناقض جالب
عربستان از اپوزیسیون او که شعار دموکراسی
و آزادی میدادن��د دف��اع میک��رد ،در حالی
که عربس��تان خود متهم اصل��ی نقض حقوق
بش��ر در کش��ورش بود .بهجای آن در بحرین
عربس��تان از اقلیت مس��تبد دف��اع میکرد و
نیروی نظامیاش را در میدان مروارید مس��تقر
میکرد ،اما ته��ران حامی اکثریت ش��یعه بود
که اتفاقا ش��عارهای دموکراتیک نیز میدادند.
رابطه ایران و عربس��تان در طی این چند سال
یک خیابان یکطرفه و یک تناقض بزرگ بوده

است ،آنها سعی کردهاند عمل و عکسالعمل
یکدیگر باشند.
برخورد در یمن ،قطر و توئیتر

دوط��رف یکدیگر را مته��م به جن��گ نیابتی
میکنند ،میگویند یمن محل منازعه دوطرف
است،عربستان خسارتهای زیادی دیده است،
آخرین آن س��قوط هلیکوپتر شاهزاده سعودی
اس��ت .بمبافکنهای سعودی صنعا را با خاک
یکسان میکنند .قربانی اصلی البته یمن است
که این روزها در گرس��نگی و بیماری وبا دست
و پا میزن��د .قطر هم البته نقطهای جذاب برای
رقابت دو کشور محسوب میش��ود .عربستان
س��عودی عالقه دارد ب��رادر بزرگتر باش��د ،اما
قطریها ش��ورش کردهاند و به آغوش تهران و
آنکارا پناه بردهاند .این اتفاق عربستان را عصبانی
کرده است .عربستان قطر را تحریم کرده است،
اما ایران میگوید آغوشش برای دوحه باز است.
قط��ر آخرین نقطه از تنشه��ای میان تهران و
ریاض محس��وب میش��ود .البته جنگ نیابتی
در اینترنت و بهخصوص توئیت��ر هم همواره با
ش��دت ادامه دارد .بارها صفحات وزارتخانهها
و س��ازمانهای رس��می دو کش��ور توس��ط
هکرهایی که خود را هوادار ایران و یا عربستان
میدانستهاند مورد حمله قرار گرفته است.
جنگ در زمین پارلمان

فضای رابطه به شدت تیره و تار است .خردادماه
امسال بن س��لمان میگوید جنگ را به داخل
مرزهای ایران میکشاند .چند روز بعد داعشیها

«به ملک فهد که به سختی نشست و برخاست
میکرد ،سالمهای آقای هاشمی رئیسجمهور
را ابالغ و اضافه کردم ایش��ان بن��ای میزبانی از
برادرانشان ،رؤسای کشورهای اسالمی در قالب
برگزاری نشست س��ران کنفرانس اسالمی در
ایران را دارند و به م��ن مأموریت دادند که قبل
از طرح با سران دیگر کشورها ،نظر جنابعالی و
حضورتان را در این اجالس جویا ش��ود [شوم].
مل��ک فهد گفت« :ش��یی جی��د» (چیز خوبی
است) ».این بخشی از خاطرات منوچهر متکی
است .او سال  1370پیام هاشمی را به ملک فهد
رسانده بود .رابطه آشتیجویانه از یک برخورد و
دست دادن در سنگال شروع شده بود .هاشمی
س��عی میکرد ایران و عربستان را کنار هم قرار
دهد .او به خوبی میدانس��ت این رابطه تنها با
حفظ یک دیالوگ مش��ترک امکانپذیر است
او خوب به خاطر داش��ت که مل��ک فهد پیش
از اینها به او گفت��ه بوده که امکان ندارد بتواند
با ایرانیها کار کند .برای همین س��عی میکرد
مش��ترکات میان دو کش��ور را به شدت پررنگ
کند .وقتی که روابط دو کشور بهبود پیدا کرد،
هاشمیرفس��نجانی و جانش��ین ملک فهد که
همان ملک عب��داهلل بود در نامهنگاریهایی که
با هم داشتند یکدیگر را «برادر» یا «سرمایهای
برای جهان اس�لام» خطاب میکردند .روابط
بی��ن ایران و عربس��تان به قدری گرم ش��د که
ملک عبداهلل وقتی به تهران میآید با همسرش
به خانه هاش��می میروند! هاش��می هم که به
عربس��تان میرود مهمان اختصاصی عربستان
اس��ت و درهای باغ فدک به روی او باز اس��ت.
حتی در آذر  92که رابطه دو کش��ور بهش��دت
خصمانه است ،هاشمی به فایننشال تایمز گفته
بود« :حاضر اس��ت میانجی باشد» ،پیشنهادی
که هیچگاه کس��ی دربارهاش صحبت نکرد .در
دوران اصالحات هم البته رابطه مسالمتآمیز
است و حسن روحانی از سوی ایرانیها و سعود
الفیصل وزیر خارجه عربس��تان رابطه دو کشور
را تنظیم میکنند .اما مدتهاس��ت جای یک
مذاکرهکنن��ده و ی��ک میان��هرو در دو کش��ور
خالی است .تمام توان ایران معطوف به پرونده
هستهای بوده است و انگار جایی برای دیپلماسی
با همسایگان وجود ندارد؛ حتی در همان پرونده
برجام نیز نقش عربس��تان نادیده گرفته ش��د.
وقتی ایرانیها در هتل کوبورگ مشغول مذاکره

پای روسها هم در میان است

تنشه��ای جدید می��ان ای��ران و آمریکا فقط
با بازیگ��ری آمریکاییها ممکن اس��ت به یک
جنگ تمامعیار تبدیل شود؟ پاسخ منفی است.
روسها نیز بدش��ان نمیآید ایران و عربستان
وارد جنگ شوند« .بیزنس اینسایدر» مینویسد:
«اگ��ر آمریکا اوکراین را رها نکند مس��کو آن را
اعالن جن��گ تلقی میکند .این اق��دام نه تنها
تنش را در منطقه افزایش میدهد که کرملین
را وادار به پاس��خی نامتقارن علیه واش��نگن و
متحدانش در دیگر جبههها میکند ».ایوگنی
بوژینکس��ی ژنرال بازنشس��ته ارتش روس��یه
که اکنون در یک انس��تیتو پژوهش��ی مشغول
به کار اس��ت گفت« :مس��کو تس��لیح اوکراین
توس��ط آمریکا را حضور مستقیم این کشور در
درگیریه��ا تلقی میکند ».ی��ک عضو هیأت
مشاوران وزارت دفاع روسیه که حاضر به افشای
نامش نبود در س��ال  2013به روزنامه روس��ی
مس��کو تایمز گفته بود« :در صورتی که آمریکا
به تسلیح اوکراین بپردازد ،مسکو به درخواست
همیش��گی چینیها برای ارائه تکنولوژیهای
برتر دفاعی پاسخ مثبت میدهد .وی گفته بود
این تکنولوژی به چین در ساخت سالحهایی که
قادر به ضربه جدی به نیروی دریایی آمریکاست،
کمک قابل توجهی میکند .ای��ن مقام وزارت
دفاع روسیه ادامه داده بود ما میتوانیم ایران را
تشویق به جنگ با عربس��تان سعودی یا از آنها
در این نبرد حمایت بکنیم ،در این صورت قیمت
نفت افزایش بسیاری خواهد داشت.
سایه جنگ روی سر منطقه

صدای جنگ را میتوانیم بشنویم .رقابت ایران
و عربس��تان برای هژمونی منطق��های موضوع
تازهای نیست ،اما اکنون به بخشهای مختلفی
از منطقه سرایت کرده است .گیدو استینبرگ،
کارشناس امور خاورمیانه در مؤسسه آلمان برای
امور بینالملل و امنیتی ،میگوید که حتی فضا
از زمان حمله آمریکا به ع��راق نیز خطرناکتر
اس��ت .منطقه انبار باروتی اس��ت که تنها یک
دیالوگ مش��ترک بر اس��اس منافع و هنجارها
میتوان��د آن را از فروپاش��ی نج��ات دهد .اگر
جنگ در منطقه روی دهد دامن همه را خواهد
گرفت ،جنگی که پایان آن برای همه بازیگران
نامشخص است.
ائتالف کش��ورهای عربی به رهبری عربستان
بیانیه ص��ادر کرده ،آنه��ا میگوین��د ایران به
عربستان تعرض کرده اس��ت و فرمانده جنگ
یمن است،تهران در جواب به جای شفافسازی
ماجرا میگوید این بیانیه تحریک آمیز است!

توگو
گف 

روایت محمد هاشمی از یک میانجیگر

بازیگران مهم خاورمیانه هس��تند .اگر این دو با هم
باشند امنیت منطقه برقرار خواهد بود .این موضوع
را اعراب منطق��ه نیز درک میکردن��د و بر خالف
وسوس��هها و خواستههای غربیها سعی میکردند
رابطه خود را با تهران مستحکم کنند .شیخ ابوظبی
به من میگفت که ش��ما چرا با ما دیدارهای کمی
دارید ،چرا شما نمیآیید ،مدام غربیها توی گوش
ما میخوانند ش��ما خطر ما هستید ،اما ما میدانیم
چنین نیست ،شما باید با ما صحبت کنید .این شیوه
مذاکره و مصالحه هاشمی جواب داده بود .ما تنشی
در منطقه به آن صورت که مشکلساز شود نداشتیم.

آقای هاشمی قرار بود دیداری با ملک عبداهلل داشته
باش��د .نهار در جده مهمان او بودیم؛ آقای عبداهلل
ضیافت خصوصی فراهم کرد ،من و هاش��می و یک
نفر دیگر در این جلسه بودیم ،آقای هاشمی مسئله
را بیان کرد .امی��ر عبداهلل گفت ما با وهابیها توافق
کردهایم ،به مسائل دینی کارنداشته باشیم .آنها هم
در سیاست دخالت نکنند ،ولی چون شما خواستهاید
به آنها میگویم .از جده به سوی مدینه پرواز کردیم.
ش��اید  40دقیقه در راه بودیم .ب��ه محض ورود به
مدینه امیر مدینه به اس��تقبال ما آمد و در فرودگاه
گفت امیر دس��تورداده هر چه شما میگویید انجام
دهیم .آقای هاش��می بحث زائران را مطرح کرد و تا
ساعت  11شب همه چیز تغییر کرد .حدود  15هزار
ایرانی که در مدینه بودند توانس��تند به بقیع بروند
و درها باز شد.

یادم هست در س��فری که به عربس��تان برای حج
داشتیم در مدینه نسبت به خانمها طی زیارت بقیع
س��ختگیری میش��د .کال به زائران ایرانی مأموران
عربستانی س��ختگیری میکردند ،از سازمان حج و
زیارت تماس گرفتند و گفتند چارهای بیندیشید.

خیر ،هی��چگاه هیچ دولتی از او نخواس��ت که وارد
این مس��ئله ش��ود ،زمانی که احمدینژاد روی کار
بود ،کنفرانس علمای جهان اس�لام در مکه برگزار
ش��د؛ امیر عبداهلل از هاش��می دعوت کرد ،و ایشان
س��خنرانی تأثیرگ��ذاری انج��ام داد ،در همان جا

هیچکس از آیتاهلل نخواست که وساطت کند

جامعه فردا :او خودش را میانجیگر رابطه با اعراب
میدانس��ت .آیتاهلل هاشمی رفس��نجانی از میان
انقالبی راه مصالحه را برگزیده بود و میخواس��ت با
شیوخ حاش��یه خلیج فارس رابطه صمیمانه ایجاد
کند و پس از دوری از قدرت همچنان سعی میکرد
این رابطههای خاص را حفظ کند ،حتی در آبانماه
س��ال  93که روابط تهران و ری��اض به خاطر حکم
اعدام شیخ نمر بهشدت متشنج بود او برای پادشاه
عربستان نامه نوشت از او خواست فتنههای اسالمی
را بزدای��د .محمد هاش��می ،ب��رادر او ،درباره نقش
میانجیگرانه او میگوید« :او روانشناسی اعراب را
به خوبی میدانس��ت ».رئیس سابق سازمان صدا و
س��یما میگوید در تمام دوران حضورم در سازمان
اجازه ندادم خبری علیه عربستان منتشر شود.
روابط تهران و ریاض بهشدت متشنج است
و جای خالی یک میانجیگر بین دو کشور
بهش�دت خالی اس�ت و همین باعث شده
آتش زیر خاکس�تر در حال شعلهور شدن
باش�د؛ آقای هاشمی همواره سعی میکرد

روابط ایران و عربستان را صمیمانه کند .او
چه نگاهی به حاکمان شبهجزیره عربستان
داشت؟

اعراب از لحاظ روانشناس��ی روحیات خاص خود
را دارند .هنر آقای هاش��می این بود که متناسب با
روحیات هر کش��وری با آنها تعامل و رفتار میکرد
و هر چه برای بهتر ش��دن ش��رایط الزم بود فراهم
میکرد .یادم میآید با آقای هاش��می در پاکستان
بودیم؛ ملک عبداهلل نیز آنجا حضور داشت؛ مسئله
برائت از مشرکین برای عربستان به مشکل سیاسی
تبدیل شده بود؛ عبداهلل هنوز شاه نشده بود ،اما کلیه
امور اجرایی کشورش در دستش بود ،او در پاکستان
به هاش��می گفت هر چه بخواهید برای شما فراهم
میکنم .زمانی هم که عبداهلل پادشاه شد این رابطه
توسعه یافت .وقتی هاشمی رئیسجمهور نبود هم
تغییری در رابطه او با ش��یوخ منطقه ایجاد نش��د؛
حتی کویتیها (ش��یخ احمد صب��اح) و یا حاکمان
منطقه دوبی و ابوظب��ی هم رابطه صمیمانهای با او
داشتند .هاشمی به من میگفت که ایران و عربستان

هاشمی سعی میکرد یک دیالوگ براساس
منافع مل�ی با اعراب ایجاد کند .هاش�می
در جلس�ات خصوصی به س�ران عرب چه
میگفت؟

هاش�می گفته ب�ود میتوان�د میانجیگر
اختالفات با عربس�تان باش�د .آی�ا به یاد
دارید دولتها از او خواس�ته باشند که به
این مسئله ورود کند؟

هاشمی از فدک هم بازدید کرد ،بعد از آن مذاکراتی
صورت گرفت و در  8بند توافقاتی حاصل شد ،و قرار
شد کمیتهای مشترک تشکیل شود و راهکار بدهند.
وقتی آمدیم ،هاشمی به دیدار رهبری رفت .ایشان
موضوع را به دولت محول کرد ،اما آقای احمدینژاد
اقدامی نکرد .در دوران روحانی هم کسی چیزی از
ما نخواست یا حداقل من از این موضوع خبر ندارم.
دوران�ی ک�ه ص�دا و س�یما بودی�د آی�ا
دس�تورالعمل خاصی در بیان خبرها و نیز
ادبیات خاص علیه اعراب بهویژه عربستان
داشتید؟

ما این سیاس��ت را نداش��تیم .امام ب��ا این ادبیات
مخالف بود .یادم اس��ت روزی که  8نفر از س��ران
کش��ورهای اس�لامی برای میانجیگری جنگ به
تهران آمدند من آن زمان هنوز مسئولیتی نداشتم.
در رادیو ژن��رال ضیاالح��ق را ضیاالباطل خوانده
بودند .امام انگار از این اتفاق خیلی ناراحت ش��ده
ب��ود .روزی که نزد امام رفتم ب��ه من گفت مهمان
دعوت میکنند و بعد او را فح��ش میدهند .امام
نسبت به نوع ادبیات نسبت به کشورها حساسیت
داشت ،ما هم تابع ایشان بودیم و حسن اخالق را به
کار میبردیم ،اما امروز در رادیو و تلویزیون میبینم
ک��ه میگویند حاکمان رژیم وهابی و مش��ابه این
صفتها که برای شأن ما خوب نیست.

