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تأمالت

وطن امروز شماره 2505

پویان شریعت  :در حالی که جنایات سعودیها علیه مردم مظلوم
یمن همچنان ادامه دارد و این کشور مرتجع با بهرهگیری از پول
نفت و حمایتهای بیدریغ و گسترده آمریکا و اسرائیل با همه توان
در حال حمله ،تجاوز و جنایات بیشمار علیه یمنیهاست ،مقاومت
مردم یمن در برابر عربستان باعث شده آلسعود بشدت در باتالق
تجاوز به یمن گرفتار شود.آلسعود که تاکنون بهرغم هزینه صدها
میلیون دالری هیچ نتیجهای از میدان یمن نگرفته است ،چشمانداز
روش��نی نیز در برابر آینده این اقدام خود ندارد و در شرایط فعلی
همه ت�لاش خود را میکند تا با باز کردن پ��ای ایران به معادله،
ناکامی تحقیرآمیز خود در یمن را توجیه کند .ناکامی عربستان در
برابر یمن در حالی چندمین سال خود را پشتسر میگذارد که
آلسعود در ابتدای امر با تبلیغات فراوان سعی در اجرای نمایشی
با محتوای اقتدار نیروها و ارتش خود داشت و این مسأله در حالی
شرایط ریاض را در افکار عمومی داخل عربستان و جامعه بینالملل
بحرانیتر از قبل میکند که وضعیت نیروهای متجاوز نیز وارد فاز
جدیدی از بحران ش��ده است .در این میان متحدی غیررسمی به
نام رژیم صهیونیس��تی هم به میدان آمده تا اهداف عربستان در
عرصه رسانه را پیگیری کرده و در نهایت بتواند با کمک به سران
س��عودی ورق را در عرصه روانی و میدانی به نفع ارتش متجاوز و
نیروهای اجارهای ریاض برگرداند .در یکی از جدیدترین گزارشها
در «تایمز اسرائیل» به قلم «جان گمبرل» که  20ژوئن منتشر شد،
ادعا شد مقامات ائتالف سعودی تسلیحات یمنی را که ادعا میشود
متعلق به ایران است ،به نمایش گذاشتند! نویسنده این گزارش در
حالی که سعی کرده نقش جمهوری اسالمی ایران را در کمک به
یمن پررنگ و محوری نش��ان دهد ،به مسائلی نیز اشاره کرده که
بیانگر ضعف و ناکامی عربس��تان است .در قسمتی از این گزارش،
نویسنده با اشاره به اینکه ائتالف سعودی تاکنون چیزی حدود 20
تا  30هزار مین و بمب را که بیش��تر به صورت ناهمگون توس��ط
نیروهای مقاومت یمن در مناطقی کار گذاش��ته شده بود ،خنثی
کرده است ،به نوعی به قدرت حوثیها اعتراف کرده است .این در
حالی است که در این گزارش به نقل از مقامات سعودی از کشف
چندین پهپاد سخن گفته شده که به قول نویسنده ،نشاندهنده
پیشرفت یمنیها در حوزه نظامی است .به گفته این نویسنده رژیم
صهیونیس��تی ،این پهپادها از جنس فوم پلیاستایرن هستند که
قابلیت ساخت بهوسیله اجزای جعبه ابزار کودکان را دارند .بر اساس
گزارش مرکز تحقیقات تس��لیحات جنگی ،پهپادهای پیش��رفته
مذکور در مقطعی با عبور از سیستمهای راداری عربستان سعودی،
موفق به منهدم کردن س��امانههای موش��کی پاتریوت این کشور
شدهاند؛ موضوعی که به مقاومت یمن اجازه داد بدون هیچ مانعی
موشکهای بالستیک خود را به سوی مرزهای خاندان سلطنتی
سعودی هدایت کند و به اهداف مورد نظر برساند .در این گزارش
همچنین نویسنده با اشاره به بندر الحدیده و اصرار سعودیها برای
تسلط بر آن مینویسد« :ائتالف سعودی از طرف جامعه بینالملل
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و گروههای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است ،چرا که
بیم آن میرود این جنگ فرسایشی در نهایت به مسدود شدن این
بندر و در نهایت به س��وءتغذیه حاد و کمبود غذا برای میلیونها
تن از ش��هروندان یمنی منجر شود .بر اس��اس آمارهای موجود،
ارس��ال  70درصد مواد غذایی و همچنین بخش عمدهای از اقالم
بشردوس��تانه همچون مرسوالت سوختی ،از طریق بندر الحدیده
انجام میش��ود .قریب به دوسوم جمعیت  27میلیونی یمن نیاز
شدیدی به این کمکها دارند و  8/4میلیون یمنی نیز هماکنون
در خط��ر مواجهه با قحطی و عدم بهرهمندی از منابع غذایی قرار
دارند» .پس از حمالت اخیر در نزدیکی فرودگاه این شهر ،همچنان
بندر الحدیده در کنترل حوثیها قرار دارد اما بیم آن میرود که با
تسلط عربستان بر این بندر ،فاجعه انسانی در یمن شکل گیرد .در
بخش دیگری از گزارش تایمز اس��رائیل سعی شده نقش ایران در

کمک به مردم مظلوم یمن برای دفاع علیه تجاوز آلسعود ،با اسناد
س��اختگی به اثبات برسد و به عنوان سند آتشافروزی جمهوری
اسالمی ایران به نمایش گذاشته شود .در اینباره در گزارش «تایمز
اسرائیل» یادآوری شده« :در رابطه با تسلیحات به نمایش درآمده
باید گفت برخی از این س�لاحها پیشتر نیز توس��ط کارشناسان
س��ازمان ملل متحد و گروهی مس��تقل به نام «مرکز تحقیقات
ت امارات به این ادوات
تس��لیحات جنگی» که از طریق گارد ریاس 
دس��ت پیدا کرده بودند ،بررسی شده اس��ت .در میان ادوات مورد
بررسی قرار گرفته ،تسلیحاتی همچون مینهای جادهای به شکل
سنگ و کلوخ به چش��م میخورد که طبق اظهارات کارشناسان
امر ،شباهت بسیاری به تسلیحات حزباهلل لبنان و دیگر گروههای
مبارز وابس��ته ب��ه ایران در ع��راق و بحری��ن ،دارد؛ موضوعی که
دس��تکم مؤید ارتباط ایران در س��اخت و تولید آنها است» .این

گزارشی از خسارتهای عربستان در  4سال تهاجم به یمن

باتالقی برای اقتصاد عربستان

مجتبی مؤمنی 4 :سال تجاوز عربستان به یمن که
با تحلیلی نادرس��ت از صحنه یمن آغاز شد و مبتنی
ب��ر همین تحلیلهای غل��ط و برآوردهای غیرواقعی
ادامه پیدا کرد ،خس��ارتهای س��نگینی بر ساختار
داخلی عربستان و جایگاه بینالمللی این کشور وارد
کرده است؛ خس��اراتی که درازای آن عربستان هیچ
دستاوردی نداشته و با گذشت  4سال امروز نمیتوان
گفت سعودیها به اهداف خود در یمن حتی نزدیک
شدهاند!
بخش��ی از خس��ارتهای این جنگ فرسایشی
ی��ا بهتر بگوییم تجاوز عربس��تان به یم��ن به حوزه
اقتصادی -نظامی وارد شده و تأثیرات منفی زیادی
بر اقتصاد این کشور داشته است.
هزینه یک موشک در سامانه پدافندی پاتریوت
 3میلیون دالر اس��ت که وظیفه دفاع موش��کی در
برابر حمالت موش��کی خارجی از جمله یمن را دارد
و با توجه به اینکه برای هدف قرار دادن هر موش��ک
بالس��تیک دست کم باید  7موشک پاتریوت شلیک
ش��ود ،در نتیجه زمانی که یمن  7موشک بالستیک
را روانه خاک عربس��تان میکند ،سعودیها مجبور
به ش��لیک  49پاتریوت برای جلوگی��ری از اصابت
موشکهای یمنی به مواضع عربستان هستند.
با توجه به اقدام نیروهای یمنی و واکنش متقابل
ریاض میتوان با یک محاسبه ساده درک درستی از
وضعیت ولیعهد سعودی پیدا کرد .نیروهای یمن از
مارس  2015تاکنون صدها موشک برد کوتاه و حدود
 100موش��ک بالستیک به سمت عربستان شلیک
کردهاند .ای��ن آمار به عالوه دهها پهپاد عربس��تانی
که توس��ط یمنیها هدف ق��رار گرفت و هزینههای
مربوط به نگهداری سامانههای دفاع موشکی در نقاط
مختلف عربس��تان که هر کدام صدها میلیون دالر
هزینه در بر دارد ،با یک حس��اب سرانگشتی نشان
میدهد عربس��تان تاوان مالی سنگینی در تجاوز به
خاک یمن پرداخت کرده است.
این در حالی است که در کنار این هزینهها مبالغ
سنگین دیگری از جمله هزینه موشکهای از دست
رفته و قرارداد س��نگین خرید اس  400از روسیه و
همچنی��ن قراردادهای نجومی خرید تس��لیحات از
آمریکا به ارزش تقریبی  500میلیارد دالر(!) نش��ان
از وضعیت خزانه عربستان دارد.
نمودار بحران درباره اوضاع نابسامان خزانه سعودی
در ش��رایطی سیر صعودی خود را دنبال میکند که
گزارشهای منتش��ر ش��ده از درون عربستان نشان
میدهد تنها هزینههای مربوط به جنگندههایی که
در جنگ علیه یمن مورد استفاده قرار گرفته است،
اع��م از مأموریت ،مهمات ،تس��لیحات و هزینههای
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تعمیر و نگهداری عددی در حدود  230میلیون دالر
در ماه برآورد شده است و این هزینه در طول  3سال
در حدود  8میلیارد دالر است.
در برابر این تجاوز گسترده و پرهزینه ،یمنیها نیز
بیکار نبودهاند و پاسخهای آنها نهتنها رژیم سعودی را
با چالشهای سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و ...روبهرو
کرده ،بلکه از جنبههایی دیگر بر اقتصاد عربس��تان
تأثیر گذاشته است .به عنوان نمونه یمنیها با نفوذ به
مرزهای جنوبی عربستان یعنی مناطق جیزان ،عسیر
و نجران دامنه نبرد را به داخل خاک عربستان بردهاند
و از همین رو فعالیت بخشه��ای صنعتی ،اداری و
تجاری عربستان به کلی تعطیل شده است .بسیاری
از روستاهای جنوبی عربستان تخلیه شده 7 ،هزار نفر
از این مناطق کوچ کردهاند و بیش از  500مدرسه در
همین مناطق تعطیل شده است.
روزنامه واشنگتن پست با ارائه آماری درباره این

منطقه تلفات انسانی در مناطق جنوبی عربستان را
در ح��دود  2500غیرنظامی اعالم کرده که ش��امل
 60افس��ر نظامی عربستانی نیز میشود .در گزارش
واش��نگتن پست همچنین اشاره ش��ده  650تانک
عربس��تانی فق��ط در همین مناط��ق جنوبی مانند
جیزان ،عسیر و نجران منهدم شده است .این آمار به
عالوه صدها نفربر و دیگر وسائل نقلیه نظامی ارتش
سعودی ،خود بیانگر وخامت اوضاع برای سران ریاض
است .سعودیها در جنگ با نیروهای مردمی یمن با
اتکا به تحلیلهای نادرست و ترسیم تصویری غلط از
نیروهای مردمی و مقاومت شکل گرفته در این کشور،
بر این گمان بودند با حریفی دست و پا بسته روبهرو
هستند که این برداشت ذهنی و غلط ریاض باعث شد
ولیعهد جوان و بدون تجربه ریاض آغازگر جنگی تمام
عیار علیه یمن باشد.
اما امروز آمارهای رسمی منتشرشده از این جنگ
نشان میدهد یمن نهتنها حریف دست و پا بستهای
برای عربستان نیست ،بلکه ضربات پرهزینهای تاکنون
به این کشور وارد کرده است .یمنیها طی یک سیر
صعودی با گذشت هر روز از جنگ ،نسبت به روز قبل

عملکرد بهتری پیدا میکنند و س��عودیها در عمل
هر روز منتظر اتفاقی جدید از سوی یمنیها هستند.
افزای��ش ب��رد موش��کهای یمنی و دق��ت آنها
در هدفگی��ری مواضعی در عمق خاک عربس��تان
پیش��رفتهایی اس��ت که هر روز در جبهه مقاومت
یمن رخ میدهد و این یعنی حرکت عربس��تان در
این جنگ یک حرکت رو به عقب بوده و مهمتر از آن
سعودیها توان پیشبینی آینده نزدیک و دور جنگ
در یمن را از دست دادهاند .کما اینکه بر اساس آنچه
گفته شد ،ضرباتی که در حوزه اقتصادی تاکنون بر
عربس��تان وارد شده ،به قدری باال بوده است که این
کش��ور را در مرحله ورود به بحران قرار داده است .بر
اساس آمارهای رسمی زمانی که عربستان وارد عرصه
جنگ یمن ش��د ،یعنی سال  2015میالدی ،ذخایر
ارزی این کش��ور عددی در حدود  737میلیارد دالر
بود اما عدد ذخایر این کشور در جوالی سال 2017
به  487میلیارد دالر رسیده است .این در حالی است
که در س��ال اول جنگ یعنی در سال  2015بودجه
نظامی عربستان نس��بت به سال قبل  22میلیارد و
 600میلیون دالر افزایش داشت .این روند به قدری
به اقتصاد عربستان ضربه وارد کرد که این کشور در
اقدامی کمسابقه مجبور به اس��تقراض شده و برای
تأمین هزینههای جنگ حت��ی در داخل به افزایش
چش��مگیر مالیاته��ا روی آورد .افزایش مالیات بر
نی��روی کار خارج��ی ،گرانی و تورم در عربس��تان و
پایین آمدن قدرت خرید مردم در این کشور از جمله
دس��تاوردهای تجاوز به یمن برای عربستانیها بوده
است؛ دس��تاوردی که نهتنها بیانگر میزان خسارات
وارده بر پیکره سیاسی و اقتصادی رژیم ریاض است
بلکه به نوعی عدم کنترل و مدیریت بحران موجود از
سوی دربار سعودی را نشان میدهد.
نکته جالب درباره مواجهه عربستان با باتالق یمن
این است که حکام سعودی حاضر نیستند این جنگ
فرسایشی را تمام کنند و بر حصول نتیجهای هر چند
حداقلی از روند موجود که هر روز باعث افزایش فشار
بر رژیم سعودی اس��ت اصرار دارند .به عنوان نمونه
بودجه این کش��ور در سال  2018عدد  261میلیارد
دالر بوده که  83میلیارد دالر آن به جنگ اختصاص
یافته است .این یعنی یک سوم بودجه این کشور در
س��ال  2018قرار اس��ت در جنگ علیه یمن هزینه
ش��ود! گرداب یمن با همه ضررهایی که دارد ،امروز
به موجودیت آلسعود گره خورده و پیامدهای خروج
دست خالی عربستان از یمن به قدری حکام سعودی
را ترس��انده ک��ه حاضرند روند رو به ورشکس��تگی
اقتصادی را طی کنند اما هر طور شده در صحنه یمن
دستاوردی داشته باشند.
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گزارش دالیل مضحک اسرائیلیها برای اثبات نقشآفرینی ایران
در جنگ یمن همچون وجود کاله نظامی متعلق به سپاه ایران را
نیز شامل شده است! در بخشی از این گزارش آمده است« :از دیگر
مواردی که توس��ط مسؤوالن پایگاه نظامی در معرض دید عموم
قرار گرفت ،وس��یلهای «دو منظوره» بود که اعالم ش��د به منظور
تامین سوخت موشکهای بدر مورد استفاده قرار میگرفته است
و از قاچاقچیان تسلیحات در استان مأرب کشف و ضبط شده بود.
همچنین با بررسی قطعات جمعآوری شده ،نام یک شرکت ایرانی
به نام شکوه الکتریک روی برخی قطعات به چشم میخورد .شرکت
مشعل کاوه از دیگر شرکتهای ایرانی است که برند آن روی ادوات
نظامی به دست آمده درج شده است ...از دیگر تصاویر به نمایش
گذاشته شده ،عکسهای سیاه و سفیدی بود که اعالم شد توسط
«پهپاد آببرد» که منفجر نشده بود ،استخراج شده است .مسؤوالن

امر اعالم کردند بررس��ی تصاویر و اطالعات موجود در حافظه این
پهپاد قایق ،نیروهای ایرانی را در حال پیادهسازی سیستم راهبری
و نصب برخی ادوات روی آن در شرق استان تهران نشان میدهد.
کارشناسان میگویند وجود یک کاله نظامی در پسزمینه تصاویر
فوقالذکر که متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی است ،مبین
ایرانی بودن این پهپاد قایق است .مقامات ائتالف در توضیح وجود
این تصاویر در حافظه پهپاد چنین اس��تدالل میکنند که افرادی
که در تصاویر در حال تعبیه اجزای مورد نظر هستند با این تصور
ک��ه این قایق در درگیریها و جنگ منفجر خواهد ش��د اقدام به
پاکسازی اطالعات از حافظه آن نکردهاند .نکته حائز اهمیت دیگر
این است که قایق مورد اشاره در وهله نخست توسط امارات عربی
متح��ده در اختیار نیروهای ارتش یمن ق��رار گرفته بود و بعدا ً به
تملک س��ایر گروهها درآمده است؛ موضوعی که بدون شک در به
درازا کشیده شدن و پیچیدگی جنگ یمن بیتاثیر نبوده است».
بررسی دالیل این رسانه صهیونیس��ت نشان میدهد اساساً گیر
افتادن آلس��عود در باتالق یمن سبب شده آنها مجبور شوند هر
طور شده سعی کنند پای ایران را به این معادله باز کرده و دالیل
این افتضاح عربس��تان را کمکهای ایران نشان دهند .در همین
ارتباط رس��انههای اسرائیلی هم به کمک عربستان آمده و سعی
دارند آلس��عود را از برزخی که در آن گرفتار ش��ده ،نجات دهند.
در آخر باید یادآور ش��د متهم ک��ردن ایران در کمک به نیروهای
یمن نهتنها از مشکالت فعلی دولت ریاض کم نمیکند ،بلکه خود
توضیحی از گرفتاری نیروهای متجاوز سعودی و همپیمانان ریاض
در این جنایت جنگی اس��ت .اگر با تولید محصوالت رسانهای و
عملیات روانی گس��ترده بتوان حضور نیروی نظامی کش��وری را
در یک بحران توجیه کرد ،حتما این تروریستهای صهیونیست
هستند که باید به دلیل وجود تسلیحات اسرائیلی در گرجستان
و همچنین برخی گروههای تروریس��ت تکفیری در عراق و شام و
همچنین برخی نقاط آفریقا پاسخگو باشند .شاید در قبال اقدامات
تروریستی تلآویو نهتنها نیاز به سندسازی و عملیات روانی نباشد،
بلکه کمکهای بخش خارجی سرویس اطالعاتی صهیونیستها به
قاچاقچیان موادمخدر در آسیایشرقی و مافیای قاچاق اعضای بدن
در آمریکایجنوبی و بخشی از اروپا که در نهایت منجر به تسلیح
بخشی از سازمانهای تروریستی شده است ،خود گویای وضعیت
این رژیم و اقدامات س��ران آن در کمک به انواع جنایات جنگی و
نسلکشی باشد .رژیم صهیونیستی باید به جای کمک به برخی
شاهزادگان سعودی ،پاسخگوی اتهام درمان برخی سران داعش و
القاعده در تعدادی از مراکز درمانی وابسته به موساد باشد؛ موضوعی
که نهتنها نیاز به سندسازی ندارد ،بلکه تصاویر مستند متعددی در
اختیار برخی رسانهها قرار دارد و بسیاری از شبکههای اجتماعی
میزبان پخش قسمتهای مختلفی از کمک صهیونیستها و انتقال
تروریستهای تکفیری به مناطق اشغالی هستند که خود گویای
وضعیت این رژیم تروریست و اشغالگر است.

نگاهی به حمایتهای عربستان از گروههای تروریستی در منطقه

سقوط آلسعود با ابزار تروریسم

حسن حنیف :تعقیب ریشه و خاستگاه تروریستهای
منطقه ،ما را ب��ه رد پای یک حامی منطقهای و دولتی
میرس��اند که همواره از وجود گروههای تروریس��تی و
اقدامات آنها سود برده و اهدافی مشترک با تروریستها
داشته است.
عربستانس��عودی کشوری اس��ت که از سالهای
پیش برای اهداف سیاس��ی منطقهای خود رو به ایجاد،
تجهیز و اس��تفاده از گروههای تروریس��تی آورده است.
نقش عربس��تان را در شکلگیری بسیاری از گروههای
تروریستی منطقه میتوان به وضوح مشاهده کرد؛ این
در حالی اس��ت که آنها نظامهای مخالف خود را حامی
تروریسم معرفی میکنند و س��عی دارند به دنیا نشان
دهند با تروریستها در حال مبارزه هستند .بسیاری از
کارشناسان معتقدند ریشه این رفتار رژیم سعودی را باید
در لشکرکشی آمریکا به بهانه حوادث 11سپتامبر 2001
میالدی جستوجو کرد .حضور آمریکاییها در منطقه
به بهانه مبارزه با تروریس��م انجام شد و وجود گروههای
تروریستی از ملزومات چنین اقدامی از سوی واشنگتن
ب��ود .وجود گروههای تروریس��تی میتوانس��ت وجهه
متج��اوز آمریکا را تغییر داده و برای حضور جنایتکارانه
غرب در افغانستان و عراق همچون مجوزی بینالمللی
عمل کند .این در حالی است که ارتش ایاالت متحده در
عراق نهتنها به بهانه مبارزه با تروریسم اقدامات تجاوزگرانه
خود را محقق کرد ،بلکه در ابتدای امر علت حضور خود
در عراق را مبارزه با سالحهای کشتار جمعی و اقدام علیه
سالحهای نامتعارف در دستان رژیم بعث حاکم بر بغداد
عنوان کرد؛ موضوعی که تنها چندی بعد با عدم کشف
حتی یک س�لاح عالوه بر اینکه آبروی آژانس اطالعات
مرکزی آمریکا را برد ،بلکه بر همگان ثابت کرد مبارزه با
سالحهای کشتار جمعی در عراق بهانهای بیش نبود .در
همین راستا دولت واشنگتن برای تطهیر چهره متجاوز
آمریکا مجبور شد وجود تروریس��م در عراق را به جای
سالحهای کشتار جمعی جایگزین کند و از آن پس به
بهانه مبارزه با تروریس��م و القاعده در عراق به جنایات
خود ادامه دهد .از سوی دیگر آمریکاییها برای بسیاری
از اهداف و اقدامات خود نیاز به ارتشهای نیابتی داشتند
که جلوتر از نظامیان آمریکایی اقدام کرده و نقش و دست
مستقیم آمریکا در برخی اقدامات را مستتر نگه دارند.
این ش��یوه آمریکا همان میراث جاودان واش��نگتن
برای ریاض بود .س��عودیها که در حوزه عقیدتی با اتکا
به مدارس دینی و آموزشهای اعتقادی جهت مغزشویی
جوانان منطقه برای تفک��رات به ظاهر جهادی فعالیت
چشمگیری داشتند ،با استفاده از همین حربه آمریکایی
اقدام به تاسیس تروریسم نوین تکفیری یا همان داعش
کردند .اظهارنظرهای مفتیهای اهل سنت در منطقه
نیز مؤید همین واقعیت است که اساساً عربستان مولد
تمامعیار تروریس��تهای تکفیری در غرب آسیاس��ت
و هزینههای ایجاد ش��ده در نتیجه ای��ن اقدامات رژیم
سعودی ،مسالهای است که عربستان به ملتهای منطقه
تحمیل کرده است.
«دمیر حسیناف» مفتی شهر سنپترزبورگ معتقد
اس��ت در مساله انتشار تروریسم در غرب آسیا از جمله
سوریه و عراق و همینطور آسیای مرکزی [افغانستان]،

آمریکا و قدرتهای غربی و برخی کشورهای عربی نظیر
عربستان مس��ؤول هستند .حسیناف معتقد است این
کشورها با اقدامات خود بویژه مداخله در امور کشورهای
منطقه و حمایت از تروریستها ،زمینه را برای گسترش
تروریسم و افراطگرایی فراهم کردهاند.
«نظامی بالوغالنوف» از دیگر علمای اسالمی روسیه
نیز اعتقاد دارد عربستانس��عودی و برخی متحدان آن
کش��ور نهتنها با تروریس��م مبارزه نمیکنن��د ،بلکه در
ش��کلگیری گروههای تروریستی و تقویت این گروهها
نقش مس��تقیم دارند .این ش��خصیت مسلمان روسیه
معتقد اس��ت باید اقدام��ات ایران در عرص��ه مبارزه با
تروریس��م و جریان تکفیری الگو قرار گیرد و سیاس��ت
تقسیم تروریستها به گروههای خودی و تروریستهای
خطرناک منسوخ شود.
بررس��ی رفتار عربستان در این رابطه نشان میدهد
رژیم آلس��عود از همان آغاز 2 ،هدف کلیدی را دنبال

کرده است که یکی ارتقای ارزشهای وهابی در منطقه
و جهان اس�لام و دیگری بنیان نهادن فرهنگ اطاعت
کورکورانه از س��لطان و اجزای حکومت در کشور بوده
است .دنبال کردن اهداف دوگانه بویژه اشاعه ارزشهای
وهابی در راس سیاستهای منطقهای عربستانسعودی
ق��رار دارد .امروز امنیت برای رهبران س��عودی تعریفی
متفاوت یافته است .سیاستهای تدافعی برای تضمین
امنیت ،جای خود را به خط مش��یهای تهاجمی داده
است .عربستان منبع اصلی و حیاتدهنده افراطگرایی و
مدافع اصلی محافظهکاری در منطقه است.
آنه��ا دقیق��اً برای مقابل��ه با کاهش نف��وذ و قدرت
تأثیرگذاری خود که کمکم جمهوری اسالمی و جریان
مقاومت جایگزین آن میش��ود ،از گروههای تروریستی
تکفیری استفاده میکنند .گروههای تروریستی تکفیری
نظیر القاعده ،طالبان ،داعش و ...در واقع مأموریت دارند
فضای ثبات و امنیت کش��ورهایی را که نفوذ جمهوری
اس�لامی ایران در آنها افزایش پیدا ک��رده بر همزده و
زمین بازی را به س��ود عربستانس��عودی تغییر دهند.
«رومان کاییه» کارشناس امور گروههای تندرو در مرکز
خاورمیانه فرانسه معتقد است تعدادی از رهبران نظامی
گروه تروریس��تی داعش ،عراقی یا لیبیایی هس��تند در
حالی که رهبران دینی آنها عربس��تانی هستند .این در
حالی است که به باور برخی تحلیلگران ،داعش با سازمان
اطالعاتی عربستان و قطر در ارتباط است و توسط همین
س��ازمانهای اطالعاتی هدایت میشود و نیز از حمایت
مالی ،تسلیحاتی و لجستیکی عربستان بهرهمند است.
در همین راس��تا نوری مالکی ،نخستوزیر سابق عراق

بارها عربستانس��عودی و قطر را مسؤول بحران امنیت
و رش��د تروریسم در این کشور دانسته است .وی تاکید
کرده پش��تیبان اصلی بحران امنیتی در این کشور که
توسط گروههای تروریستی و بویژه داعش به وجود آمده
رژیم سعودی است که هرگونه حمایت مالی ،تسلیحاتی،
لجستیکی و رسانهای را از تروریستها به عمل میآورد و
تامین کامل مالی آنها را برعهده دارد.
به عبارت دیگر ،با نگاهی اجمالی به این پرونده قطور
قرن  21به آسانی میتوان دریافت موضوع و هدف اصلی
ایجاد درگیری از سوی ریاض ،ایران است؛ موضوعی که
با اس��تفاده از ابزار تروریس��م از سوی آلسعود پیگیری
میشود .حال عربستان در چنین مناقشهای در استفاده
از ابزارهای کثیف پا را فراتر گذاشته و به حمایت از همه
گروههای تروریستی مخالف نظام ایران میپردازد .برخی
از این گروهها حداقل در پرچم و نش��ان مدعی مذهب
شیعه هستند که اساس��اً با وهابیت حاکم بر عربستان
تناقضی بسیار عمیق دارد .گروهک تروریست منافقین
از جمله این گروههاس��ت که در طول س��الیان گذشته
با حمایتهای مالی آلس��عود برای مبارزه با جمهوری
اسالمی ایران و منافع ایران در منطقه مأموریت دریافت
کردهاست.
حض��ور ترکی فیصل ،از اعضای س��ابق س��رویس
استخبارات عربس��تان در همایشهای رسمی گروهک
نف��اق در واق��ع پیام��ی از س��وی سعودیهاس��ت که
میخواهند با تمام وجود به ایران چنگ و دندان نش��ان
دهند .دیدار محمد بن س��لمان و مری��م رجوی و دهها
نش��انه دیگر را نیز میتوان از اسناد حمایت عربستان از
منافقیندانست.
غیر از منافقین ،گروههایی که با اندیشه و ایدئولوژی
کمونیستی و سوسیالیستی علیه ایران فعالیت میکنند
نیز از جمله حمایتشدگان از سوی آل سعود هستند.
مدعی��ان جداییطلبی قوم ک��رد از جمله این نمونهها
هس��تند که با واسطه از س��ایه حمایتی سعودی برای
مبارزه با ایران بهره بردهاند.
در کنار گروههای یادشده و برخی سلطنتطلبها،
حتی براندازهای بیهویت��ی که صرفاً به دلیل چندین
حرکت خشونتآمیز موفق ش��دهاند نام خود را مطرح
کنند هم در دایره حمایتی آلسعود قرار میگیرند.
اما تاکنون آنچه در مجموع حمایتهای س��عودی
از تروریستهای متعدد در منطقه بهدست آمده است،
ش��اید در طول مدتی کوتاه منج��ر به بیثباتی و ایجاد
دردسرهایی برای ملتهای منطقه شده باشد اما واقعیت
این اس��ت که هر بار پایان ماجرا یا مرحله ثبات همواره
منافع ایران را دربر داش��ته و فق��ط هزینههای مادی و
معنوی آن به عربستانسعودی تحمیل شده است.
این روند هر بار نفوذ و جایگاه عربس��تان در منطقه
را تن��زل داده و اکن��ون کار را به مرحلهای رس��انده که
ملتهای منطق��ه در انبوه تبلیغات رس��انههای عربی
طرفدار عربس��تان و تبلیغات غرب��ی و آمریکایی که باز
هم به سود عربستان انجام میشود ،در صحنه انتخاب و
دموکراسی به گزینههای مخالف عربستان رأی میدهند
ک��ه صحنه انتخاب��ات امروز برخی کش��ورهای منطقه
نمونههای روشن آن است.

