0 6

جهان

وطن امروز شماره 2521

سهشنبه  6شهریور 1397

گزارش «وطن امروز» از جنگ قدرت و چالشهای پیش روی ولیعهد سعودی

بنسلمان
و رؤیای دیگران

س�جاد آذری« :عربستان س��عودی تا سال 2030
میالدی تبدیل به یکی از  15قدرت اقتصادی جهان
خواهد ش��د»! ای��ن وعده  2س��ال پیش «محمد
بنس��لمان» است .محمد بنسلمان این روزها در
غرب با عنوان اختصاری MBSشناخته میشود .او
که چندی پیش از کودتا در کاخ خزامی ریاض جان
سالم به در برد ،اکنون بیش از  3سال است در کنار
پدر وارد هرم قدرت عربس��تان ش��ده و طی مدت
کمی توانس��ته عم ً
ال خ��ود را در راس آن جا دهد.
هرچند به نظر میرسد این جوان  32ساله به آسانی
س��وار آسانسور پدر خود ش��ده و خود را تبدیل به
مهمترین فرد در عربستان سعودی کرده اما واقعیت
این است که او در این مدت کم همزمان پروژههای
مختلفی را برای رسیدن به قدرت پشتسر گذاشته
است .اولین مانع پیش روی محمد بنسلمان برای
رس��یدن به قدرت ،شاهزادههای قدرتمند سعودی
هس��تند که قبول نمیکنند جوانکی تازه به دوران
رس��یده بخواهد پادش��اه عربستان ش��ود؛ سلمان
بنعبدالعزیز ،پدر محمد بنسلمان هفتمین پادشاه
سعودی است که پس از مرگ برادر خود عبداهلل بن
عبدالعزیز بر مس��ند س��لطنت عربستان تکیه زده
اس��ت ،ملک س��لمان ابت��دای کار بنا ب��ر وصیت
عبدالعزیز آلس��عود ب��رادر دیگر خ��ود مقرن بن
عبدالعزیز را که سیوپنجمین و کوچکترین فرزند
عبدالعزیز است به عنوان ولیعهد منصوب و در یک
اقدام بیسابقه برادرزادهاش محمد بننایف آلسعود
را به عنوان جانشین ولیعهد معرفی کرد؛ مدتی بعد
محمد بنس��لمان ،وزیر دفاع جوان سعودی بدون
مشورت با دیگر اعضای خاندان سعودی به یک باره
وارد جنگ با یمنیها ش��د؛ جنگ��ی که منتقدان
زیادی از جمله ولیعهد داشت و بهانه الزم را ایجاد
ک��رد تا مقرن تنها  ۴ماه پ��س از انتخاب به عنوان
ولیعهد از کار برکنار شود .با برکناری مقرن توسط
ملک س��لمان ،محمد بننایف به عن��وان ولیعهد
جایگزین و همچنین محمد بنسلمان ،وزیر دفاع به
عنوان جانش��ین ولیعهد منصوب شد ،البته دوران
والیتعهدی محم��د بننایف هم مدت زیادی طول
نکش��ید و کمتر از  2س��ال بعد ملک س��لمان با
برکناری او پسرش را به عنوان ولیعهد خود منصوب
کرد .در ادامه ملک سلمان که از آغاز حکومت عزم
خود را برای برکناری اعضای طایفه الشمریها مانند
«مشعل بن عبداهلل» امیر مکه جزم کرده بود ،متعب
ب��ن عب��داهلل ،وزیر گارد ملی را ه��م برکنار کرد تا
حکومت عربستان یکدست در اختیار سدیریهای
قرار گیرد .محمد بنسلمان که اکنون از شر رقبای
الش��مری راحت ش��ده بود در اقدام��ی دیگر برای
فرشاد گلزاری« :آمریکا با جهانی فوقالعاده خطرناک
روبهرو است که مملو از طیف گستردهای از تهدیدهایی
است که در سالهای اخیر تشدید شدهاند؛ هنگامی
که من رئیسجمهور شدم ،رژیمهای مستبد در حال
توسعه موشک و تسلیحات هستهای بودند که تمام کره
زمین را تهدید میکرد ...ما جهان را علیه کرهشمالی
میشورانیم» .این بخشی از سخنان ترامپ است که در
پیشمقدمه «راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده» درج
شده و به امضای او رسیده است .راهبردی که دسامبر
( 2017دی ماه  )1396از اتاق بیضی کاخس��فید به
تمام نهادهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی واشنگتن
ابالغ شد و بر اساس عرف معمول ،رسانهها آن را مورد
نقد و بررسی قرار دادند .بدون تردید این سند از حیث
شکلی ،یک سند امنیتی و نظامی به حساب میآید
اما باید توجه داش��ت ک��ه مولفههای قدرت تنها این
دو عنصر نیس��تند ،بلکه در هم آمیختگی و پیوند 3
ضلع سیاس��ت ،اقتصاد و امنیت به عنوان محورهای
اصلی اعمال هژمونی ،کس��ب مناف��ع و حتی توزیع
بحران ،مانند قطعات پازلی هس��تند که قرار گرفتن
آنها در کنار یکدیگر مشخص میکند هدف از راهبرد
کش��ور مجری طرح چیست و اساساً باید منتظر چه
واقعهای باشیم .با این پیشفرض اگر نگاهی به سند
امنیت ملی  2017آمریکا بیندازیم و محتوای آن را با
رخدادهای فعلی در حوزه سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
مقایسه کنیم ،به وضوح میبینیم واشنگتن بر اساس
سنت دیرینه خود اقدام به مفتوح کردن پروندههای
مختلف در محورها و حوزههای گوناگون کرده است
که این امری طبیعی در س��اختار امنیتی و سیاسی
آمریکا به شمار میرود .به گونهای که در دستهبندی
و ارزشگذاری سرویسهای اطالعاتی ،ایاالت متحده
و جامعه اطالعاتی آن به عنوان پرکارترین س��رویس

زهرچشم گرفتن از شاهزادگان آلسعود به یکباره
 381نفر از شاهزادگان و سرمایهداران سعودی را به
بهانه مبارزه با فساد بازداش��ت کرد ،از جمله افراد
سرشناس دستگیر شده در این سلسله از بازداشتها
اف��رادی چون ش��اهزاده ولید بنط�لال میلیاردر
معروف سعودی ،ش��اهزاده متعب بن عبداهلل وزیر
س��ابق گارد ملی ،ش��اهزاده ترکی بن عبداهلل امیر
سابق ریاض ،شاهزاده ترکی بن ناصر رئیس سابق
سازمان هواشناسی ،عادل فقیه وزیر سابق اقتصاد،
خالد التویجری رئیس سابق دربار پادشاهی ،محمد
الطبیشی رئیس سابق تشریفات دربار ،بکر بنالدن
رئیس شورای اداری شرکت پیمانکار بنالدن ،خالد
الملحم رئیس س��ابق هواپیمایی س��عودی ،سعود
الدویش رئیس اجرایی س��ابق مجموعه االتصاالت
(ارتباطات) و ش��اهزاده فهد بن عبداهلل بن محمد
معاون سابق وزیر دفاع بودند؛ شاهزادگان ،وزیران و
بازرگانانی که به اس��م مبارزه با فساد مالی مجبور
ش��دند در مجموع برای آزادی خود  106میلیارد و
 700میلیون دالر باج به بنسلمان پرداخت کنند.
دومین مان��ع پیشروی محمد بنس��لمان افکار
عمومی عربستان ارزیابی میشود؛ مردم عربستان
برخالف دهههای گذشته که عادت داشتند یکی از
فرزندان پیر عبدالعزیز را به عنوان ولیعهد سعودیها
ببینید ،اکنون با جوانی روبهرو هستند که با شیوهای
کام ً
ال خودخواهانه ب��ا برکناری  2ولیعهد قبلی به
عنوان ولیعهد معرفی ش��ده و هر روز هم شایعات
مبنی بر کنار رفتن قریبالوقوع پدر تاجدار به نفع
پسر منتشر میشود .بنسلمان که میداند این شیو ه
بدعتی نو در زمامداری آلسعود محسوب میشود و
براحتی مورد پذیرش افکار عمومی این کشور واقع
نخواهد ش��د ،از همان ابتدا س��عی کرد خود را به
عن��وان چه��رهای عملگرا و تحولخ��واه به جامعه
عربستان معرفی کند .نخستین اقدام او در این راستا
تجاوز نظامی به یمن و اعالم پیروزی طی  3هفته و
 6روز ب��ود .او ادام��ه تج��اوز به یم��ن را عملیات
«احیای» امید نامید و س��عی ک��رد از اهمیت این
ماجراجویی کم کند .محمد بنس��لمان در ادامه با
انجام برخی اصالحات در جامعه عربستان که این
روزها میان سنت و مدرنیته در حال چرخش است،
س��عی کرد نظر جوانان و زنان عربس��تانی را جلب
کند .کاهش اختیارات کمیته امر به معروف و نهی
از منکر از جمله اولین کارهایی بود که در این راستا
انجام ش��د .اعطای آزادیهایی نظیر رانندگی ،حق
صدور فت��وا ،قضاوت ،حق داش��تن ش��غل و حق
اس��تخدام در ارتش ب��ه زنان در کنار بازگش��ایی
سینماها بعد از  35سال از دیگر اقداماتی بود که در
شناخته میش��ود که این ریش��ه در تعدد کیسها،
تنوع سوژه و گستره هدف دارد که تمام آنها برآمده از
متن راهبردهای کالن و بلوکبندی جزئی در ادبیات
سیاسی -امنیتی است .از این رو در «آمریکای ترامپ»
راهبرد امنیت ملی به گونهای دیگر تنظیم ش��ده که
بخش��ی از آن متاثر از نگاه اقتصادی وی به سیاست
اس��ت که باید آن را «تجاریسازی سیاست» نامید و
بخشی دیگر بر اساس راهبردهایی است که به دلیل
ورود جه��ان به دوران گ��ذار به صورت دورهای تغییر
کرده یا اصالح میشود .به عبارت دیگر امضای ترامپ
در زیر س��ند امنیت ملی  2017تا حد زیادی با ادوار
گذشته متفاوت است ،چرا که  44رئیس جمهور قبل
از او همانن��د وی و تیمش به دنیا نگاه نکرده بودند و
همین موضوع باعث میشود موضوعات جدید و البته
مشکوک خلق شود.
■■ترامپ و سیاست خلع گام به گام پیونگیانگ

طبیعتاً به دلیل واقع شدن کشورمان در جغرافیای
غربآسیا ،آن قسمت از راهبرد که به خاورمیانه اشاره
دارد از اهمیت باالیی ب��رای ما برخوردار خواهد بود
اما در نوش��تار پیشرو قصد بر این است قسمتی از
این س��ند با «الیحه دفاعی ساالنه آمریکا» که اخیرا
حرف و حدیثهای زیادی را (بویژه در راستای فروش
تس��لیحات به ترکیه) به وجود آورد ،مورد اشاره قرار
بگیرد که در آن جغرافیای شرق آسیا مورد نظر است.
در رکن چهارم س��ند امنیت ملی آمریکا بخش��ی با
عنوان پیشبرد نفوذ آمریکایی تبیین شده که چندین
زیربخش را به خود اختصاص داده است .یکی از این
زیربخشها مس��ائل مرتبط با «راهبرد در بافتهای
منطقهای» را تش��ریح میکند که در بطن آن مدل
مواجهه ایاالت متحده با دولتهای آسیایی ،اروپایی،
آفریقایی و  ...تش��ریح شده است .یکی از محورهایی

این مدت توسط محمد بنسلمان برای همراه کردن
جوانان و زنان انجام شد .همچنین بنسلمان با اعالم
برنامه  2030به عنوان وعدهای شیرین برای آینده
مردم عربستان در کنار بازداشت شاهزادهها و افراد
ذینفوذ س��عودی به عنوان اجرای برنامه مبارزه با
فساد سعی کرده افکار عمومی مردم عربستان را با
خود همراه کند .همانطور که محمد بنس��لمان
برنامههای خود برای جلب افکار عمومی عربستان را
پیش میبرد ،در حال تعمیق ش��کاف با مهمترین
مانع حکومت خود یعنی علمای وهابی است؛ برخی
محققان معتقدند کلیدهای قرائت عقالنيت سياسي
عربستان بر سه پایه قبيله ،عقيده و غنيمت استوار
است؛ قبيله شيوه حکومت مبتنی بر تکیه به قدرت
خويشاوندان به جاي توجه به اهل تخصص است،
عقيده نمادهايي ذهني است که پايهريز باورها بوده
و موجب همبستگي و سياسي شدن جامعه میشود
و غنيمت هرگونه درآمد بدون نیاز به تالش انسان
اس��ت .به زبان سادهتر عناصر تداوم قدرت در رژیم
سعودی ،محوریت قبیله آلسعود است که با عقیده
وهابیت و اقتصاد رانتی ش��امل درآمد نفتی و حج
پیوندخورده است .محمد بنسلمان این روزها در
حال انجام پروژهای اس��ت که عموه��ای تاجدار او
مانند عبداهلل و فهد بن عبدالعزیز از انجام آن ناتوان
بودند .سعودیها تنها حاکمانی بودند که با دستور
انگلیس حاضر ش��دند از محمد بن عبدالوهاب که
خود بازیچه مستر «همفر» جاسوس انگلیس بود،
حمایت کنند و البته همین حمایت راه آلس��عود
برای قتل و غارت در عربستان ،سوریه و عراق را باز
کرد .محمد بن سعود موسس آلسعود با عبدالوهاب
آن عبدالوهاب و زمام
قرار گذاشت تا رشته دعوت از ِ
حکومت در دس��ت وی باش��د .از آن پس نوادگان
عبدالوهاب را آلشیخ و نوادگان محمد بن سعود را
آلسعود نامیدند و آنها به موجب اتحادی که توسط
انگلس��تان بین شمش��یر و فتوا ایجاد ش��ده بود،
توانستند حکومت را در عربستان به دست بگیرند.
در زمان ملک فیصل شورایی به عنوان «دارالفتوا و
نظارت بر امور دینی» به ریاست محمد بن ابراهیم
آلشیخ تشکیل شد که تنها نهاد صاحب حق فتوا
در عربستان محسوب میشود .این شورا طی چند
مرحله به عنوان «هیات کبار العلما» نامگذاری شد
و شامل  19عضو است که همگی توسط شاه تعیین
میشوند .با وجود اینکه در این سالها علمای وهابی
عمال آن چیزی را که پادش��اهان س��عودی از آنها
میخواس��تند به شکل فتوا منتش��ر میکردند اما
اقدامات خودسرانه آنها در ایجاد اختالفات فرقهای
در کنار تقس��یم قدرت با آلشیخ همیشه یکی از

نگرانیهای آلسعود بوده است ،هرچند پادشاهان
گذشته عربستان س��عودی هم سعی کردهاند این
مانع را از س��ر راه بردارند ب��ا این وجود نوع جامعه
سنتی عربستان تاکنون اجازه چنین جسارتی را به
آنها نداده است اما به نظر میرسد اکنون به پشتوانه
اتاق فکر هدایتکننده محمد بنسلمان این جرأت
در او ایجاد شده و قرار است جامعه وهابی منطقه را
به دوران پساوهابیت سوق دهد .باز شدن سالنهای
تئات��ر و اپرا ،ایج��اد پارکی به س��بک کازینوهای
السوگاس بدون مشروبات الکلی و قمار ،برگزاری
جشنهای مختلط ،کاهش اختیارات کمیته امر به
ی به زنان و
معروف و نه��ی از منکر ،اعط��ای آزاد 
بازگشایی س��ینماها که به عنوان پاس��خ به افکار
عمومی توسط محمد بنسلمان انجام میشود ،در
حقیقت تالشی برای کمرنگ کردن نقش وهابیت
در عربس��تان س��عودی است .تش��کیل «مجمع
خادمالحرمین شریفین ملک سلمان بنعبدالعزیز
آلسعود برای حدیث نبوی» که وظیفه آن تفسیر
احادیث نبوی اس��ت و در اصل ایجاد نهاد موازی با
هیأت کبارالعلما ش��ناخته میش��ود هم به همین
منظور انجام ش��ده است ،البته تمام این اقدامات از
چشم علمای وهابی دور نمانده و با وجود اینکه اکثر
این اقدامات توس��ط هیات کبار تایید یا مس��کوت
گذاش��ته شده است ،علمای غیررس��می وهابی از
اعالم مخالفت با آن ابایی نداش��تهاند و گاه و بیگاه
صدای مخالف��ت آنها در براب��ر تصمیمات محمد
بنسلمان به گوش میرسد .از سوی دیگر مردم و
جریانات سیاسی هم نسبت به این رفتار بیتفاوت
نیس��تند و مانند جریانی که در حائل نس��بت به
برگزاری جش��نهای مختلط اتف��اق افتاد ،مردم و
الش��مریها مخالفت خود را به شکل عملی اعالم
کردهاند؛ مخالفتی که البته بیپاسخ هم نمانده و در
طرف مقابل اخبار بازداشت برخی علمای سرشناس
وهابی مانند «س��عد البریک» یا «عصام العوید» به
عنوان کمپین دولت علیه مبلغان و روحانیون حامی
تروریس��م منتشر میش��ود .در این شرایط برخی
مناب��ع خبری تعداد علمای وهاب��ی را که به دلیل
مخالفت ب��ا اقدامات محمد بنس��لمان در زندان
هستند  ۳۰نفر اعالم کردهاند .مانع دیگر پیش روی
محمد بنسلمان برای رسیدن به حکومت ،شیعیان
عربس��تان هس��تند که بین  15ت��ا  20درصد از
جمعی��ت ای��ن کش��ور را ش��امل میش��وند؛
محدودیتهای همیش��گی آلس��عود نس��بت به
شیعیان در کنار اعدام آیتاهلل شهید شیخ نمر باقر
النمر موجی از خش��م و آشوب را در میان شیعیان
عربس��تان بوی��ژه در منطق��ه قطیف ایج��اد کرد؛

رمزگشایی «وطن امروز» از استراتژی سیاسی -امنیتی آمریکا در شرق آسیا

تایوان؛ کارت استراتژیک ترامپ

که در این بخش به صورت مفصل مورد تحلیل قرار
گرفته ،شبهجزیره کره و به دنبال آن هند و اقیانوسیه
است؛ بدون تردید چین بخشی از این سیاست را در بر
میگیرد و ایاالت متحده معتقد است پکن از مشوقها
ت اقتصادی ،عملیات نفوذ و تهدیدهای نظامی
و مجازا 
برای متقاعد کردن دیگر دولتها به پیروی از دستور
کار سیاسی و امنیتی خود استفاده میکند که یکی
از این دولتها «کرهش��مالی» است .آمریکاییها در
راهب��رد خود صراحتاً اعالم میکنند پیونگیانگ در
حال تس��ریع برنامهها سایبری ،هستهای و موشکی
خود اس��ت و از این رو خ��ود را در جایگاه برخورد و
اعمال فش��ار بر این کش��ور میدانند .در اینجا کمی
از این س��ند فاصله میگیریم و ب��ه رفت و آمدهای
دیپلماتیک میان ایاالت متحده و کرهش��مالی اشاره
میکنی��م؛ هیچکس فکرش را نمیکرد اوباما پس از
 54سال درگیری با کوبا بتواند هاوانا را متقاعد کند

از خواس��تههای خود عدول کند .در وضعیت کنونی
هم هیچکس فکر نمیکرد «مایک پمپئو» در زمان
ریاستش بر سازمان س��یا راهی پیونگیانگ شود و
رهب��ر کره هم با ترامپ مالق��ات کند .اینکه راهبرد
امنیت ملی  2017آمریکا به تنهایی توانسته به این
حد پیشرفت داشته باشد ،تحلیل و برداشت نادرستی
اس��ت ،چرا که دولت ترامپ و سایر روسای جمهور
میراثدار دولتهای قبلی خود هس��تند که پرونده
کرهش��مالی هم از این امر مستثنا نیست .به عبارت
«میل به ش��رق» برای
دیگر آمریکا با تبیین راهبرد
ِ
مه��ار اقتصادی و نظامی چین ،حصر و در تنگنا قرار
دادن کرهشمالی و تقویت ژاپن و کرهجنوبی به عنوان
متحد اس��تراتژیک ،ادبیات جدیدی را خلق کرد که
بتواند شبهجزیره را جغرافیای دلخواه بعدی خود برای
کسب منافع و کانالیزه کردن امنیت جهانی به همگان
معرفی کند.

آشوبهایی که منجر به لشکرکشی سعودی به این
منطقه و اعال م حکومت نظامی شد .بنسلمان که
این روزها در جبههه��ای مختلفی در حال جنگ
است سعی کرد طی دیداری با سران قبایل شیعه با
دادن وعدهای مبنی بر بهتر شدن وضعیت زندگی
ش��یعیان عربس��تان آنها را آرام کند؛ وعدهای که
هرچن��د مدت��ی از ش��دت اعتراض��ات در مناطق
شیعهنش��ین کم کرد ولی با گذش��ت زمان ،رفتار
بنس��لمان پرده از پوچ بودن آن برداشت .حکومت
آلس��عود متشکل از یک س��اختار روبنایی و یک
هست ه مرکزی است؛ س��اختار روبنایی متشکل از
شاهزادگان و وابستگان به این طایفه است که اکثرا
به دنبال مالاندوزی و هوسبازی هستند و بعید به
نظر میرسد این افراد توانایی مدیریت و برنامهریزی
اتفاقات این خاندان از جنگ در عراق ،سوریه ،یمن
و بحرین تا هدای��ت برنامه  2030و مدیریت افکار
عمومی را داشته باشند ،همین مساله نشان میدهد
یک هست ه مرکزی مدیریت امور سیاسی ،امنیتی و
ایدئولوژیک این خاندان را برعهده دارد؛ هستهای که
در ح��ال انجام دکترین مش��ترک آمری��کا و رژیم
صهیونیستی در منطقه توس��ط عربستان است و
بخشی از این دکترین مربوط به مقابله با جمهوری
اسالمی ایران میشود .همین هسته فرماندهی است
که محمد بنس��لمان را به عن��وان گزینه جوان و
آین��دهدار خود انتخاب ک��رده و با مدیریت فضا در
حال آماده کردن شرایط برای نشستن او بر صندلی
پادش��اهی عربستان سعودی اس��ت؛ موضوعی که
هرچند براساس برنامه از پیش تعیین شده به جلو
ش رو را
آمده اما هنوز نتوانس��ته است مشکالت پی 
مرتفع کند .ارزیابی اولیه هس��ته مدیریتی آلسعود
ای��ن بود که با به راه انداختن جنگ خارجی محمد
بنس��لمان فرصت الزم برای مدیریت اوضاع داخلی
کشور را پیدا میکند و این مساله یکی از دالیلی بود
که بنسلمان بدون مشورت با ولیعهد و دیگر مقامات
سعودی حمله به یمن را آغاز کرد اما جنگی که قرار
بود طی چند هفته به پایان برس��د ،چند سال است
ادامه پیدا کرده و عمال تبدیل به باتالقی شده که در
حال بلعیدن دارایی و آبروی سعودیهاست .محمد
بنس��لمان که زمان جنگ یمن را فرصت مناسبی
دیده بود تا با الشمریها و شاهزادگان سعودی تسویه
حساب کند ،اکنون منتظر است تا هر لحظه از سمت
عموزادگان خود مورد س��وءقصد قرار بگیرد و دور از
ذهن هم نیس��ت که آنها حداقل ب��رای بازگرداندن
 100میلی��ارد دالری که از دس��ت دادهاند ،اقدامی
تالفیجویان��ه را برنامهریزی کنند .از س��وی دیگر
علمای وهابی عربس��تان قرار دارن��د که تاکنون به
■■از مذاکره تا یارکشی منطقهای

در ادبیات رسانهای ،حوزه شرق آسیا در کشورمان
یکی از محورهایی است که کمترین اخبار را به خود
اختصاص میداد و هر از گاهی تنها ش��اهد آزمایش
موشکی و هس��تهای کرهش��مالی بودیم یا اینکه در
نهایت شورای امنیت قطعنامهای علیه این کشور صادر
میکرد .اما زمانی که خبر از انهدام آزمایش��گاههای
هستهای به میان میآید ،به یکباره ذرهبین تحلیلها
به ش��رق آس��یا معطوف میش��ود و ای��ن روزها هم
تمام رس��انهها به دنبال آن هستند تا بتوانند به نقل
از یک مقام مس��ؤول یا مطلع آخرین اخبار تحوالت
می��ان آمریکا و کرهش��مالی را مخابره کنند .واقعیت
این است که دادههای منتسب به عقبنشینی رهبر
کرهش��مالی نش��ان میدهد ایاالت متحده به دنبال
اعمال فش��ار از نوع «رخنه پلکانی» است؛ یعنی آنها
بر اساس راهبردهای خود و همچنین وعده زیر و رو
کردن اقتصاد این کشور ،کیم جونگ اون را تشنه نگه
داش��تهاند اما در مقابل آرام آرام س��قف خواستههای
خ��ود را افزای��ش میدهند .این روند بخوبی نش��ان
میدهد بخش��ی از راهبرد آمریکا توسط کرهجنوبی
و ژاپن در حال پیگیری اس��ت ،چرا که ژاپن خواهان
برچیده شدن تهدیدات هستهای است و کرهجنوبی
هم به دنبال ثبات در «مدار  38درجه» میگردد .در
این راستا چین به عنوان بازیگر قدرتمند شبهجزیره به
ی را با کاهش
دنبال آن است تا بتواند سربازان آمریکای 
تهدید کرهشمالی از بیخ گوش خود دور کند اما باید
بدانیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد!
■■تایوان ،جزیر ه مشکوک

اگر ف��رض را بر این بگذاریم که گفتوگوها میان
آمریکا و کرهشمالی در نهایت با خروجی مثبت روبهرو
ش��ود ،نکتهای ک��ه در این میان به عن��وان مجهول

عنوان یکی از ارکان قدرت در این کش��ور به ش��مار
میرفتهاند و اکنون موقعیت خود را مانند گلول ه برف
در حال آب شدن میبینند .آلشیخ که مدتهاست
مرجعیت دینی عربستان را برعهده دارد توانسته با
وصلت با آلس��عود ب��ه نوعی خ��ود را وارد خاندان
س��عودی کند و در کنار جایگاه عمومی که در این
س��الها برای خ��ود ایجاد کرده ،توانس��ته در میان
خاندان سلطنتی طرفدارانی برای خود بگمارد که در
زم��ان الزم به کم��ک آنها بیایند .به نظر میرس��د
هرچند هسته تصمیمگیر آلسعود بنا دارد عربستان
جدی��د را از رفتار افراطی وهابی��ت نجات دهد و به
عنوان اس�لام میانهرو سکوالر مستقیما وارد مسیر
مورد نظر غرب ش��ود اما جامعه قبیلهای و س��نتی
عربس��تان با  2ب��ازوی طایفهای و دین��ی در کنار
شاهزادگان طرفدار وهابیت بشدت در برابر این موج
مقاومت خواهد کرد و همین مس��اله کنار گذاشتن
آلشیخ را بیش از پیش برای بنسلمان دشوار کرده
است .نکته مهم در رفتارشناسی جریانات سیاسی در
عربستان سعودی این است که در جامعه بسته این
کشور معموال اقدامات به شکل کامال مخفیانه اتفاق
میافت��د و اخبار اعتراضات و اقدامات بس��ختی به
بیرون منتقل میشود ،بر همین اساس اخبار زیادی
درباره قیامهای ناکام علیه بنسلمان به بیرون منتشر
نمیشود .محمدرضا شاه اواخر حکومت پهلوی بنا به
دستور آمریکاییها برخی مقامات کشوری و لشکری
را به عنوان مبارزه با فساد بازداشت کرد و همچنین
برخی آزادیهای سیاسی و اجتماعی را به مردم اعطا
کرد .اقداماتی که محمد بنس��لماناکنون در حال
انجام آنهاست هم بر اساس همان سناریوی زمان شاه
درباره عربستان نوشته شده است .نکته مورد توجه
این است که بنسلمان اکنون با  2گروه از مردم در
عربس��تان روبهرو اس��ت؛ ع��دهای که اعط��ای این
آزادیه��ای حداقلی را توهین به خود میدانند و به
دنبال به دست آوردن دیگر حقوق هستند و بخش
دیگری که این اقدامات را برخالف آموزههای وهابیت
دانس��ته و با آن مخالف هستند؛ این بخش اکثریت
جامعه عربستان را تشکیل میدهند .به نظر میرسد
در شرایط فعلی تنها راه نجات محمد بنسلمان برای
نشان دادن کارآیی خود ،چشمانداز  2030عربستان
اس��ت؛ برنامهای که به گفته کارشناسان با گذشت
نزدیک به  2س��ال از آغاز آن نهتنها هنوز به سمت
اهداف خود برای کاهش وابس��تگی به نفت ،جذب
س��رمایهگذاری خارجی یا ایجاد تسلیحات نظامی
حرکت نک��رده ،بلکه در جهت خ�لاف آن در حال
حرکت است و پروژه نئوم هم تنها به عنوان تبلیغاتی
در حاشیه چشمانداز  2030محسوب میشود.
یمان��د راهبرد نظامی و امنیتی ایاالت متحده
باقی م 
در ش��بهجزیره خواهد بود .اس��تقرار سامانه موشکی
پاتریوت در پایگاه نظامی آمری��کا واقع در اوکیناوای
ژاپن ،مداومت پرواز گش��تیهای هوایی ،گش��تزنی
دریایی ناو هواپیمابر هستهای  100هزار تنی یواساس
رونالد ریگان در ش��بهجزیره ک��ره به همراه تمرین و
رزمایشهای مش��ترک ایاالت متح��ده و کرهجنوبی
موضوعاتی اس��ت که اگر چه نشان میدهد همه این
تحرکات ب��رای مخابره پیام تهدید به ش��خص کیم
جونگ اون تدارک دیده ش��ده اما بخوبی این مفهوم
یکن��د که حضور نظام��ی ایاالت
را تصویرس��ازی م 
متحده در ش��بهجزیره پایان نخواهد داش��ت .در این
راستا سناریویی که در «الیحه دفاعی ساالنه آمریکا»
به ارزش  717میلیارد دالر مطرح ش��ده این است که
تایوان به عنوان یک شریک جدید (بخوانید قدیمی)
مورد استفاده قرار بگیرد .به عبارت دیگر ارتقای قابلیت
دفاع��ی تایوان یک��ی از موضوعاتی اس��ت که ایاالت
متحده آن را به عنوان پالن دوم از س��الها قبل مورد
نظر قرار داده بود و در طول ادوار گذشته توانسته با ارائه
بستههای تشویقی اقتصادی و صنعتی این جزیره را به
سوی خود جلب کند .همگان به یاد دارند که ترامپ
پس از ورود به راهروهای قدرت در کاخسفید نخستین
تماس خود را با «تسای اینگون» رئیس دولت تایوان
برقرار کرد که واکنش س��خت دیپلماتیک پکن را به
دنبال داشت؛ این موضوع به عالوه روابط پنهان آمریکا
با تایوان از سال  1950میالدی تاکنون نشان میدهد
این موقعیت استراتژیک در آیندهای نهچندان دور به
تهدید جدیتر علیه چین تبدیل خواهد شد که آمریکا
قصد دارد حتی پس از پرونده کرهشمالی این جزیره را
بر اساس منافع خود آرایش نظامی داده و حتی اقتصاد
چین را مورد تهدید قرار دهد.

