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یادداشت
چرا دادستان آمریکا مجبور به استعفا شد؟

سشنز ،قربانی خطرناک

فری�دون س�یفنیا« :آق��ای رئیسجمه��ور! به
درخواست شما استعفای خود را اعالم میکنم!»
این عبارت بخشی از نامه «جف سشنز» دادستان
کل ایاالتمتح��ده خط��اب به دونال��د ترامپ،
رئیسجمهور آمریکاست که بخوبی نشان میدهد
اس��تعفای وی و جدا شدن از کابینه دولت فعلی
آمریکا ،به اجبار و دیکته ش��ده انجام شده است.
اینکه چرا دادس��تان کل همزمان با اعالم نتایج
انتخابات میا ندورهای برکنار میشود ،سوالی است
که عدهای تصور میکنن��د این پرونده ربطی به
شکست جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان
دارد .البته این تحلیل تا حدودی درس��ت است،
چرا که در نشس��ت خبری اخیر ترامپ که پس
از نتایج انتخابات میاندورهای برگزار شد ،شاهد
برخ��ورد تند رئیس جمه��وری آمریکا با «جیم
آکوستا» خبرنگار سیانان بودیم که دقیقاً نشان
میده��د ترامپ تا چه حد از تحوالت سیاس��ی
کش��ورش بویژه پیروزی دموکراتها در مجلس
نمایندگان عصبانی است .برای درک اینکه چرا
به یکباره شاهد کنار گذاشته شدن دادستان کل
هستیم باید  2نکته مهم را مد نظر قرار دهیم.
 -1پرون�ده دخال�ت روس�یه در انتخاب�ات :2016

اززمانی که بحث پرونده دخالت روسیه در انتخابات
ریاستجمهوری  2016توسط دموکراتها مطرح
ش��د تا به این روز فراز و فرودهای زیادی رخ داد.
به عنوان مثال «مایکل فلین» مشاور اسبق امنیت
ملی آمریکا پس از آنکه ارتباطش با روس��یه افشا
شد ،طی یک فرآیند سیاسی -حقوقی مجبور شد
درباره این پرونده شهادت بدهد اما ضلع سوم این
فرآیند (ضلع امنیتی) را باید اهرم اعمال فشار بر
وی برای ادای شهادت دانست ،چرا که شروعکننده
این پرون��ده دموکراتها بودند و باید این موضوع
را دانس��ت که بدنه اجرایی س��ازمان سیا اکثرا ً از
همین جناح هستند و این بدان معناست که نفوذ
جمهوریخواهان در سیا نسبت به رقیبشان کمتر
است ،ولو اینکه رئیس آن را ترامپ انتخاب کند! تا
به اینجای کار سش��نز در حال رصد امور است اما
پش��ت پردهای در این میان وجود دارد؛ این پشت
پرده دعوای ترامپ با وی است .ساکن کاخ سفید
به دنبال آن است که بیشترین فشار را بر دادستان
کل آمریکا وارد کند تا پرونده دخالت روس��یه در
انتخابات  2016را به حاش��یه ببرد یا اگر قادر به
این کار نیست دادههای قضایی موثر را که منجر
به محاصره حقوقی و سیاسی او میشود ،از پرونده
خارج کند .بدون تردید در این بین «رابرت مولر»
که به عنوان مسؤول رسیدگی به پرونده است هم
تحت فش��ار قرار میگیرد اما ترامپ به هیچوجه
نمیتواند او را عزل کند ،چرا که اگر چنین اتفاقی
بیفتد ب��دون تردید ترامپ بر خطا و ارتباط خود
با مس��کو مهر تایید زده است .از این منظر حذف
سشنز باعث میشود نفر دلخواه ترامپ به عنوان
دادستان آمریکا انتخاب شود.
 -2پی�روزی دموکراتها در مجلس نمایندگان و

ترس از استیضاح :بدون شک پیروزی دموکراتها
در مجل��س نمایندگان نهتنها ترام��پ را ناراحت
کرده ،بلکه دلیل این عصبانیت بسیار مهم است.
عمده دلی��ل عکسالعمل ترامپ تنه��ا به دلیل
پیروزی لیبرالها نیس��ت ،بلکه رئیس جمهوری
آمریکا بخوبی میداند مجل��س نمایندگان تنها
ب��ر محورهای داخلی آمریکا میتواند اعمال نفوذ
کند و درباره سیاس��ت خارجی نمیتوانند اعمال
نظر کنند .بر این اس��اس ترام��پ دقیقا میداند
دموکراتها با راهیابی به مجلس نمایندگان او را
درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات به چالش
خواهند کشید ،لذا این روند و راهیابی جناح رقیب
به مجلس نمایندگان بزودی او را به چالش خواهد
کشید .در این میان عدهای معتقدند باید منتظر
اس��تیضاح ترامپ توس��ط دموکراتها باشیم اما
ب��ه هیچوجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد .واقعیت
این است که استیضاح ترامپ همانند پرونده ترور
«جان اف .کندی» میتواند یک زلزله سیاس��ی
درون آمریکا به وجود آورد .در آن زمان س��ازمان
س��یا و س��اختار سیاس��ی ایاالتمتحده بخوبی
میدانستند اگر بخواهند این پرونده را بیش از حد
کالبدشکافی کنند ،گسلهای سیاسی -امنیتی
مهیبی به وجود میآید که تبعات آن به نفع منافع
مل��ی ایاالتمتحده و هر دو جن��اح نخواهد بود،
بنابراین استیضاح ترامپ را باید منتفی دانست و
بدون تردید این موضوع آرام آرام به حاشیه خواهد
رفت .باید توجه داش��ت ترامپ با کنار گذاش��تن
سشنز و کنار گذاش��تن احتمالی جیمز متیس
(وزی��ر دفاع آمریکا) در هفتهه��ای آتی به دنبال
آن اس��ت تا اوال مخالفان خ��ود در داخل کابینه
را حذف کن��د و دوم اینکه بتواند پرونده دخالت
روسیه در انتخابات را مشمول مرور زمان سیاسی
کند و از حافظهها به بایگانی انتقال دهد ،چرا که
ممکن است جف سشنز همانند مایکل فلین برای
ادای شهادت علیه ترامپ مجبور به همکاری با قوه
مقننه و قضائیه آمریکا شود.

پویان شریعت :پیش از آنکه در  18اردیبهشت دونالد
ترامپ اعالم کند از توافق هستهای با ایران خارج شده
اس��ت ،گروههای و شخصیتهای سیاسی متعددی
در آمریکا درباره عواقب ای��ن اقدام به دونالد ترامپ
بررسی سناریوی خروج واشنگتن از برجام تا اعمال دوباره
هشدار دادند .شخصیتهای زیادی همه تالش خود
را کردند تا آمریکا و ترامپ از این تصمیم صرفنظر
ک��رده و خواس��تههای خ��ود در قبال ای��ران را در
چارچوب همین توافق پیگیری کند .به عنوان مثال
واشنگتنپست در مقالهای به تاریخ  27ژوئیه به قلم
مکس بووت ،ترامپ را در تقابل با جمهوری اسالمی
ایران توصیف کرد و نتیج��ه گرفت ایران باهوشتر
از ترامپ اس��ت .در این مقاله درب��اره اقدامات ایران
برای اینکه بهان��های در قبال خروج ترامپ از برجام
ندهد ،نوشت« :ایران برای احیای مجدد اقتصاد خود
نیز موافقت کرد بخش اعظم برنامه هس��تهای خود
را در ازای لغ��و تحریمهای بینالمللی ،متوقف کند.
همچنین پ��س از روی کار آم��دن ترامپ عصبی و
متخاصم ،س��ران ایران به اندازهای تیزهوش بودند تا
آزار و اذی��ت ناوه��ای آمریکایی در خلیجفارس را به
حال��ت تعلیق درآورند تا بهان��های در اختیار ترامپ
برای حمله ب��ه مزاحمان دریایی و پاره کردن توافق
هستهای قرار ندهند» .شخصیتهای سیاسی سعی
داشتند به دولت آمریکا بفهمانند ایران با رفتارهای
خود س��عی دارد همه مس��ؤولیت خروج از برجام را
ب��ر گردن آمریکا بیندازد و در نهایت از تهدید پیش
رویش به عنوان یک فرصت استفاده کند .در همین
رابطه  12س��ناتور ارش��د آمریکایی نی��ز در نامهای در ایران را تشدید کرده و این قبیل اقدامات هر گونه توسعهطلبانه خود را بر اساس ظلم و ستم روا داشته
سرگشاده به دونالد ترامپ ضمن تأکید بر لزوم حفظ تالش برای دستیابی به یک توافق آتی را پیچیدهتر شده علیه شیعه و در حاشیه قرار گرفتن آنان پیریزی
توافق هستهای با ایران هشدار دادند پیامدهای این میکند ،بویژه اینکه ترامپ میتواند خواستار امتیازات کند .»...وندی ش��رمن ،معاون وزیر خارجه س��ابق
اقدام ،انزوای آمریکا یا از س��رگیری برنامه هستهای بیشتری باشد .حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران ،آمریکا و عضو کلیدی تیم مذاکرهکننده هس��تهای
ای��ران خواهد ب��ود .ای��ن در حالی اس��ت که همه از اعتبار سیاس��ی داخلی خود که به واس��طه توافق آمری��کا در مذاکرات ژنو نیز در مصاحبه با یاهو نیوز
اقدامات واش��نگتن در خروج از برجام خالصه نشد .س��ال  2015کسب کرده اس��ت ،برای اعمال فشار گفت« :ایرانیان ملتی نیستند که در برابر تهدیدات
کاخ سفید در ادامه اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی اس��تفاده کرد و از زمان خروج ایاالت متحده آمریکا س��ر تسلیم فرود آورند» .شرمن اضافه کرد« :ترامپ
خود درست در روزهای منتهی به یوماهلل  13آبان با از ای��ن توافق ،وی مجبور ش��ده اس��ت منتقدان و فرهنگ مقاومت ملت ایران را درک نمیکند و همین
جری��ان مقابل خود را که با این مساله میتواند زمینه مقاومت حتی علیه شدیدترین
یک پروپاگاندای مهندسی شده
به دنبال جل��ب نظر متحدان نشنالاینترستدرمقالهایباعنوان توافق مخالف بودند ،آرام کند ...تحریمها را فراهم آورد» .به عبارت دیگر آمریکاییها
اروپایی و هدایت افکار عمومی «چرا سیاست ترامپ در قبال ایران سیاس��ت دولت ترامپ در حال بخوبی میدانند در برابر ایران استفاده از روش فشار
در سایر کشورها برای همراهی محکوم به شکس�ت است» نوشت :حاضر همبستگی داخلی رژیم و زور نتیجهای عکس در پی خواهد داش��ت .با این
با سیاس��تمداران واشنگتن در اگر ترامپ گمان میکند سیاست وی ایران را تقویت کرده اس��ت اما حال دولت ترامپ خروج از توافق هستهای و بازگشت
جهت اجرای همه تحریمها و (در قبال ایران) از خروج از برجام تا لزوم��اً در جهت اه��داف ایاالت تحریمها علیه ملت ایران را به عنوان راهبرد سیاست
از س��ر گیری تحریمهای لغو اعمال هرگونه تحریم منجر به سازش متحده آمریکا نیس��ت» .واعظ خارجه خود در قبال تهران برگزیده است .در همین
شده برآمد و در نهایت مقارن با رهبران تهران شده یا ایران را مجبور در همی��ن مقاله حتی به اتحاد رابطه نش��نال اینترس��ت در مقالهای با عنوان «چرا
روزهای شکست هیمنه ایاالت به تغییر رفتارش میکند ،سخت در گروههای سیاس��ی و جریانات سیاس��ت ترامپ در قبال ایران محکوم به شکست
قدرت در ایران نیز اشاره میکند است» نوشت« :اگر ترامپ گمان میکند سیاست وی
متحده توسط دانشجویان پیرو اشتباه است
که در برابر تصمیم دونالد ترامپ (در قبال ای��ران) از خروج از برجام تا اعمال هرگونه
خط امام ،تحریمها را در دستور
کار قرار داد .اما واقعیت ماجرا این اس��ت که اساس��اً مواضع نزدیک به هم اتخاذ کرده و از یکدیگر حمایت تحریم منجر به س��ازش رهبران تهران شده یا ایران
آمریکاییها دریافتهاند که استفاده از زبان تهدید و زور میکنند« :روحانی مصممتر شده است ،او در مسیر را مجبور به تغییر رفتارش میکند ،سخت در اشتباه
و فشار علیه ایران نهتنها هیچگاه موجب عقبنشینی درس��تی حرکت کرده و محافظهکاران و تندروها از است .علت این موضوع یک واقعیت ساده است :اکثر
آن نمیشود ،بلکه حتی انسجام و اتحاد ملی در ایران وی استقبال کردهاند».پیش از این نیز تحلیلها در ایرانیان صرفنظر از دیدگاههایی که در قبال حکومت
را نی��ز افزای��ش میدهد و این اتح��اد نیز در جهت مجامع غربی درباره ایران نشان میداد اساساً سیاست خود دارند ،مخالف دخالت ایاالت متحده در امور خود
مقاومت در برابر دشمن صرف میشود .به عنوان نمونه جمهوری اسالمی ایران و رابطه مردم و حکومت به هستند .این امر ناشی از یک دیدگاه معتبر و رایج در
هافینگتون پست در مقالهای در  25ژوئیه به قلم علی گونهای اس��ت که اگر پای منافع ملی یا مقدسات و بین ایرانیان بوده و مربوط به نگرشی است که درباره
واعظ ،مدیر پ��روژه ایران در گروه بینالمللی بحران مسائل اعتقادی مردم در میان باشد ،اتحاد نخستین قدرته��ای غربی به عنوان منب��ع کنترل خارجی
نوش��ت« :در واقع تصمیم دونالد ترامپ برای خروج گزینه ایرانیها در برابر دشمن است .به عنوان نمونه وجود داشته و ریشه آن به بیش از  100سال پیش
از توافقنامه هس��تهای ایران که احتماال از سرگیری روزنامه الحیات در  24ژوئیه در گزارش��ی نوش��ت :بازمیگردد .چنین بی اعتمادی تا به امروز همچنان
تحریمها را به دنبال خواهد داشت ،تغییرات سیاسی «...اما تجربهها نش��ان داد ای��ران میتواند طرحهای ادامه داش��ته .»...اما در همان زمان��ی که ترامپ در
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تحریمها

هدف :ضربه به پیوند
حاکمیت و ملت

س�جاد عابدی :نظم منطق��های خاورمیانه همواره
ی قرار گرفته است و به دلیل
مورد چالش و دگرگون 
موقعیت ژئوپلیتیکی ،ژئوکالچری و ژئواستراتژیکی
منطقه ،قدرتهای بزرگ و فرامنطقهای به بهانههای
مختلف در امور منطقه خاورمیانه دخالت کردهاند.
منطقه خاورمیانه یکی از بحرانیترین مناطق دنیا
محسوب میش��ود .نظامیگری و خرید تسلیحات
بویژه از س��وی کش��ورهای حاش��یه خلیجفارس
یک��ی از اولویتهای برجس��ته این منطقه اس��ت،
بنابراین منطقه مذک��ور در دهههای اخیر همواره
درگیر در معمای امنیت بوده اس��ت .عالوه بر این،
حضور دولتهای خارجی بوی��ژه آمریکا به عنوان
قدرت مس��لط در نظام بینالملل از دیگر مسائلی
اس��ت که این منطقه با آن روبهرو اس��ت ،بنابراین
خاورمیانه یکی از بیثباتتری��ن دورههای خود را
تجربه میکن��د ،بیثباتیای که بخ��ش اعظم آن
محصول فعالیت گروههای تروریس��تی در منطقه
است .در این میان ،جنگهای داخلی و خأل قدرت
در منطقه ،سیاس��تهای قدرته��ای بزرگ مانند
ایاالت متحده آمریکا ،روس��یه و اتحادیه اروپایی و
همچنین رقابت قدرتهای منطقهای مانند ایران و
عربستان فضا را برای فعالیت گروههای تروریستی
مهیاتر از قبل کرده اس��ت .آمریکا استراتژی جنگ
نیابتی علیه تش��یع و گفتمان انقالب اسالمی را از
طریق بازیگر همسوی خود و محور سازش با غرب
در منطقه یعنی عربستانسعودی هدایت میکند.
یکی از دالیل اصلی شکلگیری جنگهای نیابتی،
بازتولید مولفههای آیینی و ایدئولوژیک وهابیت از
واقعیتهای تعارض منطقهای محس��وب میشود.
بهرهگیری از مفاهیم ایدئولوژیک ،زمینه الزم برای
ش��کلگیری منازع��ات هویتی را به وج��ود آورده
است .هر منازعه هویتی نیازمند نقشیابی بازیگران
خویشاوند خواهد بود .در فرآیند منازعات هویتی،
عربس��تان ت�لاش دارد موقعیت خ��ود را از طریق
مولفههای هویتی و بسیج گروههای اجتماعی اعاده
کند .به همین دلیل است که در دورانهای مختلف
تاریخی ،از مفاهیم وهابی ،مبتنی بر اندیش��ههای
س��لفی و تکفیری بهره گرفته ش��ده است .چنین
رویکردی نشان میدهد وهابیت بخشی از واقعیت
مربوط به هویت و رقابت ایدئولوژیک عربس��تان با
جهان اسالم محس��وب میشود .وهابیت تمام این

حال تصمیم برای خروج از برجام بود ،مش��اورانش تعریف شده از سوی ترامپ ضروری است .ایرانیها
در کاخ سفید بخوبی میدانس��تند برای استفاده از در وضعیت فعلی باید صرفنظر از اختالفات و حتی
چنین راهبردی نیاز به روشهای مؤثر و متناسب با نارضایتیها ،همگی به شکلی هماهنگ از یک صدا
فضای جامعه ایران وجود دارد که به انسجام ایرانیان برخوردار باشند و حتی اختالفات سیاسی در قبال
ضربه وارد کند ،از این رو همواره مشاهده میکنیم در س��ناریوهای احتمالی واشنگتن را در فضایی آرام و
سیاست خارجی آمریکا یک دوراهی در مسیر ایران بدون تنش بررسی کرده و سریعتر با موضعی واحد
گذاشته میش��ود تا از اختالفنظرها در ایران برای در حوزه سیاس��ت خارجی وارد شوند .در آخر باید
انتخاب مسیر استفاده شود و مانع انسجام مسؤوالن ،یادآور شویم به اعتقاد برخی ناظران مسائل بینالملل
جریان��ات ق��درت و م��ردم در
بررس��ی رفتار سیاس��تمداران
ایران شوند.حتی اظهارنظرهای مس�ؤوالن ارش�د آژانس اطالعات واش��نگتن در ط��ول  8ماهه
مقام��ات واش��نگتن مبنی بر مرک�زی آمری�کا پس از  40س�ال گذشته بویژه از زمان خروج از
مذاکره با ایران بدون هیچ پیش دش�منی و انج�ام ان�واع جنایات برجام تا آخرین اقدام در چند
ش��رط ،موجب بروز و ظهور  2علی�ه مل�ت ای�ران تنها ب�ه یک روز قبل که منجر به بازگشت
ن��وع نظر در قبال آمریکا ش��د راهب�رد رس�یدهاند و آن ضربه به دوب��اره تحریمه��ا علیه ملت
که یک گروه خواهان بررس��ی مقاومت سراس�ری ای�ران و قطع ایران شد رمز عملیاتی را افشا
شرایط مذاکره و گروه دیگر نیز زنجیره اتح�اد از راس حاکمیت تا میکند که ه��دف از انجام آن
بش��دت مخالف آن هستند .در کوچکترین عنص�ر اجتماعی در ایجاد ش��کاف در میان مردم و
ضربه به مقاوم��ت ملت ایران
چنین ش��رایطی آمریکاییها با جامعه ایران است
اظهارنظرهای ثانویه و اقدامات
در س��ایه رهبری پی��ر و مراد
مرتبط با آن س��عی میکنند بر اختالف نظر پیش خود است .مسؤوالن ارشد آژانس اطالعات مرکزی
آمده بیفزایند و در نهایت انس��جام پیش روی ایران آمریکا پس از  40سال دشمنی و انجام انواع جنایات
در قبال اقدام آمریکا در خروج از برجام را مانع شوند .علیه ملت ایران تنها به یک راهبرد رس��یدهاند و آن
به زبان س��ادهتر حتی اظهارات پمپئو و ترامپ برای ضربه به مقاومت سراسری ایران و قطع زنجیره اتحاد
مذاکره یک هدف عمده را دنبال میکرد که در واقع از راس حاکمیت تا کوچکترین عنصر اجتماعی در
ایجاد شکاف و ضربه به اتحاد و انسجام ملی بود .در جامعه ایران است؛ موضوعی که هوشیاری بیش از
روزهایی که آمریکاییها از خروج از برجام تا پیشنهاد پی��ش مردم مقاوم ای��ران را میطلبد و خود بیانگر
مضحک مذاکره و اعمال دوباره تحریمها را در دستور واقعیتی انکارناپذیر درباره آمریکاست؛ واقعیتی که
کار ق��رار دادند ،درک موقعیت و اهداف سیاس��ت حکای��ت از آخرین تالشهای آمریکا برای ضربه به
خارج��ی آمریکا اهمیت باالیی داش��ته و لزوم بروز انقالب اس�لامی دارد و به گفته مقام معظم رهبری
رفتارهای مناسب برای پیشگیری از بازی در زمین افول آمریکا را نوید میدهد.

ایران و چشماندازهای نظم امنیتی مطلوب آمریکا در غرب آسیا

چالشهای انقالب اسالمی در بیثباتترین دوران خاورمیانه
اعمال گروهی را به منزله بدعت محکوم
میکند و تفس��یر تحتاللفظی متون
مقدس و قرآن و سنت را ارج مینهد.
در گفتمان آنها ،ام��ت از گناهکارانی
تشکیل شده که باید مواخذه شوند و با
شمشیر به راه درست بازگردانده شوند.
تصویر اهریمنی از جامعه عرب گذشته
و حال در نگاه وهابی��ان ،در میل این
جنبش به کنترل و تحصیل مشروعیت
ریش��ه دارد .س��ازماندهی گروهه��ای
تکفیری توسط عربستان ،زمینههای
الزم را برای افراطی ش��دن سیاست،
هوی��ت و امنیت در منطق��ه به وجود
آورده است .نیروهای تکفیری که توسط عربستان
سازماندهی شدهاند ،نقش محوری خود را در مقابله
ب��ا اهداف هویت��ی و ژئوپلیتیکی انقالب اس�لامی
ای��ران قرار دادهاند .به طور کلی ،نیروهای هویتی از
قابلیت الزم برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای رقابت
منطقهای و شکل دادن به فضای ژئوپلیتیکی جدید
برخوردارند .به هر میزان نیروهای تکفیری از نقش
و تحرک منطقهای بیشتری برخوردار شوند ،طبیعی
است که زمینه برای تحقق برنامههای استراتژیک
غ��رب در فضای جنگ نیابتی و جنگ کمش��دت
بیشترمیشود.
بنابراین عربستانسعودی تحت تاثیر سیاست
راهبردی و اهداف آمریکا در منطقه در پی گسترش
جنگهای نیابتی است .قابلیتهای اقتصادی ،قدرت
نظامی و توانمندیهای راهبردی عربس��تان نشان
میدهد بخش قابل توجهی از توانمندیهای نظامی
و نقش امنیتی این کش��ور انع��کاس ضرورتهای
جنگ نیابتی و جنگ کمش��دت آمریکا در مقابله
با قدرت منطقهای جمهوری اس�لامی ایران است.
جنگهای نیابتی بر اس��اس واقعیتهای هویتی،
ژئوپلیتیکی ،تاکتیک��ی و راهبردی انجام میگیرد.
هرگونه نقشیابی عربس��تان در مقابله با جمهوری
اسالمی ایران بر اساس واقعیتهای محیطی منطقه

و ضرورتهای سیاس��ت بینالملل انجام میگیرد،
بنابراین آمریکا به جای درگیری نظامی مستقیم،
به منظور دس��تیابی به اهداف نظامی ،سیاس��ی و
اقتصادی خود ،از گروههای نیابتی استفاده میکند.
در این جنگ آمریکا به منظور نمایش قدرت نظامی
فراتر از مرزهای خود از بازیگران دس��ت نشانده یا
نایب به شکل عملیات پنهان استفاده میکند.
دولته��ا به دلی��ل وجود رقابته��ا میان خود
ترغیب میشوند برای ارتقای جایگاه خود در نظم
بینالملل از عوامل مختلف بهرهمندشوند .یکی از
ابزارهای مورد توجه دولت آمریکا در تقابل با ایران
و محور مقاومت تروریسم است؛ بدون اینکه اشکال
جنگ و مداخله نظامی این دولت مش��هود باش��د،
بنابراین آمریکا با هدف مقابله با گفتمان مقاومت،
از جنگهای نیابتی با اهدافی مانند فرسایش توان
نظام��ی ،سیاس��ی ،اقتص��ادی و ایدئولوژیک ایران
و محور مقاومت اس��تفاده میکند .در این مس��یر
آمریکا از عربستانس��عودی به عنوان دولت متحد
در خاورمیانه استفاده کرده و گروههای تروریستی را
برای فرسایش محور مقاومت سازماندهی و مدیریت
میکند .به همین دلیل است که جبهه تحت رهبری
عربستان در منطقه اعتقاد دارند ایران ،عراق ،لبنان
و س��وریه یک هالل شیعی را تشکیل دادهاند و در

راس��تایی با مقابله ب��ا آن از گروههای
داعش و القاعده علیه حکومت سوریه
اس��تفاده میکنند .مقابله با جمهوری
اس�لامی ای��ران را میت��وان مح��ور
اصلی الگوی کنش امنیتی پادش��اهی
عربستان در خاورمیانه دانست .بحران
رواب��ط جمهوری اس�لامی ای��ران و
پادشاهی عربستان از دوم ژانویه 2016
آغاز ش��د .اقدامات پر شدت عربستان
در مقابله با جمهوری اس�لامی ایران
را نمیتوان صرفا به عنوان واکنش��ی
در برابر اش��غال سفارت و کنسولگری
خود در ایران دانست؛ هدف عربستان
منازعه فراگیر از طریق جنگ کمشدت با ایران است.
در اینج��ا توصی��ف حوزهه��ای ژئوکالچ��ری و
ژئوپلیتیکی محور مقاومت با نام «هالل ش��یعی»،
دادن آدرسه��ای غل��ط ب��ه اهل س��نت ،با هدف
افزایش تنشهای فرقهای است و بازیگران متخاصم
با برجستهسازی غیریت اهل سنت ،به دنبال تغییر
میدان و قواعد بازی هس��تند .محور مقاومت هدف
اصلی خود را مقابله با رژیم صهیونیستی اعالم کرده
است و بر این اساس ،اگر از طریق تحمیل جنگهای
ایذایی و فرسایش��ی به محور مقاومت ،هدف مبارزه
جابهجا شود ،صهیونیس��تها از تیررس رزمندگان
مقاومت دور خواهند ش��د .به همین دلیل ،اجرای
راهبرد ایجاد «جنگهای هویتی» از سوی آمریکا،
رژیم صهیونیستی و بازیگران متخاصم منطقهای به
صورت جدی دنبال شده اس��ت .در این راستا باید
دس��تاورد دیگر این راهبرد ،ایجاد تردد و در نهایت،
شکاف در محور مقاومت بر اساس گرایشهای کاذب
هویتی و اولویتبندی غلط ترجیحات هویتی در میان
محور مقاومت نیز تحلیل شود ،بنابراین گفتمانهای
رقیب با پشتوانه آمریکا به جعل واژه «هالل شیعی» با
تقابل با «هویت مقاومت» پرداختهاند .جبهه مقاومت
از این زمان به بعد ،هم از س��وی بازیگران مقاومت
فرادس��ت بینالمللی در معرض تهدید قرار گرفت

و ه��م گفتمانهای رقی��ب در عرصههای مختلف
هجمههای همهجانبه خود را علیه آن آغاز خواهند
کرد .بر این اس��اس ،جنگ فرقهای که مبنا و اساس
«پاد گفتمان مقاومت» به شمار میآید ،با حمایت
نیروهای سیاسی ،کش��ورهای منطقه و کشورهای
غرب��ی و از طریق گروههای تکفی��ری ،در تقابل با
آنچه «هالل شیعی» نامیده میشود درگرفته است.
یکی از حوزههای اصلی ستیزههای هویتی ،قومی و
مذهبی را میتوان در سوریه مشاهده کرد و سوریه
را هم باید کان��ون رویارویی گفتمان و پاد گفتمان
مقاومت بر اساس رهیافتهای مختل ژئوپلیتیکی و
ژئوکالچریدانست.
حفظ نفوذ ایران و افزایش قدرت منطقهای آن از
عوامل مهم خرید تسلیحات و حساسیت دولتهای
منطقهای خاورمیانه اس��ت .در این میان عربستان
سعودی تالشهای زیادی را برای تشکیل یک بلوک
ت خواه در قالب سیاس��ی و خواه در قالب یک
قدر 
اتحاد نظامی علیه ایران انجام داده است .تالشهایی
که تاکنون با توجه به منافع متکثر و گاه متعارض
بازیگران منطقه عقیم مانده اس��ت .میتوان چنین
اس��تنباط کرد که بنا به  2دلیل ام��کان رویارویی
نظامی مس��تقیم میان کش��ورهای منطقه و ایران
بسیار پایین است؛ دلیل اول متاثر از موازنه قدرتی
اس��ت که در میان قدرتهای رقی��ب وجود دارد و
دلیل دوم فق��دان آمادگی الزم بازیگران منطقهای
برای ش��روع جنگ است .این ش��رایط موجب باال
رفتن هزینههای جنگ برای طرفین ش��ده است.
البته این احتمال وجود خواهد داشت که قدرتهای
منطقهای برای دست یافتن به اهداف خود یا ضربه
زدن ب��ه طرف مقابل از تاکتیکهای دیگری مانند
جنگ نیابتی یا رویاروییهای محدود استفاده کنند.
در نتیجه حضور چندوجهی ایاالت متحده آمریکا
در منطقه ،کنش عربس��تان سعودی به سوی نظم
مطلوب خویش ،چرخش عربس��تان س��عودی به
سمت رژیم صهیونیستی در جهت ائتالف ضدایرانی،
بازتولید تروریسم ،تبدیل شکل جنگها به جنگ
هویت��ی ،بحرانس��ازی بازیگران ض��د مقاومت در
مناطق تحت نفوذ ایران ،خرید بیرویه تس��لیحات
توسط رقیبان ایران در منطقه و جنگهای نیابتی و
کم شدت بر ضد ایران از مهمترین چالشهای پیش
روی ایران در نظم غرب خواهد بود.

