ائتالف اعراب برعليه ايران و آرایش جدید منطقه

عباس رحمتي
هفته پيش نوشتم  ،ترامپ رژيم ايران را مادر تروريست جهاني ميداند و در چند روز گذشته قطر را هم در كنار
ايران قرار داد  ،بعد از اينكه ترامپ قرار داد نظامي  ١١٠ميلياردي دالري خود را با عربستان به امضاء رساند و
هديه هاي شخصي چشم گيري بهمراه دخترش از پادشاه عربستان دريافت كرد تا رقص شمشير را به نمايش
عوَض شده است بلكه پرزيدنت به اين نتيجه
گذارد بعد از آن معلوم شد نه تنها نظر ترامپ نسبت به ايران ِ
رسيده است که روابط خود را با عربستان محكمتر كند او يك پرده را عقبتر زد تا به جامعه جهاني سياست
دیگری را نشان دهد و آن همكاري قطر با ايران و كمك به تروريستهاي جهان بود  ،قطر ميلياردها دالر به ج
اسالمي كمك كرده تا تروريست ها بيشتر تقويت شوند !
رابطه آمريكا با عربستان باعث شد كشورهاي عرب ديگر هم واكنش تندي نسبت به قطر نشان دهند تا آنجا
كه اماراتي ها مرسالت ( إرسالي ها ي پستي ) خود را به قطر ممنوع كردند! قرادادهاي بزرگ نظامي آمريكا ،
بحرانهاي پيچيده اي در منطقه بوجود آورده است در اين ميان كشور قطر كه با ايران در كمك كردن به
كشورهاي محور شرارت دستش رو شده است ايزوله تَر از ايران با تحريم هاي شديدي مواجه شده است
بطوري كه نيازهاي مواد غذائي را حتا از ايران وارد مي كند! و در همين رابطه باز ميرود كه ايران از گذشته
منزوي تر شود و اين مسئله را رژيم ايران فهميده است و حال بايد كاري كرد كه توجه جهانيان را به سمت
ديگري توجه داد .ترور ساختگي هفته پيش در دو نقطه مهم و استراتژيك رژيم در تهران مي توانست اين انحراف
را به جهانيان نشان دهد و ايران آخوند زده را مظلومتر نشان دهد ،خوب داعش هم كه قبل گفته بود ايران
بخشي از ائتالف جهاني برعليه ماست ( داعش )  .همه مي دانند كه ايران درعراق هميشه دخالت
داشته است  ،خصوصا در زمان نوري المالكي و هم اكنون هم در "موصل "به همراه شبه نظاميان
شيعه براي باز پس گيري مركز خالفت اسالمي  ،عالوه بر اينها ايران در سوريه به حمايت از
بشاراسد با سپاه قدس بر عليه داعش وارد جنگي شده است كه بيرون آمدن از آن ساده نيست !
در چنين شرايطي بايد ديد كه چرا داعش عمليات داخل كشور را پذيرفته و بر عهده گرفته است ؟ آيا داعش
چنين تروري را انجام داده است اگر آري چرا اين همه تناقض در خبر ها وجود دارد ؟
چرا درست بعد از قرار دادهاي آمريكا با عربستان و قرار دادن ايران در كنار قطر اين عمليات كه شبيه فيلم
سينمايي نيز بود ،صورت مي گيرد ؟ در واقع اين عمليات مي خواهد ايران را از تيررس آمريكا دور كند تا از
فشارهاي سياسي و اقتصادي در امان بماند و گرنه چرا داعش در يك جاي خلوت مثل قبرستان عمليات انجام
ميدهد ؟ و يا چرا در مجلسي كه در آنروز از درجه امنيت پاييني برخوردار است ؟ تا جايي كه تيپي از ارتش به اين
ترور خاتمه ميدهد !! عملياتي كه همه چيز از قبل آماده و برنامه ريزي شده بود بطوري كه مهاجمان تا پشت در
صحن مجلس ميايند! در چنين شرايطي است كه خامنه اي دستور آتش به اختيار ميدهد و بقول آقاي دانش (
سابق دولتي آلمان ) خامنه اي كه خود را براي سرنگوني دولت تدبير و اميدش آماده تر از
خبرنگار
ِ
گذشته نشان ميدهد! اين موضع از يك بحران عميقي بين جناح هاي رژيم است بحراني بين اصالح
طلبان و اصولگرايان و دولت منتخب وجود دارد كه نشان از يك آنارشي كامل در ايران مي باشد.
اتحاديه نظامي بر عليه ايران:
با قراردادهاي جديد آمريكا و عربستان روابط ايران با عربستان بدتر خواهد شد  ،مالقات ترامپ با ملك سلمان با
خواسته هاي آمريكا خصوصن ترامپ همسو بود به نتيجه رسيد ،در همين سفر بود كه اتحاديه نظامي بين ٥٠
كشور عربي بر عليه ايران تشكيل شد  ،در جلسات خود قطر كشوري ترور پرور شناخته شده است از طرفي
رژيم مي خواهد تا جايي كه مي تواند عربستان را تخريب كند كه احتمال جنگ را باال خواهد برد  ،رژيم عامل اين
ترورها را عربستان مي داند  ،آيا عربستان در ايران تخريب كرده و مي خواهد جنگ ايجاد كند؟ اين در حالي است
كه هيچ سندي براي اثبات اين مسئله مطرح نشده است اينها همه حدس و گمان است كه رژيم ايران به
عربستان نسبت ميدهد ،اگر يادتان باشدقبلن هم وزير دفاع عربستان گفته بود كه ما جنگ را به تهران مي
كشانيم شايد اين نسبت دادن ها از همين جا ناشي شود .خامنه اي هم هرچه توانسته فحش و ناسزا بار
عربستان كرده است  ،او گفته است آمريكايي ها عربستان را دوشيده اند يعني درست چوب در النه مار كردن
است كه منطقه را به گلوله اي از آتش تبديل كرده است .
مبارزه جدي با تروريست :
مسئله ديگري كه ترامپ با عربستان مطرح كرده است بحث جدي مبارزه با تروريست است درحاليكه مي دانيم
كه سپاه قدس و بدر مستقين در سوريه و حتا يمن دخالت مي كند و از طرفي القاعده  ،النصرت همه تحت
حمايت قطر هستند  ،اين چه مبارزه با تروريسم است كه ايران را از سوريه نتوانسته بيرون كنند چون
اين خط قرمزي است كه در زمان احمدي نژاد قرار شده آمريكا از عبور نكنند !

اتحاد اعراب و جدايي ها :

نشست رياض بين كشورهاي عربي بوجود آمده و آن شورايي است كه اعراب در رابطه با مبارزه باترور و مسائل
اقتصادي و نفت و ...تشكيل شد در حين حال بين اين كشورها اختالفاتي ويادي وجود دارد و بعيد به نظر ميرسد
بين آنها وحدتي برقرار شود  .قطر و عمان در طرف ايران قرار دارند  ،و امارات و بحرين و حتا مصر در اين جبهه (
عربستان ) قرار دارند اين اختالفات وجود دارد ولي عربستاني ها از ائتالف نظامي صحبت مي كنند .در سال
 ٢٠١٥به رهبري رهيل شريف ژنرال پاكستاني كه فرمانده ارتش پاكستان بود اين ائتالف باز هم به نتيجه نرسيد
 .فعاليت آمريكا براي وحدت اعراب به احتمال زياد به نتيجه نخواهد رسيد ،چرا كه هم اكنون تركيه هم در كنار قطر
قرار دارد ،تركيه قرار است سه هزار نيروي نظامي به قطر بفرستد يعني در كنار قطر در مقابل عربستان قرار
گرفته است ! چرا تركيب قبلي بهم خورد؟  -١به دليل اينكه تركيه به دنبال يك حركت راهبردي است و آن مسئله
كردهاست  ،امروز پيشمرگهاي كرد بر عليه داعش هستند و اردوغان از فرداي خود مي ترسد-٢.يگانه هاي خلق
كرد سوريه هم در آنجا مخالف اسد هستند و آمريكا هم  ٣٠٠كاميون به مخالفان اسد در سوريه داده است  ،حال
بعداز فتح موصل در عراق ( مركز واليت اسالمي داعش ) و رقه در سوريه وحدتي بين كردهاي سوريه و عراق و
حتا ايران بوجود خواهد آمد -٣ .كردستان كه تنها شريانهاي اقتصادي اش نفت است مجبور است از طريق تركيه
آنرا صادر كند  ،در آنطرف كردهاي سوريه امكان خارج كردن نفت از طريق آبهاي مديترانه را دارند .
كردهاي عراق به رهبري مسعود بارزاني كه  ٢٥سپتامبر سال جاري براي استقالل كردستان رفراندوم برقرار مي
كنندو اين طرح بر اى كردستان بزرگ است كه بين كردهاي عراق و سوريه عملي خواهد شد و اين مورد هم
اردوغان را نگران كرده است  ،فراموش نكينم با توجه به عملكرد فاشيستي دولت مركزي این رفراندوم
در ايران تاثيرات خود را براي استقالل و خود مختاري خواهد گذاشت !
زماني  ،تركيه در كنار عربستان با ملك سلمان وحدت ميكرد و امروز اين جبهه بندي و صف آرايي طور ديگري شده
است تركيه در كنار قطر و ايران مخالف عربستان است و از طرفي ملك سلمان از تشكيل كردستان بزرگ حمايت
مي كند و اين مسئله در كميسيون خارجي آمريكا هم مطرح شده است و جناب عشقي نماينده ملك سلمان در
اين كميسيون بهمراه اسرائيلي ها شركت كرده است در آنجا مشتركا در مورد ايران و خاورميانه صحبت شده
است و نماينده عربستان گفته است كردستان بزرگ بايد هرچه زودتر تشكيل شود و اين كردستان بزرگ فردا
ايران را هم شامل خواهد شد یا نه نمی توان براحتی تحليل کرد ولی بعيد نيست .با این اوصاف آيا منطقه
آرامشي به خود خواهد ديد؟

