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سرمقاله
مقابله ایران با تحوالت
عربستان

مریم عمادی|کارشناس ارشد
علوم سیاسی و روابط بین الملل

maryamemadi98@yahoo.com

تحوالت پرشــتاب عربستان که در
روزهای اخیرتمام رویدادهای منطقه
خبرساز خاورمیانه را تحتالشعاع
قرار داده اســت ،برای ایران اهمیت
ویژهای دارد .ازآنجاکه ریشــهیابی
این تحوالت برای تعیین نوع تعامل
یا تقابل بــا آن و پیشبینی حوادث
آینده ضروری اســت ،بحث بر سر
علت وقوع این تحوالت بیســابقه
توجه بسیاری را به خود جلب کرده
اســت .اجماالً در تعیین منشأ این
تحوالت ،عمومــاً دو تحلیل مطرح
میشود :تحلیل نخست که بیشتر در
محافل و رسانههای خارجی مطرح
میشود و در داخل نیز طرفدارانی
دارد ،بــر مبنای پدیــده محمدبن
سلمان استوار است و همه رویدادها را
بهجاهطلبی،ناپختگیوشتابزدگی
او مربوط میداند .حقیقت آن است
که از نگاه ناظر بیطرف و آشــنا به
تاریخ منطقه و ســابقه و ســاختار
حکومت عربستان ،قرائن بسیاری از
ناپختگی محمدبنسلمان میتوان
برشــمرد؛ بهعنوانمثال ،میتوان
گفت او درک درستی از روند بطئی
و درازمــدت تغییــرات اجتماعی
ندارد ،بــا الگوها و قواعد آن آشــنا
نیســت ،شــناخت کافی از تاریخ
ملتهــای مختلــف در این زمینه
ندارد و سادهلوحانه بنا دارد با صدور
فرمان ،این تغییرات را مســتقل از
بسترهای طبیعی ،در لحظه ایجاد
کند .او نمیداند چنین حرکتهایی
شبکه عظیم روحانیون دگماندیش
اما صاحب نفوذ در جامعه بســته
عربستان را در برابر او بهصف میکند.
این روحانیــون درواقــع حامیان
و حافظان مؤثر ســاختار حکومت
قبیلهای و حاکمان آن هستند که
میتواننــد تبدیل بــه بزرگترین
خطر علیه او شوند .درباره تهاجم به
یمن میتوان گفت محمد حتی به
تجربه تاریخی عربستان هم توجهی
نکرد...
ادامه در صفحه 2

سیاست

سیاست

ابرمحوریکهپوتینساخت

چهار هدف روسیه از معامله انرژی در ایران
رئیس اجرایی روسنفت ،ایگور سشین،
اعالم کرد که این شــرکت نقشه راهی
برای ســرمایهگذاری در بخش انرژی
ایران به ارزش  30میلیارد دالر طراحی
کرده اســت که در مالقات والدیمیر
پوتین از ایران و طی مذاکرات سهجانبه
با آذربایجان به امضا رســید .رسیدن
روســیه به این اســلحه قدرتمند در
دیپلماسی انرژی ممکن نبود اگر ترامپ
سرمایهگذاران غربی را از ورود به ایران
نمیترساند و این کشــور را به روسیه
نزدیکتر نمیکرد .این سیاست کام ً
ال در
تضاد با سیاست پویای دولت اوباماست
و در مخالفت با اهدای امتیازهایی است
که از طریق توافق هستهای سال 2015
ممکن شده بود .سیاست خارجی روسیه
به پیشرفتی سریع دست پیدا کرده و
هدف مهم و استراتژیک مسکو در قرن
بیستویکم دستیابی باالنس قدرت و
معرفی اوراسیا بهعنوان یک ابرقدرت
اســت که تولید نظامی چندقطبی در
جهان کرده و رسیدن به نظمی نوین را
تسریع میکند.
بهمنظور تشریح این قرارداد که تغییری
مهم در ژئواستراتژی جهانی محسوب
میشود باید به چهار هدفی که نقشه راه
انرژی روسیه و ایران ایجاد کرده است
نگاهی بیندازیم:
افتتاح خط لوله انتقال گاز
آذربایجان
روســیه قصد دارد خط لوله انتقال گاز
آذربایجان به ایران را گسترش دهد؛ چرا
که این خط لوله نهتنها روابط دوجانبه
روسیه ـ ایران را گسترش میدهد ،بلکه
روابط سهجانبه این کشورها را نیز بهتر
کرده و به روند موفقیتآمیز روابط اخیر
روســیه و آذربایجان در سال گذشته
ادامه میدهد .مسکو ،باکو را بهعنوان
متحــدی میبیند که اتصــال زمینی
مدنظر چین و روســیه را مستحکمتر
میکند .درحالیکه متحد سنتی روسیه
یعنی ارمنستان بهسمت غرب کشیده
میشود ،ناگهان متحدی جدید و قویتر
سربرمیآورد .این امر را نباید تصادفی
دانســت .مرحله جدید روابط روسیه و
آذربایجان بهویژه در بخش انرژی ،تنها

چندهفتهقبلازامضایتوافقنامهجدید
و جامع ارمنستان با غرب انجام میشود.
دوگانــه حرکت آذربایجان بهســوی
روسیه و راندهشدن ارمنستان بهسمت
غــرب میتواند پیامدهــای جدیدی
برای رونــد صلح قرهباغ کوهســتانی
داشته باشد .بهاینترتیب مسکو بیشتر
بهدنبال راهحل حقوق بینالملل است؛
درحالیکه البی ارمنســتان با حمایت
ایاالتمتحده ممکن اســت بهسمت
اشغال ایروان بازگردد.
آغاز جریان جنوب آسیا
یکــی دیگــر از نتایــج مهم
این نشســت ســهجانبه این است که
روســیه اعالم کرده قصــد دارد خط
لوله ســهجانبه میان ایران ،پاکستان
و هند را نیز گســترش دهد .این خط
لوله میتواند موفقیتی برای روسیه در
جهت دسترسی به هند باشد و مشکالت
تروریســتی میان هند و پاکســتان را
بهدلیل منافع مشترک فراملیتی کاهش
دهد .اگر این اســتراتژی موفق باشد
مسکو میتواند ثابت کند که تنها نیروی
متعادلکننده قدرت در منطقه است و
میتواند باعث حفــظ ثبات در منطقه
محوری آســیای میانه و جنوب آسیا
باشد؛ چراکه نفوذ روسیه باعث تعدیل
حرکت هند بهســمت غرب میشود
که در سالهای اخیر بســیار متداول
شده بود.
خنثیکردن ایران در رقابت
اروپایی
اســتراتژی مهــم دولــت اوبامــا
هماهنگکردن ایران و دولت معتدل
آن با غرب بود .بهاینترتیب ایران و بازار

این کشــور تبدیل به رقیبی قدرتمند
برای سرمایهگذاریهای غربی میشد
و در ادامه ایران میتوانســت به متحد
جدی غرب و رقیبی برای روسیه تبدیل
شود .در وضعیت فعلی این طرح بهکلی
نابود و ســرمایهگذاری انرژی روسیه
در ایــران درحالحاضــر تبدیل به راه
نجات اقتصاد ایران پس از تهدیدهای
آمریکا و ترسیدن شرکای غربی شده
است .شــرایط طوری پیش رفته که
ایاالتمتحده هرگز نمیتواند بازار ایران
را بهعنوان یک رقیب جــدی در برابر
بازار روسیه علم کند و سناریوی ایجاد
رقابت میان ایران و روسیه بهکلی ازبین
رفته است.
اطمینــاندادن به تهران
درباره روابط روســیه و
عربستان سعودی
ایران دالیل بســیاری دارد که نگران
روابط روسیه و عربستان باشد .اگرچه
روسیه همواره در آرزوی ایجاد راهحل
برنده حفظ روابــط دولتبهدولت در
خاورمیانه بود ،اما همه ترسهای دولت
ایران پس از اعالم برنامه سرمایهگذاری
انرژی روســنفت به ارزش  30میلیارد
دالر ازبین رفت .اکنون تهران میتواند
مطمئن باشــد که مســکو ایران را به
سعودیها نفروخته اســت؛ اما درواقع
تــاش میکند پیچیدگــی روابط در
خاورمیانه را متعادل کند .سفر پوتین
به ایران را میتوان بسیار موفقیتآمیز
ارزیابی کــرد؛ چراکــه ابرمحوربودن
روســیه را در منطقه کــه هماکنون
در حال شــکلگیری اســت به اثبات
میرساند.

بهبهانهاولینمصاحبه«حریری»پسازاستعفا

سمیهیوسفیان
گروه سیاست

سعدنحس!

«ســه لیوان آب ازجمله لیوان آب
مجری را خورد ،یکبار به گریه افتاد،
بسیاری جمالتش نامفهوم و بیربط
بود ،دلیل استعفایش [ایجاد شوک
مثبت] عجیب بود ،جمالتش را مدام
تکرار کرد ،از پاسخ به خیلی پرسشها
طفره رفت و ســه بار تأکید کرد که
 ۳-۲روزه به لبنان بازمیگردد ».این
کل خروجی مصاحبه نخســتوزیر
مســتعفی لبنــان بود که شــامگاه
یکشنبه و درست همان ساعاتی که
خاورمیانه درگیر زلزله مهیب در عراق
و ایران شــده بود ،روبهروی خبرنگار
المستقبل نشســت تا برای اولینبار
پس از اســتعفا درباره اقدام عجیب
و ناگهانی خــود صحبت کند .بازهم
علیه ایران بدگویی و کشورمان را به
دخالت در امــور داخلی لبنان متهم
کرد و درعوض مدعی شد عربستان
تنها کشوری اســت که در روزهای
ســخت ازجمله جنــگ 33روزه در
کنار لبنان بوده و هنوز هم هســت.
اعتراف کرد که شــکل استعفایش
درســت نبود و بهزودی بــه لبنان
برمیگردد تا استعفای خود را بهطور
رسمی به رئیسجمهور تقدیم کند،
رئیسجمهوری که هنوز هم از اقدام
سعد حریری در شوک بهسر میبرد
و مشتاقانه منتظر بازگشت اوست و
گفته استعفا را نمیپذیرد ،مگر اینکه
قانع شود .جالب اینکه یکی از نزدیکان
«میشل عون» پس از پایان مصاحبه
تلویزیونــی حریری گفــت« :غمی
که امشب در چهره ســعد الحریری
دیدم ،همان غمی بود که  9روز پیش
وقتی میشــل عون خبر استعفای او
را شــنید ،در نگاهش دیــدم ».نگاه
حریری جوان امــا در حین مصاحبه
مدام به پشت دوربین بود .گویی که
کسی او را رهبری و راهنمایی میکرد
که چه بگوید و حریری چشــم از او
برنمیداشت .ملکسلمان را همچون
پدری مهربان دانست و تأکید کرد که
برای ولیعهد هم احترام قائل است.

حریــری در ایــن گفتوگــو کــه
خبرنگاران ســعودی آن را هدایت
میکردنــد و پرســشهای کامــ ً
ا
هدفدار میپرسیدند ،درباره دیدار با
علیاکبر والیتی هم حرف زد و تأکید
کرد که تهدید او از ســمت والیتی
صورت نگرفته اســت .حریری این
حرف را در پاســخ به شایعاتی زد که
رسانههای مغرض پس از دیدار او با
مشاور رهبر کشورمان مطرح کردند؛
اینکه والیتی به حریری گفته است
یا از حزباله علنــاً حمایت کن یا به
سرنوشت پدرت دچار میشوی!
آنطور که برخی رسانههای لبنانی
مدعی شدهاند نخستوزیر مستعفی
فردی بسیار احساساتی و عالقهمند
و حســاس به خانوادهاش اســت و
ســعود یها از ایــن نقطهضعف او
اســتفاده کردهاند« .رویترز» پیش
از این در گزارشــی درباره استعفای
سعد حریری ،نوشته بود که عربستان
سعودی بهدلیل ســازش حریری با
حزباله از او ناراضــی بود و حریری
در دیدار با والیتی گفت که مشکلی با
حزباله ندارد؛ ولی نمیتواند علنی از
آنان حمایت کند.
بیشــک مصاحبــه یکشنبهشــب
سعد الحریری با شــبکه تلویزیونی
المستقبل تحتفشار شدید مقامات
دربار سعودی صورت گرفته و به تعبیر
رسانههای لبنانی فاقد کوچکترین
اهمیت و ارزش است .سخنان حریری
هیچکس را قانع نکرد .تحتفشاربودن
حریری برای اســتعفایش بهعنوان
بخشــی از اســتراتژی بزر گتــر
ســعودیها برای افزایش فشــار بر
ایران بهعنوان رقیب منطقهای آنان،
گمانهای قوی است که در رابطه با این
استعفا مطرح شده است .حریری اما
زیربار ذلتی کــه پذیرفت ،نمیرود.
دست آخر اینکه کســانی که درباره
وضعیت حریری تردید و پرسشهایی
داشتند بعید اســت با مصاحبه قانع
شده باشند؛ آنهم با وجود مجریای
که پایبند بــه اصول و خط مشــی
سعودی بود!

تهیه و اجرا :سید مهدی رضوی| نسل فردا
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اقتصاد

پایان جنگ اوپک با نفت شیل

با وجود نوسانهای اخیر بازار نفت ،رقابت
یکساله اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل
در آمریکا به پایان رسیده است و دیگر هیچ
نشانهای از تالش یکی برای غلبه بر دیگری
وجود ندارد .در این رقابت تولیدکنندگان
شیل پیروز میدان شــدند؛ زیرا توانستند
خود را بهعنوان یکی از فعاالن در بازار نفت
معرفی کنند و دیگر حتــی اوپکیها هم
نمیتوانند درباره حذفشدن آنان از بازار
نفتصحبتیبکنند.
این مســئله را میتوان در گــزارش اخیر
ســازمان اوپک هم مشــاهده کرد .طبق
گزارشی که در هفته گذشته منتشر شده
است تولید نفت شــیل آمریکا با سرعتی
بیش از انتظار گذشته رشد خواهد کرد و
تا سال ۲۰۲۱میالدی تولیدکنندگان نفت
شیل در آمریکا میتوانند ۷.۵میلیون بشکه
نفت تولید کنند .این حجم تولید۵۶درصد
بیشتر از پیشبینی سال گذشته سازمان
اوپک است.
طبق گزارش منتشرشــده توسط اوپک،
هماکنــون تولید نفــت در آمریــکا برابر
با  ۵.۱میلیون بشــکه در هرروز است که
نسبت به سال قبل ۲۵درصد رشد داشت.
دو نکته مهم در این گــزارش وجود دارد:
اول اینکه ،سازمان اوپک در حال ارزیابی
توان تولید رقیب خود اســت و دیگر قصد
و توان خارجکردن رقیــب از بازی را ندارد
و تنها میخواهد بهگونهای بازی کند که
هم خودش و هم رقیب سود ببرند .تصمیم
اوپک برای کاهــش تولید و اعالم آمادگی
عربستان برای تداوم این سیاست تا انتهای
ســال  ۲۰۱۸میالدی هم نشــاندهنده
مصالحه اوپک و شیل بهجای رقابت است.
نکته دیگر اینکه قیمت پایین نفت باعث
نشد تولید شیل در دنیا کاهش پیدا کند.
اوپک انتظار دارد تا ســال  ۲۰۲۵میالدی
توان تولید نفت شیل در آمریکا رشد کند و
از سال  ۲۰۳۰میالدی حجم تولید آمریکا
تنزل یابد .از آن ســال به بعــد اوپک باید
تولیدش را هشــت میلیون بشکه در روز
افزایش دهد و از ۳۳میلیون بشکه در روز به
 ۴۱میلیون بشکه در هرروز برساند.
تالش اوپک برای قدرتنمایی
ادامه دارد
اما این یک روی سکه است .برخی بر این
باورند که تصمیم اوپک برای کاهش تولید
و دادن فضای بیشتر برای نفت شیل آمریکا

یک قدرتنمایی است .اوپک تصمیم دارد
این فضا را فراهم کند تا تولید نفت آمریکا
با سرعت بیشتری رشــد کند و سپس به
دوره افول برسد .در این دوره این سازمان
هم تولیدش را کم و زمینه را برای افزایش
قیمت نفت فراهم میکند.
در شــرایطی که قیمت نفت باالســت،
سودآوری کشورهای نفتخیز خاورمیانه
بیشتر میشــود و ســرمایه زیادی برای
متنوعســازی اقتصاد در اختیار اوپکیها
قرار میگیرد .انتظار مــیرود در اجالس
روز سی نوامبر سال جاری ،اوپک دوباره به
تمدید توافق کاهش تولید رأی بدهد و این
سیاست تا انتهای سال  ۲۰۱۸میالدی در
کشور اجرا شود.
این یعنی فضای بیشــتر برای عرضه نفت
شــیل و فرصت بیشــتر برای سودآوری
اوپکیها از قیمت باالی نفت .سایت اویل
پرایس در ایــن زمینه نوشــت :اوپک در
جستوجوی ذخایر تازه نفت و گاز طبیعی
اســت؛ ولی با کاهش تولید زمینه را برای
تخلیهشدن ذخایر نفت شــیل در آمریکا
فراهم میکند .به گــزارش اداره اطالعات
انرژی آمریکا در هفته اول ماه نوامبر توان
تولید نفت شیل در آمریکا  ۶۷هزار بشکه
در روز رشــد کرد .این کشــور هماکنون
توان تولید  ۹.۶۲میلیون بشــکه نفت در
هر روز را دارد .قیمت باالتر از  ۶۰دالر برای
تولیدکنندگان شــیل انگیزه خوبی برای
افزایش تولید ایجاد میکند و تالش اوپک
برای تداوم سیاست کاهش تولید تا انتهای
سال  ۲۰۱۸میالدی بهمعنای تالش این
سازمان جهت حفظ قیمت بیش از ۶۰دالر
به ازای هر بشکه است.
اما پرســش این اســت که آیا کشورهای
نفتخیز اوپک در این شــرایط وسوســه
نمیشوند؟ آیا آنان برای کسب درآمد بیشتر
و حل مشکل کســری بودجه خود اقدام
به افزایش تولیــد نمیکنند؟ اوپکیها در
سالهاییکهقیمتنفتپایینبودباکسری
بودجه روبهرو شــدند و حال که قیمتها
اندکی رشد کرده است برای کسب حداکثر
سود روزشماری میکنند؛ به همین دلیل
است که برخی از تحلیلگران نگران تخطی
برخی از اعضای اوپک از سهمیه تولید خود
بعد از تداوم کاهش تولید هستند ،سیاستی
که میتواند بازار را دوباره متشنج و زمینه را
برای افت قیمت فراهم کند.

