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ترامپیســم )عجالتا یعنی رفتار، حرکات و سکنات 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا( یک عارضه و بیماری 
است. این بیماری مرز نمی شناسد و ممکن است فردی، 
یا گروهی و یا حتی جامعه ای به آن مبتال شــوند. مثل 
اسپارت ها در یونان باستان که قوم »هلوت« را به بردگی 
کشــیده بودند و یا اکثر نخبگان سیاسی و مالی غرب 
معاصر که به کل جهان غیر غرب به دیده تحقیر می نگرند 
و معتقد هســتند هر کسی و هر قومیتی به قد و قامت 
فرنگی ها و غربی ها درآید، انسان و یا جامعه توسعه یافته ای 
اســت و هر که هم از این قاعده عدول کند، عقب مانده 
است. البته آنها در این حرف شان هم صادق نیستند، بلکه 
بهتر است بگوییم غربی ها مثل ترامپ که رژیم سعودی را 
گاو شیرده می بیند و مرتب این رژیم را می دوشد، همه 
مخلوقات عالم را با این چشــم می بینند و در مواجهه با  
اشیا و پدیده ها و انسان ها و جوامع و قومیت ها، از همان 
ابتدا محاسبه می کنند که این مورد، چقدر به آنها سود 

می رساند و به اصطالح، چقدر شیر می دهد. 
ترامپیسم یک عارضه است؛ ویژگی عارضه این است 
که ذاتی انســان نیســت، بلکه یک عامل بیرونی است، 
میکروبی است که از بیرون وارد بدن و یا جامعه می شود 

و آن را بیمار می کند.
اما، واقعا ترامپیســم چیســت؟ این واژه جدیدا بر 
ســر زبان ها افتاده اســت و هر کارشناس و تحلیلگری 
به مناســبتی از آن اســتفاده می کند. منظور همه این 

زمانی که تحوالت ســوریه در سال 2011 شروع شد عربستان از 
جمله کشورهایی بود که از دمشق در برابر مخالفان در ابتدا حمایت 
می کرد. علت این مسئله نیز به ماهیت و نوع نظام سیاسی عربستان 
برمی گردد. نظام پادشاهی مطلقه حاکم بر این کشور از هرگونه موج 
انقالبی در منطقه و به ویژه در کشورهای عربی هراس دارد و به همین 
دلیل تفاوت چندانی بین کشــور دوست و دشمن برای عربستان در 
این مورد نیســت. حمایت از کودتــای نظامی در مصر، پناه دادن به 
رئیس جمهور فراری تونس و یمن، لشگرکشی به بحرین برای سرکوب 
انقالب و حمله نظامی به یمن تنها چند نمونه از هراس عربستان از 
موج انقالب در منطقه است. اما عربستان در سال 2011 خیلی سریع 
از مرحله حمایت از سوریه به مرحله تقابل با این کشور تغییر جهت 
داد. علت این مســئله نیز این بود که ریاض بحران سوریه را فرصتی 
برای ضربه زدن به محور مقاومت و رقیب همیشگی خود یعنی ایران 
می دانست و از سوی دیگر علمای وهابی با تحریک جوانان زمینه ساز 
شروع جنگ مقدس و یا جهاد در سوریه شدند. بنا براین عربستان با 
قدرت تمام در کنار مخالفان در سوریه ایستاد و حتی 2 هزار نیروی 
سعودی برای به اصطالح جهاد وارد سوریه شدند. عالوه بر این تجهیز 
و تامین تروریســت ها نیز سیاست ثابت 8 سال گذشته عربستان در 

مورد سوریه بوده است.
اما پس از 8 ســال روند تغییر موضوع عربســتان در مورد سوریه 
شروع شــده است. در این راستا عربستان کنسول و دو کارمند را به 
ســفارت خود در دمشق فرستاده است. اطالعات نشان می دهند که 
هنوز سفارتخانه عربستان به روی مراجعه کنندگان باز نشده است اما 
فرستادن کنسول و کارمندان نشان دهنده یک تغییر است و احتماال 
تحولی در موضوع اجازه دادن به سوری ها برای به جا آوردن مناسک 
حج امسال باشــد. از سه ماه پیش اداره حج در وزارت کشور سوریه 
نامه ای را برای عربستان فرستاده و از ریاض درخواست کرده موعدی 
را برای نشست با مسئوالن این اداره مشخص کند تا دو طرف موضوع 
دادن مجوز ورود به سوری ها برای به جا آوردن مناسک حج را بررسی 
کنند. در واقع این نخستین قدم برای عقب نشینی های بعدی عربستان 
به شمار می رود و باید در آینده منتظر باز شدن سفارت عربستان در 
ســوریه بود. »عادل الجبیر« وزیر مشاور در امور خارجه عربستان نیز 
بازگشــایی سفارت این کشور در سوریه را مشروط به پیشرفت روند 
سیاســی عنوان کرده است. این مسئله خود تاییدی بر این مدعاست 
که عربســتان به دنبال بازنگری در موضع خود در مورد سوریه است. 

اما دلیل این تغییر جهت چیست؟
1. عادی سازی تدریجی روابط 

موج عادی سازی روابط با سوریه در بین کشورهای عربی از آذرماه 
97 شروع شده است. بحرین و امارات   سفارت های خود را در سوریه 
بازگشایی کرده اند و کشورهای دیگر عربی در مسیر تکرار این مسئله 
هستند. اردن نیز روابط خود را با سوریه بهبود بخشیده است و اخیرا 
دولت اردن پس از هفت سال با انتشار بیانیه ای از صدور مجوز عبور 
هواپیماهای این کشور از حریم آسمان سوریه خبر داد. حکومت اردن 
سال 2012 و همزمان با آغاز جنگ داخلی در سوریه تمام پرواز های 
خود به این کشور را لغو کرد و یک سال بعد نیز سفیر خود را از دمشق 
فرا خواند. روابط دمشق-امان سال 201۴ و پس از اخراج سفیر سوریه 
از اردن به طور کامل قطع شد. اکتبر 2018 اردن یک گذرگاه مرزی 
مهم با ســوریه را بازگشــایی کرد که به مدت ۳ سال به علت جنگ 
داخلی ســوریه بسته شده بود. همزمان یک هیئت پارلمانی اردن به 

تقابل ترامپیسم و روحیه جهادی 
در 40 سال تجربه انقالب اسالمی

سبحان محقق

نویســندگان و تحلیلگران، »ترامپ گونه شدن« است؛ 
یعنی فردی که خصلت های رئیس جمهور فعلی آمریکا 
را در خود بروزمی دهد. این فرد به خاطر موفقیت هایی که 
فکر می کند داشته، خیلی مغرور است، بیراهه خودش را 
کامال بر حق و درست می داند و با تکیه بر همین تخیل، 

به یک اعتماد به نفس کاذب هم می رسد. 
ترامپ می گوید: من پول دارم، پس قدرت دارم، پس 
اعتماد به نفس دارم، پس برترین هستم و همه باید از من 
اطاعت بکنند. در یک کالم، »من منم«! او می گوید: من 
پول دارم، پس جهان مال من اســت و همه باید به من 
احترام بگذارند و ارزش هایی مثل راستگویی و درستکاری 
در نزد من پشیزی ارزش ندارند. این ارزش ها فقط از یک 
جهت ارزش دارند و آن، زمانی است که تبدیل به نردبانی 

برای رسیدن به پول و قدرت شوند. 
برگردان این روحیه ترامپ در کتابی به نام »آمریکای 
زمینگیر« که خودش نوشته )البته برای او نوشته اند، چون 
پول دارد!( به خوبی قابل مشاهده است. حرف آخر ترامپ 
در این کتاب این اســت که وی که در زندگی شخصی 

خود، فردی موفق بوده و به خوبی توانسته پول دربیاورد. 
به همین دلیل، اگر به ریاست جمهوری برسد، می تواند 

عظمت از دست رفته را به آمریکا برگرداند.
در منطــق ترامــپ، آمریکا در هر صــورت باید به 
عظمت گذشته خود برگردد، هر چند با نابود شدن همه 

کشورهای دیگر و حتی با نابود شدن کل کره زمین!
البته باید به این نکته توجه داشــته باشیم که این 
کتاب صرفا ذهنیات ترامپ را بازگو نمی کند، بلکه یک 
تریبون و یا بهتر است که بگوییم، یک مرامنامه و یا آینه 

اســت که فرهنگ آمریکایی را منعکس می کند. ترامپ 
عصاره فرهنگ آمریکایی اســت، چون او از یک طرف، 
پرورده تمام عیار این فرهنگ اســت و با تمام وجود، به 
آن اعتقــاد دارد و از طــرف دیگر، خودش حاصل خرد 
جمعی آمریکایی اســت و این مردم آمریکا بودند که به 
پــای صندوق های رای رفتند و او را انتخاب کردند. اگر 
ترامپ ایده آل آمریکایی ها و به کمال رسیده فرهنگ آنها 

نبود که به ریاست جمهوری نمی رسید.
عالوه بر آن، ترامپ حاصل مجسم ۴00 سال تالش 
بی وقفه انســان غربی برای »من« شــدن است. من در 
فرهنگ غربی محور کائنات است و غیر از خودش، کسی 
را به حساب نمی آورد. این من تاجر مسلک است و همه 
کس وهمه چیز را به شکل کاال می بیند. البته در فرهنگ 
ما، تجارت خوب است و تاجر انسان محترمی است. اصال 
تاجر حبیب خداســت و جایگاهش بسیار واالست. ولی 
تاجر خوب با تاجری که ترامپ باشــد، زمین تا آسمان 
فرق دارد. تاجرترامپ گونه، از لندن و نیوکاسل به هند 
می رود و چند صد میلیون انسان را به خاطرجیب خود 

و به خاطر طمع بی پایان خود، به بند می کشد.
ترامــپ در هر صورت، واقعا یک انســان آمریکایی 
بــه کمال رســیده و تمام عیاراســت. اصوال، انســان 
موفق آمریکایی انسانی اســت که برای پول درآوردن، 
ریســک پذیری باال دارد و برای کسب سود بیشتر، یک 
ماجراجوی واقعی اســت؛ مثل »استیو جابز«، »فورد«، 
»بیــل گیتس« و خــود ترامپ. در آمریــکا این افراد، 
انسان های کامل و به مقصود رسیده هستند. به همین 
خاطر، باید سرمشق همه باشند و زندگینامه آنها باید با 
آب و تاب فراوان نوشته شود، تا همه کسانی که در اوان 
زندگی هســتند و یا از این پس به دنیا می آیند، همین 
راه را بروند و تبدیل به یک فورد و بیل گیتس و ترامپ 
دیگر بشــوند. دستان مرئی و نا مرئی با یارگیری از این 
طریق، به طور دائم ماشــین بلعنــده و همه چیز خوار 
آمریکا را سوخت رسانی می کنند، و این ماشین حریص 
و حریص تر شــود و همان طور که می بینیم، می خواهد 

کل جهان و کائنات را ببلعد. 
ترامپ و ترامپیســم، پیشینه اروپایی دارند؛ از نگاه 
ایــن تاجر اروپایــی االصل، دیپلماســی همان تجارت 
اســت. پدیده »دیپلماســی تجاری« )و یا مســامحتا، 
مرکانتلیســم(، یک میراث 500 ساله اروپایی ها است. 
از همان میانه قــرن پانزدهم که دریانوردان پرتغالی به 
شرق آمده اند و در جزایر خلیج فارس لنگر انداخته اند تا 
جنس بفروشند، دیپلماسی پوست اندازی کرد و تبدیل 
به دیپلماســی تجاری شد. از آن زمان به بعد بود که به 
همراه پرتغالی ها، اســپانیایی ها هم آمدند و تا شرق دور 

هم پیش رفتند و سپس، هلندی ها و انگلیسی های طماع 
هم به آنها پیوســتند. عاقبت نیز تمام این میراث شوم، 
یکجا به آمریکایی ها رسیده و االن هم، ترامپ این کاروان 

غارتگر را پرچمداری می کند.
اما، همان طور که گفته شــد، ترامپیسم یک عارضه 
اســت و قرار نیســت که این عارضه در درون مرزهای 
آمریکا محصور بماند. به همین خاطر عارضه ترامپیسم، 
سال هاســت که وارد کشورخودمان ایران شده و عالئم 
بالینی این بیماری در بســیاری از افراد و قماش ها قابل 

مشاهده است.
ترامپیسم مقابل روحیه جهادی

انقالب اســالمی ایران از همــان ابتدا، روی روحیه 
جهادی ســرمایه گذاری کرده بود و قصد داشت با تکیه 
بر همین روحیــه، آرمان های بلند خــود را به فعلیت 
برســاند. روحیه ایثارگرانه و جهادی درســت در نقطه 
مقابل ترامپیسم قرار دارد؛ اگر ترامپ می گوید: من منم، 
یک جهادی واقعی از من می گذرد و می گوید: من عاشق 
خدمت به دیگران، خصوصا به اقشــار بی بضاعت و فقیر 
هســتم. جهادی زمانی ســر خوش است که در مناطق 
محروم باشد و به صورت گمنام، به محرومان و افراد غیر 
برخوردار، خدمت رســانی کند. جهادی بودن و گرایش 
درونی کمک به محرومان، دیگر یک عارضه نیست، بلکه 
پدیده ای فطری و جزو آرمان های همیشگی بشری بوده، 

هست و خواهد بود.
ترامپیسم به دنبال نابودی انسان ها است، تا خودش 
را و کشورش را از ویرانه ها باال بکشد. اما جهادگر به دنبال 

نجات انسان ها و به خصوص آنهایی است که دست شان 
به جایی نمی رسد. ترامپ می گوید: من ثروت دارم، پس 
قدرت دارم و پس همه باید در خدمت من باشــند. اما 
جهادگر می گوید: من خدمتگذار دیگران هستم. فردی که 
به این مرتبه می رسد، انسانی شاخص و قابل اتکا است. 
نوعا به کسانی که روحیه جهادی دارند، می توان دل بست 
و می توان برای فقرزدایی و رشــد و توسعه جامعه، روی 
آنها حساب باز کرد. نظام جمهوری اسالمی نیز از همان 
ابتدا تاکنون، به همت این نوع انسان ها تکیه کرده است.
تا زمانی که این روحیــه در مردم و در دولتمردان 
حاکم باشــد، ترامپیسم نمی تواند رواج یابد. تازمانی که 
این روحیه تبدیل به سکه رایج نشده بود، همه چیز کم 
و بیش به خوبی پیش می رفته است. اما عارضه ترامپیسم 
وقتی گسترده شد و زمزمه من منم، کم کم طنین گرفت 
و صدایش از هر گوشــه و کنار به گوش رسید، شرایط 

برای خادمان واقعی کمی سخت شد.
با توجه به توضیحاتی که تاکنون داده شــد، به این 
نتیجه می رسیم که در ایران پس از انقالب اسالمی، هیچ 
ضربه ای مهلک تر از فساد سیاسی و اقتصادی مقامات و 
مسئوالن، یعنی آنهایی که قرار بود خادمان مردم باشند، 
به نظام و کشورمان ومردم این سرزمین وارد نشده است. 
زیرا این ضربه زیر بنایی و اساســی بوده و بر ذائقه کل 
جامعه تاثیر گذاشته است. همان طور که گفته شد، کنش 
مطلوب در پس از انقالب، کنش مبتنی بر روحیه جهادی 
بــوده و اصال، نظام جمهوری اســالمی روی این کنش 
حساب باز کرده بود. اما از زمانی که برخی از مسئوالن 

برای خود توبره دوخته، و از مال مردم برای خودشــان 
اندوخته اند و حتی با جسارت تمام، پزش را هم داده اند، 
روحیه جهادی هم کم کم به محاق رفت و جهادگر، تنها و 
منزوی شد. در این مقطع بود که هر کس به دنبال سهم 
خود افتاد و حقوق های آخر ماه برای بسیاری تبدیل به 
مالک شد و این روند آن قدر سرعت گرفت که باالخره 

به مرحله حقوق های نجومی رسید. 
این یک واقعیت اســت که وقتی یک چرخ دنده در 
سیستمی درست کار نکند، کل سیستم را مختل می کند. 
بسیاری از کسانی که در کف جامعه روحیه جهادی داشته 
اند، وقتی دیدند مسئوالن روحیه ترامپی دارند، در مورد 
کنش خودشان به تردید افتادند و کم کم دلسرد شدند 
و سر انجام رویه خودشان را عوض کردند. این بزرگترین 
خســران در نظام جمهوری اسالمی بوده و خسارتش از 

هر جنگی بیشتر است.
در ایــن مقطع بود که برای خیلی ها درســتکاری 
اجتماعی رنگ باخــت و خمعی هم به این فکر افتادند 
که کارهای نکرده خــود را جبران کنند و به اصطالح، 

سهم خودشان را ببرند.
در ایران نیز پس از گســترش مرض ترامپیسم، در 
مقاطعی تالش شد که به سبک جامعه آمریکایی، ثروت 
و قدرت دســت به دســت بدهند؛ برخی از قدرتمندان 
ثروتمند شدند و فساد در قالب خصولتی ها، آقازاده ها،... و 
شماری از مدیران گسترش یافت. در میان این مسئوالن 
ومدیران رفتار مبتنی بر سودجویی، جای رفتار جهادی 

را گرفت.
 در هر صورت، به نظر می رسد که زیر بنایی ترین و 
مهم ترین چالش برای نظام جمهوری اسالمی ایران طی 
۴0 سال اخیر، همین ترامپیسم بوده و هنوز هم هست. 
هر چند روحیه جهادی نیز روز به روز در جامعه و به ویژه 
جوانان، گسترده تر می شود و این اتفاق، دل هر دوستدار 

انقالب را شاد می کند.
 ترامپیسم نوع خوب ندارد؛ در نظام جمهوری اسالمی 
هر کسی مجاز است که در چارچوب قانون، به دنبال سود 
برود و بر پولش بیفزاید. این هیچ  اشکال ندارد که هیچ، 
بلکه در صورت اشتغال زایی، مفید هم هست و تشویق هم 
می شود. این نه تنها ترامپیسم نیست، بلکه پسندیده هم 
هست و کسی که در این مسیر گام بر می دارد، باید او را 
تشویق هم کرد، به او وام داد و... اما، این در صورتی است 
که مســیر کسب درآمد و ثروت، کامال قانونی و شرعی 
باشد. کسی که این مسیر را طی کند و به ثروت برسد، 

باید به او آفرین هم گفت.
ولی این مسیر، مسیر آســانی نیست؛ نبوغ و خود 
ساختگی و پاکدستی را با هم می خواهد. این مسیر کسی 
را می خواهد که در خفا و آشکار، خدا را باال سر خودش 
ببیند و باور راستین داشته باشد، از رانت و حمایت های 
ویژه استفاده نکند، در تجارت و معامله انصاف نگه دارد و...
در هر حال، کسی که به مسئولیت می رسد و تبدیل 
به مقام می شود، حتی همین شکل قانونی پول در آوردن 

هــم برای او دیگر مجاز نیســت؛ چون او امکاناتی را در 
اختیــار دارد که دیگران ندارند. به عالوه، از همان ابتدا 
قرار بود که او خدمتگذار مردم باشد. کجای دنیا مرسوم 
است که خدمتگذار از اربابش پول بیشتری داشته باشد، 
بیش از او پز بدهد و اربابش برای او هورا بکشــد و کف 
بزند! اگر روحیه جهادی ندارد و اگر عارضه ترامپیسم او 
را رها نمی کند، برود به کار دیگری مشغول شود؛ زمین 
خدا فراخ است و اتفاقا، خدمت کردن به مردم که فقط 

از مسیر پست گرفتن صورت نمی گیرد.
خدمتگذار باید به وظایف خدمتگذاری خود آشــنا 
باشــد. او باید به قانــون »از کجا آورده ای؟«، شــدیدا 

پایبند باشد.
برای کل دوران ۴0 ساله پس از انقالب، می توان بر 
اســاس دو مفهوم جهادی بودن و ترامپیسم، رد پا ها را 
مشخص و در مورد مسیر های درست و نادرست قضاوت 
کرد. اگر دســت اندرکاران در طول این ۴0 ساله، خانه 
شــان را آباد کرده اند، یعنی از لحــاظ اقتصاد فردی، 
فراتر از حد معمول جهش داشــته اند، یقین بدانند که 
کشور را خراب کرده اند. چون در مقاطعی بر اساس رویه 
ترامپیسم عمل کرده اند. اما اگر در طی این مدت از یک 
زندگی معمول فراتر نرفته اند، این افراد نه تنها جهادی 
عمــل کرده اند، بلکه فرا تر از آن، ایثــار کرده اند و جزو 

شهیدان زنده هستند.
آقایــان خواص و آقاها و آقا زاده ها و مدیران ارشــد 
و کارشناســان و سیاستمداران، شماها از کدامین گروه 
هستید؟ آیا سالم مانده اید و یا سال هاست که به عارضه 
شوم ترامپیسم مبتال شده اید و دیگر، به معالجه تان امیدی 
نیست؟ آیا مدیر بوده اید و در سایه یک شغل حکومتی، 
به آالف و الوف رسیده اید و کرور کرور درآمد داشته اید؟ 

جمع بندی
 مــردم به طور فطــری کم وبیــش می دانند که 

»ترامپیسم« چیســت. آنها با روحیه جهادی هم آشنا 
هستند و به یک جهادگر واقعی، عالقه نشان می دهند. 
آنها این را هم می فهمند که کی دارد نقش بازی می کند، 
می فهمند که کی مدتهاست که دچار عارضه ترامپیسم 

شده است و دیگر امیدی هم به او نیست. 
معالجه بیماری ترامپیسم، نا ممکن نیست، ولی این 
عالج خیلی سخت است؛ باید بنشینی و حساب و کتاب 
بکنی، همه آنچه را که به طور معجزه وار و از راه رانت و 
نامشــروع و هزار بی راه دیگر به دست آورده ای، به ملت 
برگردانی. این کار، خدمت بزرگی به انقالب اســالمی و 
مردم خواهد بود و از همه مهم تر اینکه انسان را به فطرت 

اولیه و پاکش برمی گرداند.
آقای مسئول محترم تو باید این را بدانی که ترامپیسم 
یک عارضه است و ماندنی نیست؛ اگر دو سال، سه سال 
و یا صد ســال بماند، باید برود. چون انسان ها به لحاظ 
فطری، از ترامپیســم رویگردان هستند. چه خوب است 
تا زمانی که مسئولیتی را پذیرفته ایم، روحیه جهادی در 

ما حفظ و تقویت شود.

عربستان؛ از خصومت  شدید علیه سوریه
 تا انعطاف  و عقب نشینی قدم به قدم

دمشــق سفر کردند و برای گفت وگو درباره راه های بهبود روابط بین 
دو کشور با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار و گفت وگو کردند.

عالوه  بر این ســفر عمر البشــیر رئیس جمهور سودان به سوریه 
عنوان اولین ســفر یک حاکم عربی پس از 8 سال نشان دهنده این 
بود که نوعی تمایل در عربستان نیز برای عادی سازی روابط با سوریه 
وجود دارد. بیست و نهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان های عربی که 
در اردن برگزار شــد و هیئت پارلمانی ســوریه پس از 8 سال در این 
نشست شرکت کردند نیز به عنوان گام بلند و مهمی در پایان انزوای 
سیاســی سوریه به شمار می رود. بنابراین در این شرایط عربستان با 
وجود تالش های زیاد در جهت ممانعت از تجدید روابط کشــورهای 

عربی با سوریه نتوانست موفق شود و اکنون رفتار عربستان به نوعی 
تابعی از رفتار جامعه عربی تعبیر می شــود. در واقع عربستان به این 
نتیجه رســیده است که نمی تواند همچنان با تاکید بر موضع 8 سال 
گذشته اش در مورد سوریه در راستای تحقق اهداف منطقه ای خود 
قدم بردارد. به همین دلیل اولین گام در مسیر تجدید روابط با دمشق 

و ریاض با بازگشایی کنسولگری عربستان در سوریه برداشته شد.
2.پایان فاز نظامی 

یکی از مهم ترین دالیل عقب نشــینی عربستان از طرح های خود 
علیه سوریه شکســت در مرحله نظامی است. در واقع با اعالم پایان 
داعش در سوریه عمال پروژه نظامی علیه دمشق شکست خورده است 
و اکنون تنها ادلب به عنوان مهم ترین منطقه اشــغال شده در دست 

گروه های تروریستی باقی مانده است و شروع عملیات آزادسازی این 
شــهر نیز به زودی خواهد بود. عربستان در این راستا تالش دارد تا 
طرح های خود علیه سوریه را به روز رسانی کرده و از راه های دیگری به 
دنبال ضربه زدن به محور مقاومتی باشد که سوریه به عنوان کمر آن 
معروف است. بنابراین دلیل مهم عقب نشینی عربستان در برابر سوریه 

شکست طرح های 8 ساله این کشور علیه دمشق است. 
3. بازسازی؛ پروژه جدید عربستان

عربستان پس از شکست در طرح های مختلف منطقه ای خود 
اکنون به دنبال آن است تا به نوعی از راه های دیگر به مسائل مهم 
منطقه ورود پیدا کند و از این طریق بتواند با دشمنان و رقبای خود 

مقابله کند. بازسازی سوریه یکی از مهم ترین فرصت ها برای اجرای 
نقشــه های دیگر عربستان است. از یک طرف نیاز شدید سوریه به 
سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی می تواند به عنوان فرصتی برای 
اقتصاد عربستان باشد که با کسری بودجه باالی 70 میلیارد دالری 
مواجه است و از سوی دیگر همیشه راه های اقتصادی فرصت مناسبی 
برای نفوذ سیاســی به شمار می رود. عربستان این نقشه را از سال 
96 اجرا کرده است. در همین ارتباط پس از اعالم آزادسازی کامل 
شهر رقه، »برت مک گورک« نماینده آمریکا در ائتالف به اصطالح 
ضدداعش، به همراه »ثامرالسبهان« وزیر مشاور در امور خاورمیانه 
عربســتان وارد شهر رقه شدند. حضور ثامرالسبهان، وزیر جنجالی 
سعودی در شهرک عین العرب سوریه در حومه الرقه، اولین ظهور 

علنی یک مقام ســعودی در منطقه تحت سیطره گروه های مسلح 
ُکردی در ســوریه قلمداد می شد. در شرایط کنونی نیز عربستان 
ســعی دارد با توجه به نیاز بیش از ۳00 میلیارد دالری سوریه به 
سرمایه گذاری در این کشور سرمایه گذاری کند. البته هدف عربستان 
در درجه اول سرمایه گذاری اقتصادی نبوده بلکه این می تواند تبدیل 
به ابزار و شیوه جدیدی برای فشار بر دمشق در جهت برخی اهداف 
سعودی باشد. عربستان پیش از این نیز برای نفوذ در عراق، وعده 
هزینه مبلغی بالغ بر 100 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در این 
کشــور و بازسازی شهرهای سنی نشین آن مانند فلوجه، رمادی، 
تکریت را داده بود. در واقع به نظر می رسد با انتخاب ابراهیم العساف 

به عنوان وزیر خارجه عربستان که متخصص در امور اقتصادی است 
رویکرد اقتصادی بر رویکرد سیاســی در رفتار منطقه ای عربستان 
غالب شود و به همین دلیل توطئه های جدید عربستان علیه محور 
مقاومت را باید بیشــتر در زمینه اقتصادی جســت وجو کرد. سفر 
اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی به هند، پاکستان و چین به عنوان 
شــرکای اقتصادی ایران و وعده سرمایه گذاری کالن عربستان در 
این کشور ها را نیز باید گامی در جهت توطئه اقتصادی علیه محور 

مقاومت دانست. 
4.فعال کردن دیپلماسی 

سوریه اکنون در مرحله پسا داعش است و فرایند سیاسی این کشور 
برای عبور از بحران شروع شده است. در این فرایند کشورهای ایران، 
ترکیه و روســیه بیشترین نقش را دارند، چرا که در مبارزه با داعش 
همکاری   داشــته اند. در فرایند سیاســی سوریه مذاکرات »آستانه« 
قزاقستان از بهمن ماه سال 1۳95 و با ابتکار جمهوری اسالمی ایران 
و روســیه و همراهی ترکیه برای گذار ســوریه از بحران آغاز شد و تا 
کنون 11 دور از آن نیز برگزار شده است. عربستان از جمله کشورهایی 
اســت که در این مذاکرات مشارکت داده نشده و همین مسئله برای 
عربســتان یک شکست است. به همین دلیل عربستان سعی دارد با 
بازگشــایی سفارت خود در ســوریه به نوعی دیپلماسی خود را برای 
تاثیرگذاری در روند سیاسی سوریه بازگشایی کند. چرا که به خوبی 
می داند نقش و وزن بازیگران در سوریه جدید، حاصل نوع تاثیرگذاری 

در روند سیاسی بحران سوریه است. 

5. تالش برای رهایی از انزوا
یکی از مهم ترین نیازهای کنونی عربســتان در عرصه بین المللی 
گذار از انزوای حاصل از قتل جمال خاشقجی است. عربستان با قتل 
خاشقجی جامعه بین الملل را در برابر خود قرار داد. محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی به عنوان عامل اصلی این قتل مطرح شده است. این 
مسئله برای عربستان تبعات زیادی به دنبال داشته است و برخی از 
کشــورهای اروپایی مانند آلمان صدور ســالح به عربستان را تحریم 
کرده اند و در کنگره آمریکا پایان فروش سالح به عربستان در دست 
بررسی است. عالوه  بر این بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از عربستان 
خارج شــده اند و اکنون بن سلمان سعی دارد تا به نوعی از این انزوا 
رهایی یابد. سفر به کشورهای آفریقایی، نشست در اجالس جی 20 
در آرژانتین، تور آسیاسی و سفر به پاکستان، هند و چین و در نهایت 
انتخاب ریما بنت بندر به عنوان ســفیر عربستان در آمریکا)به عنوان 
اولین سفیر زن در تاریخ عربستان( به عنوان مهم ترین اقدامات عربستان 
با هدف رهایی از انزوای پسا خاشقجی و ترمیم چهره این کشور است. 
در شرایط کنونی عربستان سعی دارد تا مواضع بین المللی خود را برای 
گذار از این مرحله به نوعی تعدیل کند و به همین دلیل عربســتان 
بــر خالف تمامی مواضع قبلی خود در مورد تحریم هرگونه رابطه با 
ســوریه اکنون کنسولگری خود را در سوریه باز کرده و نشانه هایی از 
تمایل ریاض برای بازگشایی سفارت در ماه های آینده دیده می شود. 
در واقع این تالش بن سلمان برای عبور از تنگنای بین المللی کنونی 
تعبیر می شود. چرا که یکی از مهم ترین   تاکتیک های آل سعود برای 

رهایی از مشکالت، تمرکز بر موضوعات جنجالی است. 
نتیجه

کشورهای عربی و به ویژه عربستان برای پیروزی در میدان صلح 
و مقابله با ایران در سوریه، راهبرد جدیدی  طرح ریزی کرده اند. آغاز 
احیای روابط کشورهای عربی هم پیمان به عربستان با دولت سوریه و 
اعالم آمادگی  آنها برای مشارکت در بازسازی سوریه را باید در همین 
راستا در نظر گرفت. یورونیوز در این رابطه نوشته است، عربستان در 
حــال ایجاد جبهه جدیدی برای مقابله با ایران در ســوریه از طریق 
ورود به مســئله بازسازی سوریه و احیای روابط دیپلماتیک با دمشق 
اســت. در این رابطه، دونالد ترامپ اعالم کرد، عربستان سعودی در 
حال حاضر موافقت کرده اســت تا پول الزم برای بازسازی سوریه را 
پرداخت کند. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد لزوم هوشیاری 
دولت سوریه است. در واقع هرچند نیاز شدید سوریه به سرمایه گذاری 
برای بازســازی باعث خواهد شد تا دمشــق از همه کشورها در این 
مورد کمک بخواهد اما نباید از توطئه های جدید جبهه غربی- عربی 
و عبری در مورد خود غافل باشد. در واقع از این جبهه که در 8 سال 
گذشته تمام توان خود را برای تجزیه و ساقط کردن نظام سوریه به 
کار گرفته اند و حتی اخیرا توطئه ایجاد منطقه امن را در دست بررسی 
دارند نباید انتظار کمک صادقانه داشت. عربستان همانطور که از طریق 
خرید زمین های جنوب عراق و کمک به عشــایر این کشور به دنبال 
نفوذ و تاثیرگذاری منفی در این کشــور بوده در سوریه نیز دقیقا به 
دنبال اهداف مشابهی خواهد بود. در واقع دمشق باید در امر بازسازی 
بین کشــورهای دوست و دشمن تفاوت قائل شده و محوریت در امر 
بازسازی را به متحدین خود دهد. چرا که در غیر این صورت سوریه به 
عرصه ای برای اجرای توطئه های جدید علیه دمشق در قالب و پوشش 

بازسازی و سرمایه گذاری خواهد بود. 
منبع: راهبرد معاصر

در واقع عربستان به این نتیجه رسیده است که 
نمی تواند همچنان با تاکید بر موضع 8 سال گذشته 

خود در مورد سوریه در راستای تحقق اهداف 
منطقه ای خود قدم بردارد. به همین دلیل

 اولین گام در مسیر تجدید روابط با دمشق
 و ریاض با بازگشایی کنسولگری

 عربستان در سوریه 
برداشته شد.

جهادگر به دنبال نجات انسان ها و به خصوص آنهایی است که 
دست شان به جایی نمی رسد. ترامپ می گوید: من ثروت دارم، پس 

قدرت دارم و پس همه باید در خدمت من باشند. اما جهادگر می گوید: 
من خدمتگذار دیگران هستم. فردی که به این مرتبه می رسد، انسانی 

شاخص و قابل اتکا است.

 روحیه ایثارگرانه و جهادی درست در نقطه مقابل 
ترامپیسم قرار دارد؛ اگر ترامپ می گوید: من 
منم، یک جهادی واقعی از من می گذرد و می گوید: 
من عاشق خدمت به دیگران، خصوصا به اقشار 
بی بضاعت و فقیر هستم. جهادی زمانی سر خوش 
است که در مناطق محروم باشد 
و به صورت گمنام، به محرومان
 و افراد غیر برخوردار
 خدمت رسانی کند.


