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مهمترین اتفاقات جهان اسالم در سال98

ترامپچگونهخاورمیانهرا
بهایرانباخت؟
[محمدرضامرادی]
ســال  98را مــی تــوان ســال افــول آمریــکا در غــرب آســیا دانســت .چــرا کــه در ایــن ســال
بزرگتریــن ضربــه حیثیتــی از ســوی ایــران بــه آمریکا وارد شــد و ترامپ توان پاســخ نداشــت.
عــاوه بــر ایــران متحــدان آمریــکا ماننــد عربســتان و اســرائیل نیز مقهــور قــدرت نیروهای مقاومت شــدند.
در ادامــه بــه چنــد تحــول مهــم در جهــان اســام در ســال  98خواهیــم پرداخــت.
 1ترور سردار سلیمانی و انتقام سخت ایران

جمعه  13دی ماه ســردار قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشــد الشــعبی عراق در یک عملیات
ً
موشــکی به شــهادت رســید .آمریکا رســما مسئولیت این ترور را به عهده گرفت .عملیات موشــکی ایران که در
راســتای انتقام ســخت وعدهشــده پس از ترور ســردار ســلیمانی صورت گرفت ،نقطه عطفی در تاریخ تحوالت
منطقــه بــود .چــرا کــه بزرگتریــن و مهمتریــن پایــگاه نظامــی آمریــکا در عــراق هــدف قــرار گرفــت .در جریــان ایــن
عملیــات  13موشــک بــه ســمت پایگاههــای آمریــکا شــلیک شــد کــه طبــق اعــام ســردار امیرعلــی حاجـیزاده
فرمانده هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اســامی حتی یک تیر هم به ســمت این موشـکها شــلیک نشــد.
ایــن مســئله در حالــی بــود کــه ترامــپ پیــش از ایــن عملیــات تهدیــد کــرده بــود کــه در صــورت حملــه ایــران52 ،
نقطــه مهــم و فرهنگــی ایــران را هــدف قــرار خواهــد داد .رهبــر معظم انقالب ا ســامی هــم اعالم کردند عملیات
علیــه پایــگاه عیناالســد تنهــا یــک ســیلی بود و انتقــام اصلی ،اخــراج نظامیان آمریکایــی از منطقه خواهــد بود.
عملیــات موفــق ایــران علیــه پایــگاه عیناالســد آمریکا در عــراق و انفعــال ترامپ در برابر این عملیات باعث شــد
تــا واقعیتهــای جدیــدی درمنطقــه بــرای همــه روشــن شــود .در واقع باید از عملیات موشــکی ایــران به عنوان
مهمتریــن عامــل در افول منطقـهای آمریکا نــام برد.
 2پروژه ضد مقاومت در عراق و لبنان

از مهرمــاه  98پــروژهای علیــه دولــت عــراق و لبنــان شــروع شــد .هرچنــد در آغــاز مــردم ایــن دو کشــور
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در اعتــراض بــه اوضــاع معیشــتی و اقتصــادی
بــه خیابانهــا آمدنــد ،امــا در ادامــه آمریــکا بــه
همــراه نیروهــای منطق ـهای ایــن اعتراضــات
راتبدیــل بــه اقدامــی علیــه دولــت مرکــزی در
عــراق و لبنــان کردنــد .هــدف اصلــی ایــن بــود
تــا پــروژه «بیدولتســازی» در عــراق و لبنــان
اجــرا شــود .در ابتــدا ســعد حریــری در لبنــان
از نخســتوزیری اســتعفا داد تــا بــا ایجــاد
خــأ قــدرت زمینــه را بــرای فشــار بــر حــزباهلل
لبنــان فراهــم کنــد .امــا در نهایــت «حســان
دیــاب» بــه عنــوان نخس ـتوزیر تعییــن شــد
و پــروژه علیــه حــزباهلل شکســت خــورد .در
عــراق نیــز فشــارهای زیــادی علیــه دولــت
عــادل عبدالمهــدی بــود و وی درنهایــت از
نخس ـتوزیری اســتعفا داد و بــا وجــود معرفــی
 4نماینــده همچنــان بــرای تشــکیل دولــت
کارشــکنیها میشــود و پــروژه علیــه حاکمیــت
عــراق همچنــان ادامــه دارد.
 3معاملۀقرن

در اواخــر ســال جــاری طــرح معاملــه قــرن بــه
عنــوان ابتــکار دولــت ترامــپ بــرای حــل مســئله
فلســطین در  181صفحــه ســرانجام اعــام شــد.
طبــق معاملــه قــرن میــزان خا کــی کــه فلســطین
در اختیــار خواهــد داشــت  15درصــد فلســطین
خواهــد بــود در حالــی کــه ایــن درصــد در ســال
 1967حــدود  22درصــد و در ســال 1947
حــدود  44درصــد بــود .در کل طبــق نقش ـهای
کــه ترامــپ از فلســطین منتشــر کــرده اســت،
فلســطین مســتقل شــامل چنــد جزیــرۀ جــدا از
هــم خواهــد بــود کــه بــا جــاده بــه هــم متصــل
میشــوند .ایــن طــرح از ســوی کشــورهای
مختلــف و حتــی متحــدان آمریــکا نیــز رد شــد و
همــه آن را یــک طــرح مــرده توصیــف کردنــد.
 4بنبستانتخاباتیاسرائیل

در یــک ســال اخیــر ،رژیــم صهیونیســتی بــا بحرانــی
بــه نــام بحــران انتخابــات مواجــه شــده اســت.
پــس از حملــه ســال  97حمــاس بــه اســرائیل،
برخــی از شــخصیتهای جنگطلــب ماننــد
لیبرمــن از کابینــه نتانیاهــو خــارج و کابینــه وی را از
اکثریــت انداختنــد .ایــن مســئله منجــر به برگــزاری
انتخابــات زودهنــگام در فروردیــن  98شــد .در این
انتخابــات دو رقیــب بــه نام نتانیاهــو و بنیگانتس
چکــدام موفــق
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