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رقابت در خاورمیانه
 و ماهیت روابط ایران و عربستان

بیش از یک دهه بود جمهوری اسالمی سیگنال های مثبت برای فراموشی 
دشــمنی ها و برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان از خود نشان می داد ولی 
عربســتان اعتقاد داشــت نیازی به روابط با جمهوری اسالمی ندارد و خود را 
به ویــژه در دوران ترامپ، در موضــع برتر می دید و جواب ایــران را نمی داد. 
اما با پیاده شــدن استراتژی قرن بیســت و یکمی آمریکا نسبت به چین، تولید 
نفت شــیل در آمریکا و برطرف شــدن نیاز این کشــور به نفت خلیج فارس و 
شــروع دوران بایدن و کاهش جایگاه عربســتان و امارات در سیاست خارجی 
آمریکا، هیئت حاکمه عربســتان را به این نتیجه رســاند که هر آن امکان دارد 
از طریق احیای برجام، روابط ایران و آمریکا گرم شــود و شرایط برای عربستان 
از اینکه درحال حاضر هســت، بدتر شــود. اگرچه همه دالیل همین ها نبودند 
ولــی این دالیــل، عربســتان را قانع کرد به طــور تاکتیکی دشــمنی خود را با 
جمهوری اســالمی کنار بگذارد و در جهت عادی سازی روابط برآید. این اقدام 
عربستان برای جمهوری اسالمی قدری سؤال برانگیز بود و تصور می رفت شاید 
میانجیگری و حســن نیت عراق مؤثر بوده است. درحالی که تالش عراق برای 
دعوت از ایران و عربستان، نه میانجیگری بین دو کشور و نه مساعدت به ایران 
بود بلکه یافتن فرصت برای گســترش روابط با عربستان و جذب سرمایه داران 
ســعودی به اقتصاد و صنعت عراق هــدف اصلی بود. اما اگــر برنامه ریزان 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی به صحنه منطقه و جهان نگاهی عمیق و 
استراتژیک بیفکنند، متوجه تحوالت دیگری می شوند که قصد و نیت عربستان 

را بهتر رمزگشایی می کند. 
حقیقــت این اســت که آمریکا نــه از ترس از جمهوری اســالمی بلکه به 
دالیلی که گفته شــد، قصد خروج از خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس را دارد. 
این تصمیم اســتراتژیک، این ســؤال را مطرح می کند که آینده این منطقه چه 
خواهد شد؟ چه کشوری باید نقش برادر بزرگ تر یا ژاندارم منطقه را بازی کند 
که صلح و ثبات خاورمیانه در غیاب آمریکا حفظ شــود. بریتانیا و فرانســه از 
چند ســال پیش خیز بلندی برای تصاحب این جایگاه برداشتند ولی به علت 
مشــکالت متعدد خودشــان و ضعف اقتصادی، توان خود را از دســت دادند 
و فقط به فروش تســلیحات به منطقه بســنده کردند. روســیه و چین هم این 
عالقه مندی را نشان دادند. چین چون خودش هدف آمریکا بود، دچار تناقض 

اســتراتژیک شــد زیرا ترجیح می داد آمریکا را به طریقی در خاورمیانه سرگرم 
کند تا این کشــور عازم خاور دور نشود؛ پس نباید تالش می کرد جای آمریکا در 
خاورمیانه را بگیرد. روســیه تا قبل از تجاوز به اوکراین، داشــت پایه های خود 
را در خاورمیانه محکم می کرد. دعوت ایران از روســیه برای ورود به ســوریه 
یکی از دســتاوردهای سفر شــهید سلیمانی به مســکو و دیدار با پوتین تلقی 
می شــد، روسیه را بر مرکب مراد سوار کرد و تا آنجا که توانست در خاورمیانه 
نقش آفرینی کرد؛ به ترتیبی که هم خود را فاتح ســوریه و سرکوب داعش به 
جهان و کشورهای منطقه معرفی کرد و هم با ترکیه هم طرازی مستحکمی در 
صحنه ســوریه برقرار کرد که حاصل آن نه تنها در سوریه به ظهور رسید بلکه 
آثار همکاری اســتراتژیک روسیه و ترکیه در جنگ آذربایجان و ارمنستان را به 
جهانیان عرضه کرد و تصمیم گیری پایان جنگ و مرزهای جدید که علیه منافع 
ایران رقم خورد، در اختیار روسیه و ترکیه قرار گرفت. روسیه در جبهه مهم تری 
با اســرائیل بر سر ایران به توافق رسید و اسرائیل توانست به مواضع، پایگاه ها 
و نیروهای ایرانی حمله هوایی و موشــکی کند. اگر تجــاوز به اوکراین انجام 
نگرفته بود، روابط اســرائیل با روسیه خیلی بیش از این پیش می رفت و ایران 
بیش از این قربانی منافع روسیه و اسرائیل می شد. اما با حمله نظامی روسیه 
به اوکراین که به تصور پوتین برای مســتحکم ترکردن جایگاه روسیه نه تنها در 
خاورمیانه بلکه در جهان شروع شد، برخالف انتظار پوتین «از قضا سرکنگبین 
صفــرا فزود»، نه تنها جایگاه روســیه را در خاورمیانه و در جهان تقویت نکرد 
بلکه طومار روســیه را برای ده ها سال در هم پیچید. شکست سیاسی پوتین و 
روســیه اکنون به اثبات رسیده و جهان آن را دریافت کرده اما شکست فجیع تر 
در صحنــه نظامی در حال رخ دادن و بروز اســت. بنابراین جایگاه روســیه در 
خاورمیانه هم برای چندین دهه آینده، به زیر خاکستر رفت. دراین صورت برادر 
بزرگ تر در خاورمیانه کیســت؟ اسرائیل؟ ترکیه؟ عربستان؟ ایران؟ مصر؟ یقینا 
این برادر بزرگ تر باید کالف را از آمریکا تحویل بگیرد. قبل از انقالب، شــاه، این 
کالف را از آمریکا تحویل گرفت و همه از جمله اســرائیل، ترکیه، عربســتان و 
مصر به ایران کرنش کردند، چرا؟ چون عالوه بر امکانات و ثروت ایران، جایگاه 
ایران در سیاســت خارجی آمریکا بی چون وچرا بــود؛ بنابراین آن برادر بزرگ تر 
هم امروز باید بهترین روابط را با ایاالت متحده آمریکا داشــته باشــد تا آمریکا 
کلید خاورمیانه را به او بدهد. در میان پنج کشــور گفته شــده، چهار کشــور با 
آمریکا بهترین روابط را به طور سنتی داشته اند و فقط جمهوری اسالمی است 
که خالف جریان آب شــنا می کند. پس برای کسب جایگاه بزرگ تر چهار کشور 

عربستان، ترکیه، اسرائیل و مصر باید با هم رقابت کنند. 
هرکدام به امکانات خود و جایگاهش در سیاست خارجی آمریکا می نگرد. 
هر چهار کشــور شــانس خــود را در دوران جمهوری خواهــان می بینند اما 

عربســتان در دوران دموکرات ها شانس کمتری دارد. اسرائیل منتظر دموکرات 
و جمهوری خــواه نمانده، به یمن خدمات ذی قیمتی که ترامپ از طریق طرح 
ابراهیم انجام داد، نه تنها به ســرعت در حال ایجاد روابط با اعراب اســت که 
هــم زخم قدیمی را ترمیم کند و هم جبهه عربی-اســرائیل را به جبهه عرب 
و اســرائیل علیه ایران تغییر ماهیت دهد بلکه به منطقــه فهمانده که برادر 
بزرگ تر اوست که قادر است کارهایی که دیگران از عهده آن برنمی آیند، انجام 

دهد. 
اما اســرائیل با کمبود امکانات و ضعف بنیه اقتصادی، دیگران را خشنود 
کرده که شــاید شانس ترکیه و عربستان بیشتر شــود. ترکیه تصور دارد شاید 
به جــای یک برادر بزرگ تــر، ترکیبی از اســرائیل و ترکیه بتوانــد این مهم را 
انجــام دهد. به همین خاطر، ترکیه ناگهان از رئیس جمهور اســرائیل دعوت 
به بازدید رســمی کرد و مشاور اردوغان ســعی کرد به اسرائیل سیگنال الزم 
برای همکاری بدهد و گفت «ایران و اســرائیل در آینده جنگ خواهند کرد و 
اســرائیل در این جنگ از آسمان ترکیه استفاده خواهد کرد و ما روابط خوبی 
با اســرائیل داریم». اردوغان شخصا با سفر به عربستان، تمام خصومت های 
گذشــته را برطرف کرد تا جبهه خود را تقویت کند. عربســتان اگر توانســت 
در دوره بعدی جمهوری خواهان، جایگاه برادر بزرگ تر را به دســت آورد که 

برای این کشــور ایدئال است و اگر مجبور باشد زیر بار ترکیب اسرائیل-ترکیه 
بــرود، باید از هم اکنون مقدمات افتتاح روابط با اســرائیل را فراهم کند و در 
این راه فقط جمهوری اســالمی مخالف اســت و امکان تشدید خصومت از 
طرق مختلف و از جمله از طریق شــیعیان عربســتان وجود خواهد داشت. 
عربســتان در یک اقدام ناگهانی مذهب شیعه و همه آداب و رسوم آن را به 
رســمیت شناخت. پس روابط دیپلماتیک تاکتیکی با جمهوری اسالمی برای 
عربستان، آینده ســاز خواهد بود. امارات هم به طور مشابه هم زمان با ایجاد 
روابط دیپلماتیک با اســرائیل یک وزیر مشاور به ایران فرستاد و ژست روابط 
نزدیک تر با کشورمان گرفت تا زهر افتتاح روابط با اسرائیل را بگیرد که موفق 
هم شــد. اکنون این سؤال مطرح اســت که جمهوری اسالمی در این میدان 
رقابت می خواهد چه کند؟ آیا از راه مقابله با چهار کشــور رقیب می خواهد 
افسار امور خاورمیانه را بر عهده بگیرد؟ یا با کمک روسیه و چین، قصد دارد 
خود را به عنوان برادر بزرگ تر در خاورمیانه ظاهر کند؟ متأســفانه ایران مانند 
گذشــته، روی اسب بازنده شــرط بندی می کند و وزیر نفت خود را به ونزوئال 
اعزام می کند تا به این کشور نصیحت کند با آمریکا روابط برقرار نکند که وزیر 
نفت ونزوئال با تقبیح شــعار مرگ بر آمریکا نشان می دهد هیچ چیزی باالتر از 

منافع ملی کشورش نیست.
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