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تالشهارابرایپایاندادنبهجنگپنجسالهدر یمناز بینبردهاست؛جاییکهریاض
براییکتوافقسیاسیتالشمیکردتاخصومتهاباتهرانوحوثیهاراپایاندهد.

دردسر حضور آمریکا
برای اعراب خلیج فارس
دکتر رضا مولوی
استادسابقدانشگاهدارهامانگلیسومدیر سابقمرکز مطالعاتایران
در ایندانشگاه

 -1دنیا هنوز در حال ارزیابی پیامدهای ترور ژنرال قاسم سلیمانی است که چندی
پیش در حمله پهپاد آمریکایی اتفاق افتاد .آیا ترور یک مرد ،آن هم یک مرد قدرتمند،
برای تغییر مسیر جنگ قدرت در خاورمیانه یا موقعیت ایاالت متحده در دنیا کافی
خواهدبود؟پاسخاینسوالاحتماال«بله»است،امااینبلهبار مثبتیندارد.
بر اساس ادعاهای نخستوزیر عراق ،قاسم سلیمانی برای انجام بخشی از
عملیاتتالشبرایمیانجیگریدر روابطایرانوعربستانبادعوتعراقبهاینکشور
آمدهبود.طبقگزارشها،اینتالشزمانیشروعشدکهعربستاندربارهمیزانقدرت
آمریکادر منطقهنگرانیهاییداشت.اگر اینموضوعصحتداشتهباشد،ترور ژنرال
سلیمانینهتنهااحتمالآشتیایرانباعربستانرابهعقبمیاندازدبلکهآغاز کمرنگ
شدننفوذطوالنیمدتوبیشتر آمریکادر منطقهخواهدبود.
آیتاهلل خامنهای ،رهبر عالی ایران ،تصمیمگیرنده کلیدی در امور ایران است،
اما عرصه سیاسی ایران شامل برخی بازیگران آن ازجمله روحانیت ،رئیسجمهوری
منتخب ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نیروهای بسیج ،نیروهای نظامی ،طبقه
متوسطوبازار نیز بهیکپارچگینیاز دارد.در میانمهمتریناطرافیانآیتاهللخامنهای،
نقش سردار سلیمانی برجسته بود .بسیاری از ایدهها و اقدامات سردار ازجمله
مدیریتعرصهمبارزهدر سوریهکامالموردتأییدایرانبود.
اما از سوی دیگر ،اقدامات ژنرال سلیمانی موجب شد برخی کشورهای عربی و
اسراییلبرایمواجههبااوبههمنزدیکشوند.آنهاقاسمسلیمانیرادشمنمشترک
خودمیدانستندوترجیحدادندبرایرویاروییباایندشمنمشترکدر یکجبههقرار
بگیرند .بااینحالتازمانی کهاین کشورهاایرانراتهدیدتلقیمیکنند،اینهمکاری
بیشتر وعمیقتر خواهدشد.
اما موضوع اصلی همیشه این نیست .تا همین 10سال پیش ،حضور ایران در
منطقه به دلیل شکاف قابل توجه میان حاکمان عرب و طرفدارانشان در دیگر
کشورهای خاورمیانه بود .در بیشتر مواقع این حاکمان همواره به نوع نگرش و
عملکردایراناعتمادنداشتند.ولیحامیانمذهبیاماغیرمتعصبدر این کشورها
ایران را با تحسین مینگریستند و عالقهمند بودند ببینند یک «حکومت دینی
دموکراتیک»شیعیموفقخواهدبودیاخیر.وقتیبعداز بهار عربینقشآفرینیایران
در منطقهافزایشیافت،بیاعتمادیحاکمانعرببهمخالفت کاملباایرانتبدیل
شدوحامیانآنهاسردرگمشدند.میراثسلیمانیبهنوعیهمینتغییر در روابطایران
وعربستانبود.
اشتباهنکنید؛نفوذمنطقهایایراندر لبنان،سوریه،یمنوبخشیاز خلیجفارس
واقعیاستونبایدچشمهارارویآنبست.ایراندر منطقهنمادتهدیدیجدیبرای
آمریکا و اسراییل است .ایران سالهاست روی تواناییهای نظامیاش کار کرده و
توانستهاستتواناییاشرادر جنگهاینامتقارنبهبودبخشد؛مبارزهباتروریسم،
جنگهای غیر متعارف ،مدیریت گروههای ضد آمریکا و اسراییل ،مبارزه سایبری
و مانند آنها ازجمله تواناییهای ایران محسوب میشود .اگرچه ایران در مقایسه
با برخی کشورها هزینه نظامی باالیی ندارد ،اما جنگ هشتساله با عراق نشان داد
که تعصب چگونه به استراتژی ایرانی تبدیل شده است .در جنگ ،سربازان ایرانی
با از جانگذشتگی حاضر بودند هر مانعی ازجمله میادین مین را از پیش رو بردارند.
بنابراین هیچ سناریویی وجود ندارد که نشان دهد آمریکا در تکنولوژی و عملیات
گغیرمتعارفباقیمیماندکهسرعت،
نیروهایویژهمزیتوبرتریدارد.درنهایتجن 
هدف،موقعیتوشدتآنبهیکاندازهدر دستایرانوآمریکاست.
همانطور کهپیشبینیمیشد،ایرانبهتازگیتصمیمخودرابرایکاهشتعهدات

خرابی ناشی از حمالت موشکی ایران به پایگاه عیناالسدNPR /

به محدودیتهای توافق هستهای برای غنیسازی اورانیوم اعالم کرد و به این ترتیب
اینمعاهدهدیگر هیچمحدودیتیرابر برنامههستهایایراناعمالنمیکند.تازمانی
که ترامپ ایدهای برای حمله به ایران برای نابودکردن تأسیسات هستهای ایران
نداشته باشد -خطایی بزرگ که امیدوارم او مرتکب نشود -آمریکا به غیر از اعمال
تحریمها،هیچنیرویبازدارندهایبرایجلوگیریاز توسعهبرنامههستهایایرانندارد.
ایرانهموارههماننددانشآموزیسختکوشبرخوردآمریکاباکشورهایدیگر را
دربارهبرنامهسالحهایهستهایزیر نظر داشتهاست.بهکرهشمالی،هندوپاکستان
نگاهکنید.
ایران با توافقی هستهای موافقت کرده که آمریکا آن را لغو میکند و حاال ممکن
است بلوف ترامپ (و بنیامین نتانیاهو) درباره تهدید به حمله نظامی برای نابودی
برنامههستهایرارو کند.البتهاقداماتنظامیبرایتمامطرفین،بحثانگیز وبسیار
خطرناک است .با اینکه ترامپ ریسکپذیر نیست ،اما با اقدامات مجزا موافقت
میکند.ترامپمدعیاستایرانیامایامتحدانمارامیزندوماهمآنهارامیزنیم.
بهنظر میرسدحملهپهپادیایاالتمتحدهبرایترور سردار سلیمانیتاهمیناالن
هم باعث اتحاد ایرانیها شده است .اگر چنین باشد ،این موضوع عکس سیاست
دولت آمریکا برای اعمال «فشار حداکثری» به وسیله تحریمها برای ایجاد نارضایتی
داخلی در ایران عمل کرده است .اگر این اتحاد ادامه پیدا کند ،ما مدتها در فصل
تقابلباقیخواهیمماند.
« -2غافلگیر  ،رسوا ،مضطرب و خشمگین»؛ اینها توصیف حس رهبران عربی
کشورهای حاشیه خلیج فارس است زمانی که به واشنگتن ،تهران و پایتخت
کشورهای اروپایی سفر میکنند تا پیامدهای ترور ژنرال سلیمانی به دست آمریکا را
کنترلکنند.آنهازمانیاورادشمنبزرگخودمیدانستند،اماترور اوخطقرمزیبودکه
از پسهزینهعبور از آنبرنمیآیند.
تتهدیدبهحمله
جفارسسعیمیکنندباعبور از سیاس 
حاکمانعربحاشیهخلی 
نظامی به میانجیگری ،جلوی درگیری را بگیرند که یکبار شاهد آن بودند و حاال از آن
واهمهدارند.
همانطور که روز چهارشنبه و پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عیناالسد در
عراق،کشورهایحاشیهخلیجفارسبااکثریتتقالمیکردندتااز پاسخآمریکابهایران
جلوگیری کنند ،با چالش بزرگتری روبهرو شدند؛ با متحدی مثل آمریکا چهکار باید
کرد؟
در میان ناکامیهای فزاینده در سیاستهای خودسرانه واشنگتن ،ناآرامیهای
داخلی و پیمانهای شکستهشده ،خیلیها به این نتیجه رسیدهاند که آمریکا بعد از
سالهاپیگیریسیاستهایفاجعهبار،بهیک«دردسر بزرگ»تبدیلشدهاست.
یکی از منابع دیپلماتیک در حوزه خلیجفارس ،با درخواست محفوظ ماندن نام و
کشورش میگوید« :مهمترین متحد ما ،یک قدرت جهانی است که تظاهر به برقراری
ثباتدر منطقهمیکندامادر عملموجبناآرامیدر منطقهشدهوبدوننظرخواهی
همهماراهمراهخودمیبرد».
با اینکه کشورهای عربی ،تحت هر شرایط دیگری از ترور ژنرال ایرانی خوشحال
میشدند ،اما حمله پهپادی به فرمانده سپاه قدس به دستور دونالد ترامپ
دیپلماسی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با ایران بهشدت تخریب کرده است.
براساس گفتههای دولت عراق و منابع دیپلماتیک ،ژنرال سلیمانی حامل جواب
رسمیمقاماتایرانبهدعوتعربستانسعودیبرایمذاکرهو آتشبسدر منطقه
بودکهآمریکاخودرواورادر کنار فرودگاهبینالمللیبغدادهدفگرفت.
عربستانواماراتمتحدهعربیبااینکهقبالمصرانهاز واشنگتنتقاضامیکردند
برایترساندنایرانونیروهایتحتحمایتشاقداماتنظامیرادر پیشگیرد،امادر
روند یک دیپلماسی آرام به سوی تنشزدایی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج
فارسگامبرمیداشتند.
باترور ژنرالسلیمانیکشورهایحاشیهخلیجفارسنگرانندکهدولتترامپتمام

بخشی از چرخش قابل
توجه کشورهای حاشیه
خلیج فارس و حرکت به
سمت دیپلماسی با ایران
به دلیل تصور «غیر قابل
اطمینان بودن» دولت
ترامپ و تمایلنداشتن
واشنگتن برای حمایت از
برخی کشورهای عربی در
برابر ایران است

چرخشکشورهایحاشیهخلیجفارسبهسمتدیپلماسی
ل توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و حرکت به
بخشی از چرخش قاب 
سمت دیپلماسی با ایران به دلیل تصور «غیر قابل اطمینان بودن» دولت ترامپ و
تمایلنداشتنواشنگتنبرایحمایتاز برخیکشورهایعربیدر برابر ایراناست.
تابستان گذشته بعد از هدف قرار گرفتن کشتیهای نفتی در تنگه هرمز ،هیأتی
متشکل از مقامات امارات متحده به تهران رفتند و معاهدهای را برای نظارت بر خطوط
کشتیرانی برای جلوگیری از درگیری امضا کردند .عربستان هم در این میان به آرامی با
گروههای طرفدار ایران در یمن ،عراق و سوریه ارتباط برقرار کرده بود .بعد از هدف قرار
گرفتنتأسیساتآرامک ودر عربستانسعودیکهبهطرز بدیزیرساختنفتیعربستان
را تخریب کرد ،آمریکا نهتنها پاسخ آشکاری نداد بلکه روی این موضوع تأکید کرد که
کشورهایحوزهخلیجفارسخودشانبایداز خوددفاعکنند.
این باور در پایتخت کشورهای عربی به وجود آمد که برای این رئیسجمهوری اهل
معامله،هزینهسیاسیبسیار باالومزیتهایشخصیبسیار کمبودکهبخواهددست
جفارسکهاحساسمیکنند
بههر گونهاقدامتالفیجویانهبزند.کشورهایحاشیهخلی 
به حال خود رها شدهاند به این نتیجه رسیدهاند که دیپلماسی تنها راه پیشرو با ایران
است.تااینکهایننقشهنیز روز جمعهبعداز ترور سردار سلیمانیاز بینرفت.
ج فارس و خاور
ریاد کهواجی ،مدیر موسسه تحلیل نظامی کشورهای حاشیه خلی 
نزدیک (موسوم به اینگما) در دوبی ،میگوید« :در یک لحظه ،تغییری ناگهانی در آمریکا
دیدیمکهاز حالتمنفعلدر برابر ایرانبهبرخوردشدیدوترور باالترینفرماندهاینکشور
تبدیل شد .از یک رفتار تند به رفتاری دیگر بدون در نظر گرفتن تبعات فاجعهآمیز برای
متحدانآمریکادر خلیجفارسوامنیتمنطقهای».
طنز ماجرا اینجاست که عربستان و کشورهای حاشیه خلیجفارس حاال به دنبال
دیپلماسیباایرانهستندتاتنشمیانواشنگتنوتهرانراکاهشدهندومسیر آمریکا
بهسمتجنگراتغییر دهند.
چندساعتبعداز ترور ژنرالسلیمانی،عربستانسعودیآمریکارابهخویشتنداری
دعوت کرد .وزیر امور خارجه امارات متحده عربی هم از واژه «درایت» استفاده کرد .وزیر
امور خارجه قطر نیز  24ساعت بعد از ترور به تهران سفر کرد .محمدبنسلمان ،پادشاه
عربستان،برادرشخالدبنسلمانراکهمعاونوزیر دفاعهماستبهواشنگتنفرستاد؛
جاییکهاودولتترامپرابهخویشتنداریتشویقکردوروز سهشنبههمشیختمیمآل
ثانی،امیر قطر،در تماستلفنیباترامپدربارهتنشزداییحرفزد.
خشمگیندر برابر آمریکا
روز چهارشنبه ،چند ساعت بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عیناالسد
در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است ،کلمات «احتیاط» و «خویشتنداری» بارها
تکرار شد .با این حال ،پشت این دیپلماسی ،خشم و عصبانیتی درباره آنچه مقامات
و تحلیلگران از آن با عنوان «بیدقتی» دولت آمریکا یاد میکنند ،وجود دارد .مقامات
کشورهای حاشیه خلیجفارس نگرانند که اگر ایران پایگاههای آمریکایی را در خاک این
کشورهاهدفقرار دهد ،کشورهایعربیمجبورندپاسخدهندوتماممنطقهرابهجنگ
بکشانند.
هزینه هر نوع درگیری ایران و آمریکا در خلیج فارس مشخص و بسیار زیاد است.
پایگاههاوتأسیساتنظامی آمریکاییدر بحرین،قطر ،کویت،امارات،عمانوعربستان
سعودی شامل  50تا65هزار نیرو ،چندین کشتی جنگی و چند مرکز فرماندهی عملیات
هواییاست.در سراسر خلیج،منافعتجاریشرکتهایآمریکاییوهمچنینتأسیسات
نفتیوگاز طبیعیچندمیلیوندالریقرار دارد .اینپایگاههاوکشورهایعرببهراحتیدر
معرضموشکهایبالستیکایرانقرار دارند.
ج فارس ،همانطور که
بر اساس یکی از تخمینهای تحلیلگران مسائل خلی 
حامیانایرانتهدید کردنداگر آمریکابهحملهموشکیدر ایرانپاسخدهد آنرابیپاسخ
نمیگذارند،اصابتتنهایکموشکبهدوبیمیتواندمیلیاردهادالر بهکشورهایخلیج
فارسخسارتواردکند.
عبدالخالق عبداهلل ،استاد دانشگاه علوم سیاسی در امارات و از عوامل نزدیک به
تصمیمگیرندگان ابوظبی میگوید« :حاشیه خلیجفارس یکی از نظامیترین مناطق در
دنیاست؛اماباوجوداینامنیتوثباترادر آننمیبینیم.هر چهبیشتر اینمنطقهرانظامی
کنند،امنیتمنطقههمکاهشپیدامیکند.اینسیکلمعیوببایدمتوقفشود».
رهبرانکشورهایحاشیهخلیجفارسترسعمیقتریدارند.کنتپوالک،کارشناس
خاورمیانه در موسسه سرمایهگذاری امریکن و تحلیلگر پیشین سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا میگوید« :چیزی که کشورهای حاشیه خلیجفارس به معنای واقعی از آن
میترسند این است که آمریکا جنگی را با ایران شروع کند و بعد کنار بکشد .آنها از اینکه
ترامپایرانراتحریککندبهشدتواهمهدارند؛از اینکهایرانتالفیمیکندوترامپآنهارا
در اینمخمصهتنهامیگذارد».
اعتمادفرسایشی
این بحران به وجود آمده نمایانگر شکاف در روابط اعراب با واشنگتن و از بین رفتن
اعتماد به دولت آمریکا است که بعد از روی کار آمدن فاسد شده است .این موضوع
همچنین بعد از شکستهشدن یکسری عهد و پیمان به وجود آمده که شامل خروج
سربازان از سوریه و امتناع از پشتیبانی محاصره قطر ،رقیب سعودی و امارات در حاشیه
خلیجفارسمیشود.
بر اساس گزارشها کشورهای عربی به مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا،
اعتماد ندارند .پمپئو زمانی بهعنوان «تفکر مستقل» شناخته میشد که میتوانست
سیاستهای دونالد ترامپ را هدایت و از تصمیمگیری عجوالنه جلوگیری کند .اما حاال
بعد از آنکه سعی میکند تصمیمهای عجوالنه دولت را بهطور مرتب به ریاض و ابوظبی
جفارسبهعنوانمردی«بلهقربانگو»دیدهمیشود.
بقبوالنددر محافلکشورهایخلی 
یکیاز منابعدیپلماتیککشورهایحاشیهخلیجفارسمیگوید«:قبلاز اینکهپمپئو
واشنگتنراترککند،دولتترامپتصمیمشرااعالممیکند.امازمانیکههواپیمایشبه
زمینمینشیندترامپتوییتیرامنتشر کردهووزیر خارجههمتصمیمیکامالمتفاوترابا
آنچهتوافقکردهایم،بیانمیکند.در واشنگتناختالل،درگیریوآشفتگیبسیاریوجود
دارد.یکیاز پیشبینیناپذیرترینرئیسجمهوریهادر تاریخآمریکاراداردوانتخاباتهم
نزدیکاست.ماپیامهایمتناقضیاز وزارتخارجهآمریکا،پنتاگون،سازمانسیاوکنگره
دریافتمیکنیموبایداز خودبپرسیم:چهکسیاز زبانمردمآمریکاصحبتمیکند؟»
سیاستهای آمریکا در قبال ایران باعث شده تصمیمگیرندگان و شهروندان
کشورهای حاشیه خلیجفارس درباره همکاری خود با آمریکا و امتیاز اساسی حفاظت
نظامیدر ازایتأمینمنبعحیاتیکهنفتباشد،تجدیدنظر کنند.
کهواجی در اینگما میگوید« :مردم اینجا میپرسند :هدف از حضور نظامی آمریکا
چیست؛وقتی آنهانمیتوانندزمانی کهنیاز داریماز ماحمایت کنندوحاالهم کهماراوارد
یک جنگ منطقهای کردهاند .پس حضور آنها چه فایدهای دارد؟ چارچوب امنیتی که در
منطقه پایهگذاری شده به طرز بدی شکست خورده و حاال خود آمریکا هم به یک دردسر
تبدیلشدهاست».

