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جایــگاه منطقــهای ایــران و نقش آفرینــی آن در
خالل بحرانهــای پی در پــی خاورمیانه همواره
یکی از موضوعهای دارای اهمیت در سیاســت
خارجــی ایــاالت متحــده امریــکا بــوده اســت؛
هرچنــد در دولتهــای مختلــف ایــن اهمیــت
از ســویههای متفاوتی سرچشــمه گرفته اســت،
چنانکــه دولت بــاراک اوباما رویکرد کشــورش
را در قبــال ایران از مجرای مذاکرات هســتهای به
طور جدی پیگیــری کرد که میتوانســت آغازگر
کاســتن از اختالفات فزاینده تهران و واشــنگتن
درمنطقــه باشــد امــا ایــن سیاســت در دولــت
دونالــد ترامــپ وجــه دیگری بــه خــود گرفت و
نمای تــازهای به تصمیم واشــنگتن در معادالت
چندالیهوپیچیدهمنطقهاینسبتبهجمهوری
اســامی ایــران بخشــید .در دوره ریاســت
جمهوری ترامپ آنچه ایــران را نزد دولتمردان
ایــن کشــور مهم کــرده اســت ،بیــش از هــر چیز
نگرانی از جایگاه ارتقا یافته این کشــور در منطقه
است ،زیرا باال گرفتن اختالف و کاهش بیمانند
ســطح روابط ایران با کشــورهای عربی که عمدتاً
در دایره شــرکای منطقهای امریکا جای میگیرند
ســبب شــده که این رویداد با آنچــه دولتمردان
جدید امریکا از طریق پیگیری سیاستی تهاجمی
نســبت بــه ایــران در پیــش گرفتهانــد ،تفاوتــی
فاحــش داشــته باشــد .امــا تقابلجویــی امریکا
نســبت به ایران در عرصه منطقهای با نتیجهای
چنان که باید همراه نبوده اســت زیرا نفوذ ایران
در منطقه آن هم در شــرایطی کــه هر روز بر حجم
مشکالت کشــورهای درگیر بحرانهای داخلی و
مشــخصاًپیچیدگی حل روند سیاسی آن افزوده
میشــود ،بشــدت از قــدرت بازیگــری امریــکا در
منطقــه کاســته اســت ،واقعیتی که مــرور روند و
برخی ابعاد آن نشــان دهنده تحوالت راهبردی
امریــکا و تفــاوت معنــادار رویکرد دولــت اوباما
و ترامــپ پیرامــون نقــش منطقــهای جمهوری
اسالمی ایران در منطقه است.

اگرچه تشکیل ائتالف امریکایی -عربی با اما و اگرهای
فراوانی مواجه است و برخی معتقدند تقویت اتحاد
نوظهوراسرائیلی -عربی با هدایت امریکا میتواند
ایران را برای نقش آفرینی منطقهای با موانعی جدی
رو به رو کند ،اما نمیتوان پیشبینی کرد ترامپ تا چه
سطح بر استراتژی اعالم شده اش ،باقی خواهد ماند

رؤیای از دست رفته افراطیها
امریکا اگر چه همواره تالش داشــته است تا آن برتری
از دســت رفتــه بویژه در عرصــه منطقه خاورمیانــه را از نو
بنــا کند با این حال اوباما دســت کــم در بخش عمدهای از
روابط خود با کشــورهای منطقهای از جمله ایران کوشــید
شیوه جدیدی را بر اســاس کاستن از بیاعتمادی تاریخی
میان تهران و واشــنگتن بنــا کند .مهمترین وجــه از ابعاد
سیاســت راهبــردی اوبامــا دگرگونــی در روابــط ایــران و
کشــورهای خلیج فــارس از حالت رویارویی و دشــمنی به
همزیستی مســالمتآمیز بود و او این سیاست را با هدف
پایــان دادن بــه انزوای جمهوری اســامی ایــران و تلفیق
آن بــا جوامع منطقــهای و بینالمللی دنبال کــرد .برپایه
چنیــن نگاهی بــود که خلیــج فارس دیگــر از دیــد امریکا
اولویــت اســتراتژیک دهههای گذشــته را نداشــت .طرح
ایــن موضع از ســوی اوباما که ایاالت متحــده نمیتواند از
نیروهای نظامی خود برای حل مشــکالت حقوق بشــری
استفاده کند ،بخوبی نشان داد که او برای مداخله نظامی
در منطقه از جمله مواجهه با موضوع تروریســم و مبارزه
با داعش تا چه اندازه مردد بود و میخواست با دور شدن
از جهــان عــرب از ایرانــی قدرتمنــد در منطقــه حمایــت
کند؛ سیاســتی کــه به منزوی شــدن رقبــای عربــی ایران و
تحــول معنــادار رابطه این دســته از کشــورها بــا امریکا که
حاصل نیاز استراتژیک دولت اوباما پس از فاصله گرفتن
فزاینده رهبــری امریکا از منطقه بــود ،انجامید .در چنین
شــرایطی بود کــه اوبامــا در بحبوحــه مذاکرات هســتهای
ســال  1394و در حالــی که دســتیابی به توافق هســتهای با
توگویــی با «نیویورک
ایــران را جســتوجو میکرد در گف 

تایمــز» بزرگترین تهدید متوجه دوســتان عــرب امریکا را
نــه تهاجــم نظامی ایران بلکــه نارضایتیهــای درون این
کشــورها دانســت و مشــخصاً در تبییــن تهدیــدات جدی
عربستان به بیکاری در میان جوانان ،ایدئولوژی مخرب و
نبود مجراهای قانونی برای ابراز نارضایتی اشاره داشت.
طبیعــی بــود وجــود چنیــن نگرشــی کــه تهدیــدات
کشــورهای مزبــور را بیشــتر ناظــر بــه عوامــل بیرونــی
میدانســت تــا درونی باعث میشــد متحــدان منطقهای
امریــکا اعتمــاد الزم را بــرای جلــب حمایــت نظامی این
کشــور از دســت رفتــه بداننــد؛ حمایتی که میتوانســت به
شــکلی خطرنــاک و اشــتباه مورد بهــره برداری دشــمنان
ایران قرار گیرد و باعث شــود عربســتان و دیگر کشــورهای
شــورای همکاری خلیــج فارس به اتــکای امریکا بــا ایران
وارد جنــگ شــوند .بنابرایــن وقتــی اعضــای ایــن شــورا از
رئیس جمهوری وقت امریکا خواســتند با آنها یک پیمان
رســمی دفاعی امضا کنــد ،در عوض مقامهای واشــنگتن
کوشــیدند آنهــا را قانع کنند با ایــران وارد گفتوگو شــده و
با کمــک یکدیگــر راههایی بــرای حل بحرانهــای امنیتی
بیابنــد .همزمــان با این تــاش بود که سیاســت امریکا در
اواخر دوران ریاست جمهوری اوباما با سیاست عربستان
زاویــه گرفــت و کمک به گروههای مســلح مــورد حمایت
سعودیها متوقف و تالش برای ساقطکردن نظام حاکم
بر ایران ،عمالً از دستور کار مقامهای امریکایی خارج شد.
در یمــن هم در انتقاد از عملکرد ارتش ســعودی ،فروش
ســاح امریکایی به ارتش ریاض محدود و کاسته شد .این
سیاســت در حالی به مرکز ثقل دکترین اوباما در ارتباط با
منطقه تبدیل شــد که او بعد از حل مسأله هستهای ،ایران
را بهعنــوان یــک بازیگر مؤثــر در حل بحرانهــای منطقه
پذیرفــت و نشــان داد بــر خالف انتظــار کشــورهای عرب
خلیــج فــارس بهدنبــال بــه حاشــیهراندن ایران نیســت.
نمایــش اولیــه تأثیــر این رویکــرد را میتــوان بــر پیگیری
امریکا درحــل و فصل بحرانهای منطقــه بویژه موضوع
ســوریه از مجــرای همــکاری مشــترک بــا تهــران و بهطور
خــاص در ارســال پیغامهــای پیــدا و پنهان بــه مقامهای
ایرانی برای گشودن باب این همکاری جستوجو کرد.
ایــن ســخن اوبامــا کــه «خوشــحالم در همســایگی
عراق و ســوریه کشــورهایی هســتند که مایل به ریشــه کنی
داعــش هســتند» از عالقهمنــدی و دعــوت او از روســیه و
ایــران برای همکاری در روند سیاســی حل بحران ســوریه
خبر مــیداد ،موضعی کــه تنها چند ماه بعد از دســتیابی
بــه توافــق هســتهای با ایــران مطــرح شــد و نشــان داد که
رئیــس جمهــوری امریــکا در شــرایطی کــه تصمیــم بــه
کاهــش حضور بلند مدت نیروهای کشــورش در منطقه و
فراهمســازی زمینه حل سیاســی بحران ســوریه را گرفته،
میخواهــد از طریــق ایجــاد رابطــه با ایــران ،این کشــور را
جایگزیــن متحدان عــرب خود در منطقه کنــد؛ رویکردی
کــه با وجــود پیدایــش زمینههــای عملی شــدن آن تحت
تأثیــر اجــرای بیچــون وچــرای توافق هســتهای از ســوی
همــه طرف ها ،با پایان عمــر دولت اوباما و روی کار آمدن
دونالــد ترامــپ تغییر مســیر داد و بــه بــروز تصمیمهای
تازهای از ســوی دولتمردان امریــکا در عرصه منطقهای و
مشخصاً جمهوری اسالمی انجامید.
موج سواری ترامپ در منطقه
ترامــپ در شــرایطی روی کار آمد که نزدیکی بیشــتر با
متحــدان منطقهای امریکا برای مقابله با تروریســم یکی
از وعدههای اصلی او در عرصــه منطقهای بود ،راهبردی
کــه واشــنگتن از رهــاورد آن دســتیابی بــه قراردادهــای
پرســود اقتصادی با کشــورهای عربی صاحب نفت برای
رونقبخشــی به اقتصادی داخلی را جســتوجو میکرد.
ایــن در حالی بود که نیل به این هدف بدون تقویت رابطه
با کشــورهای همپیمــان امریکا کــه تحت تأثیر دســتیابی
به توافق هســتهای و تــوان رو به افزایش منطقــهای ایران
به مخالفــت با آن برخاســته بودند ،امکان پذیــر نبود .در
حالــی کــه دولتهای عربــی در جلــب نظر دولــت اوباما
برای حفاظت از رژیمهای در حال فروپاشی جهان عرب
ناکام مانــده بودند و تحــت تأثیر همین رویــداد ضرورت
افزایــش همکاریهــای نظامــی و امنیتــی را احســاس
میکردند ،درصــدد بهره گیری از فرصــت رویکار آمدن
ترامــپ که راهبــردی ضد ایرانــی را در دســتور کارش قرار
داده بود ،برآمدند .شکست ریاض در جنگ خودخواسته
علیــه یمــن و ناکامــی در مشــارکت و نقشآفرینــی در

