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مقدمه

 خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، بسیاری از معادالت منطقه ای و بین المللی را 

دستخوش تحول و دگرگونی کرد. اگر چه جمهوری اسالمی ایران بالفاصله و در اقدامی واکنشی 

از توافق هسته ای خارج نشد، اما پس از اتخاذ رویکرد یک ساله صبر راهبردی، اعالم کرد که 

به تدریج از سطح تعهدات خود در برجام خواهد کاست. به رغم آنکه اقدام ایران در برابر نقض 

برجام توسط امریکا و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به توافقاتشان صورت گرفت، اما بر فضای 

مناطق پیرامونی و بازیگران حاضر در آن نیز تاثیرگذار بوده است.

در این بین برخی از بازیگران منطقه ای که رویکردهای متفاوتی نسبت به برجام داشتند، با 

فضای جدیدی مواجه شدند و تالش کردند منافع و اهداف خود را در چارچوب نوینی پیش ببرند. با 

توجه به اهمیتی که رویکردهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی 

نسبت به آینده توافق برجام دارد، نوشتار حاضر در صدد بررسی مطلوبیت های راهبردی هر یک 

از آنها در شرایط آتی است.

برجام و پسابرجام

رویکرد بازیگران منطقه ای همچون ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم 

صهیونیستی نسبت به برجام در سه دوره پیش از برجام، وجود برجام و نقض برجام قابل بررسی 

است:
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دوره پیش از برجام: عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی از آغاز با 

شکل گیری ساز و کار برجام مخالفت می کردند و اعتقاد داشتند که این توافق نه تنها نمی تواند 

بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسالمی ایران را محدود کند، بلکه برداشته شدن تحریم ها و 

عادی سازی روابط تهران با غرب به معنای افزایش توان بازیگری ایران در منطقه خواهد بود. رژیم 

صهیونیستی به عنوان یکی از مهمترین مخالفان برجام، دائما از دولت اوباما انتقاد می کرد و سیاست 

امریکا را نادرست می خواند. در این بین اگرچه عربستان و امارات در آغاز ناگزیر به همراهی با 

آمریکا شدند اما آنها نیز همواره دولت اوباما را در خصوص انعقاد توافق هسته ای با ایران سرزنش 

می کردند. در میان بازیگران منطقه ای، ترکیه مواضع نسبتا متفاوتی داشت. آنکارا که در دوره 

وجود تحریم ها علیه ایران به واسطه همکاری های اقتصادی خود با تهران سود قابل توجهی کسب 

کرده بود، نه تنها هرگز به مخالفت با برجام نپرداخت، بلکه انعقاد توافق هسته ای را زمینه ای برای 

توسعه مناسبات خود با ایران تلقی می کرد و موضع کامال حمایتی داشت.

دوره وجود برجام: در این دوره عمده ترین نگرانی عربستان سعودی، امارات متحده عربی 

و رژیم صهیونیستی، گشایش اقتصادی برای ایران و همچنین خارج شدن این کشور از یک چالش 

بزرگ با غرب بود. این امر می توانست از یک سو بر نفوذ و حضور منطقه ای تهران بیافزاید و از 

سوی دیگر توان دفاعی و نظامی ایران را افزایش دهد. در عین حال هر سه بازیگر اعتقاد داشتند 

که برجام تاثیری در سیاست خارجی ایران نداشته و این کشور تهران کماکان در سوریه٬ یمن٬ 

عراق٬ بحرین و لبنان حضور فعالی دارد.

به عنوان مثال، عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی در سخنرانی خود 

در در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱6 تاکید کرد که ایران پس از امضای برجام 

حتی یک لحظه از تالش برای بی ثبات کردن منطقه دست بر نداشته است: »ایران با سیاست های 
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کشورگشایانه خود، دائما از احترام به حق استقالل دیگران سر باز می زند و با دخالت در امور سایر 

کشورها مسئول بخش مهمی از بی ثباتی ها در منطقه است.«]۱[

در این خصوص ترکیه نیز کم و بیش با سایر بازیگران منطقه هم نظر بود. زیرا آنکارا 

هم گمان می کرد ایجاد گشایش در روابط ایران و غرب، دست تهران را برای نقش آفرینی منطقه 

ای نسبت به گذشته بازتر می کند. نقطه ثقل تحلیل ترک ها بر محور سوریه استوار بود. با توجه به 

رقابت و موضع متفاوتی که آنکارا در بحران سوریه داشت، افزایش قدرت منطقه ای ایران را به 

ضرر خود تلقی می کرد. 

دوره نقض برجام: در فضای به چالش کشیده شدن برجام و نقض آن توسط ایاالت متحده 

این  از  امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی  بازیگرانی همچون عربستان سعودی،  امریکا، 

تصمیم دولت ترامپ به شدت استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که به شدت با 

توافق برجام مخالف بود و برای لغو آن تالش می کرد، اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام 

را تاریخی خواند.]۲[ دولت های عربستان و امارات هم از اقدام ترامپ حمایت کردند.

از نظر این بازیگران، ترامپ با نقض برجام در راهی قدم گذاشته که می تواند با تحت فشار 

قرار دادن و اعمال تحریم های اقتصادی شدید، ایران را ناگزیر به تسلیم و یا دست کم تغییر در 

همه جنبه های سیاست خارجی اش کند. بر این اساس ریاض، ابوظبی و تل آویو تصور می کنند که 

سرانجام فشارهای آمریکا نتیجه خواهد داد و ایران ناگزیر به تجدید نظر در سیاست های منطقه 

ای خود از یک سو و دست کشیدن از توسعه فن آوری های نظامی به خصوص در حوزه صنایع 

موشکی از سوی دیگر می شود.
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با توجه به این دیدگاه، هر سه بازیگر تالش گسترده ای کردند که از یک سو در تحریک 

امریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران سهیم باشند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی را مجاب 

به خروج از برجام و اعمال فشار به ایران کنند. این در حالیست که در سوی دیگر، ترکیه که 

روابط خود با ایاالت متحده و برخی از کشورهای اروپایی را در تنشی بی سابقه می بیند، اگر چه 

تمایل چندانی به بهبود رابطه ایران و غرب ندارد، اما از شعله ور شدن تنش میان تهران و آمریکا 

نیز خشنود نیست؛ زیرا چین رویدادی می تواند به خصوص در حوزه اقتصادی، برخی از منافع 

آنکارا را به چالش بکشد. به همین دلیل وزارت خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی 

بر خروج از برجام با انتشار بیانیه ای این تصمیم را یک گام ناامیدکننده دانست.]۳[ همچنین ترکیه 

به صراحت اعالم کرد که نه تنها از تحریم های ناعادالنه امریکا علیه ایران پیروی نمی کند، بلکه 

این تحریم ها را به مثابه فرصتی برای افزایش مناسبات تجاری خود با تهران می داند.]۴[

مطلوبیت های راهبردی آینده

رژیم  و  عربی  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  راهبردی  مطلوبیت  و  غایی  آرزوی 

صهیونیستی در مورد ایران، تغییر رژیم با فشار از سوی غرب است. از نظر این بازیگران، تداوم 

تحریم های اقتصادی می تواند در داخل، مردم را از جمهوری اسالمی ناامید کند و در چنین شرایطی 

یک حمله نظامی به ایران، به مثابه تیر آخر عمل خواهد کرد. با این حال عربستان، امارات و رژیم 

صهیونیستی به خوبی می دانند که تحقق چنین امری کامال دور از انتظار است. به نحوی که نه 

امریکا به هیچ وجه تمایل به وقوع یک درگیری نظامی با ایران دارد و نه جمهوری اسالمی آنقدر 

ضعیف است که به واسطه تحریم دچار فروپاشی درونی شود. به همین دلیل در گام دوم، آنها سه 
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هدف را به صورت همزمان پیگیری می کنند:

تضعیف موقعیت ایران در منطقه؛ به نحوی که ایران هم از حضور در حوزه های نفوذ خود 

همچون سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و یمن دست بکشد و هم از حمایت جریان های مردمی و 

نهضتی در سایر کشورها به خصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس پرهیز کند.

ممانعت ایران از توسعه صنایع دفاعی و نظامی در حوزه موشکی؛ به نحوی که ایران هم 

نسبت به تولید موشک های پیشرفته خود تجدید نظر کند و هم از در اختیار گذاشتن فن آوری آن 

به کشورها و جریان های همسوی خود در منطقه ممانعت به عمل آورد.

توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران؛ هدف اصلی در این خصوص، برچیده شدن صنایع 

هسته ای ایران است. به نحوی که اقدامات ایران تضمین گر عدم حرکت این کشور به سمت 

ساخت سالح هسته ای به طول خاص و برخورداری از فن آوری هسته ای به طور عام برای مدت 

زمان طوالنی باشد.

در خصوص موارد فوق، ترکیه نیز با درجات کمتری همین راهبردها را دنبال می کند. کما 

اینکه ترکیه نیز کاهش حضور و نفوذ منطقه ای ایران را همچون عاملی برای افزایش نفوذ خود 

تلقی می کند. البته آنکارا در این خصوص تمایلی به تضعیف کامل ایران ندارد، بلکه به قدرتمندی 

تهران در سطحی که بتواند موازنه را در رابطه با عربستان و اسرائیل حفظ کند، عالقه مند است. در 

عین حال ترکیه تمایل چندانی به تقویت و توسعه صنایع موشکی ایران در مجاورت مرزهای خود 

ندارد. در مورد مسئله هسته ای نیز اگر چه آنکارا با دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای مخالفت 

اما در مورد فعالیت های هسته ای صلح آمیز تهران دیدگاهی مثبت دارد. به خصوص  می ورزد، 

که خود نیز تمایل زیادی به ورود به این عرصه دارد. به همین دلیل اعمال فشار بر فعالیت های 
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صلح آمیز هسته ای ایران را به مثابه مدلی برای تحت فشار گذاشتن خود در آینده تلقی می کند و به 

هیچ وجه در این راستا با کشورهای غربی یا اسرائیل، عربستان و امارات، هم نظر نیست.  

ائتالف های شکننده

اگر چه به ظاهر مواضع بازیگران منطقه ای در قبال برجام و مطلوبیت های راهبردی آنها 

با کمی نوسان به یکدیگر نزدیک است، اما در مسیر همکاری و یا ائتالف آنها در قبال ایران و 

تحوالت آتی، چالش های متعددی وجود دارد:

نخستین چالش این است که مرزبندی میان ترکیه و بازیگرانی همچون عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی کامال مشخص است و نمی توان تمام آنها را در یک 

طیف دسته بندی کرد. ترکیه با عربستان در خصوص مسائلی همچون قتل جمال خاشقچی، مقابله 

با جریان اخوان المسلمین، اعمال فشار بر قطر، حمایت از خلیفه حفتر در لیبی، حمایت از کودتای 

مصر و سایر مسائل منطقه ای دچار اختالفات جدی است.

روابط ترکیه و امارات نیز به دلیل نقش آفرینی ابوظبی در قطر و همچنین عادی سازی رابطه 

با رژیم صهیونیستی تیره شده است. امارات در ماه های گذشته پذیرای چندین مقام سیاسی اسرائیلی 

بوده است. ورزشکاران رژیم صهیونیستی به طور علنی در مسابقات ورزشی در امارات شرکت 

کرده اند و حتی سرود ملی این رژیم در تاالرهای ورزشی این کشور پخش شده است. در چنین 

شرایطی دولت ترکیه به صراحت از امارات خواسته که با اسرائیل قطع رابطه کند. همچنین آنکارا 

تهدید کرده که اگر امارات از ادامه دوستی با اسرائیل دست برندارد، شدیدا آسیب خواهد دید. از 

نظر اردوغان، سران امارات به اسالم خیانت کرده اند.]5[
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در مورد رژیم صهیونیستی نیز در سال های اخیر گرایش های منفی ترکیه بسیار افزایش 

پیدا کرده است. در نتیجه امکان ایجاد اجماع منطقه ای علیه ایران توسط بازیگرانی همچون ترکیه، 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی بسیار بعید است.

دومین چالش این است که اختالفات زیادی میان امارات و عربستان وجود دارد. اگر چه 

امارات در سال های اخیر از حامیان اصلی عربستان سعودی در مقابله با ایران بوده، اما گسست های 

عمیقی در روابط ابوظبی و ریاض به خصوص در مورد یمن وجود دارد. در حالی که عربستان 

سعودی از منصور هادی به عنوان متحد خود حمایت می کند، امارات عیدروس الزبیدی رییس 

را  )نیروهای ویژه شبوه(  الشبوانیه«  »النخبه  به  نیروهای موسوم  انتقالی جنوب یمن و  شورای 

مورد حمایت قرار داده است.  همچنین در شرایطی که برای بن زاید، اخوان المسلمین در یمن و 

خارج از آن دشمن شماره یک امارات محسوب می شود، اما برای بن سلمان این انصاراهلل است 

که در اولویت قرار دارد. در نتیجه، گرایش های مختلف عربستان و امارات در خصوص حمایت 

از گروه های داخلی در یمن به اختالفات دو طرف در این باره دامن زده است. از این رو ائتالف 

عربستان و امارات که برای فشار و تجاوز به برخی از کشورهای منطقه پدید آمده بود، خود با 

چالش های بزرگی مواجه است و هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

سومین چالش در همگرایی و ائتالف عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی این است که 

تالش  برخی از حکومت های عربی برای عادی سازی رابطه با اسرائیل، با هیچ اقبالی از سوی مردم 

مواجه نشده است. به عنوان مثال، زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به صراحت اعالم 

کرد که ایران، دشمن مشترک عربستان و اسرائیل است،]6[ هیچ پاسخ در خور توجهی در میان 

افکار عمومی مردم نگرفت. این امر نشان می دهد که حساسیت موجود در افکار عمومی جهان 

اسالم نسبت به مسئله فلسطین و عادی سازی رابطه اعراب با رژیم صهیونیستی بسیار زیاد است و 
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دیدگاه اعراب به ایران تحت تاثیر رابطه با اسرائیل قرار نمی گیرد.  

در یک نظرسنجی که توسط مرکز عربی واشنگتن دی سی در سال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 

انجام شده، حدود 9۰ درصد از مردم در جهان عرب، اسرائیل را بزرگترین دشمن خود تلقی کرده 

اند. همچنین 87 درصد از اعراب نارضایتی خود را در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل توسط 

کشورهای خود ابراز کرده اند. نیمی از 8 درصدی هم که برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل را 

بدون مشکل عنوان کرده اند، پذیرش رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور را مشروط به تأسیس 

کشور مستقل فلسطینی دانسته اند. اکثر پاسخ دهندگان، علت مخالفت خود با برقراری روابط 

دیپلماتیک میان کشورهای خود با رژیم صهیونیستی را استعمار و توسعه طلبی اسرائیل و همچنین 

نژاد پرستی آن نسبت به فلسطینیان عنوان کرده اند.]7[ نتایج این نظرسنجی نشان می دهد به رغم 

تمام تالش هایی که برای نزدیکی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رژیم صهیونیستی 

صورت گرفته، همچنان افکار عمومی جهان اسالم نسبت به این مسئله حساس است و این امر 

اجازه ائتالف علنی آنها علیه جمهوری اسالمی ایران را نمی دهد.

بازیگر یعنی  بازیگر منطقه ای مورد بحث، سه  از میان  این است که  چهارمین چالش 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی به دلیل اقدامات جنایتکارانه خود در 

فلسطین و یمن با چالش ها و محدودیت هایی برای اقدام در سطح گسترده مواجه اند. به نحوی 

که حتی در کشورهای غربی نیز نسبت به ادامه روند فعالیت های عربستان و امارات در منطقه 

تردیدهای جدی بوجود آمده است. به عنوان مثال در پارلمان انگیس نسبت به فروش سالح به 

با صدور  این کشور  استیناف  دادگاه  و  اعتراض های جدی صورت گرفته  امارات  و  عربستان 

حکم، فروش سالح به عربستان را غیرقانونی اعالم کرده است.]8[ پارلمان ایتالیا نیز فروش سالح 

به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به حالت تعلیق درآورده است.]9[ نوزده سازمان 
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غیردولتی بین المللی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق 

بشر و عفو بین الملل، در پیامی خطاب به پارلمان فرانسه نسبت به خطر همدست شدن این کشور 

این  اند.  امارات هشدار داده  به عربستان و  در جنگ علیه یمن در صورت تداوم فروش سالح 

سازمان ها از نمایندگان پارلمان خواسته اند به وظیفه خود مبنی بر کنترل اقدامات دولت عمل کنند 

و اطمینان یابند که فرانسه با ادامه صادرات سالح به عربستان و امارات، تعهدات بین المللی خود 

را نقض نکند.]۱۰[

از سوی  بارها  امارات متحده عربی در طول ماه های اخیر  همچنین عربستان سعودی و 

کنگره آمریکا به دلیل اقدامات جنایتکارانه در یمن مورد سرزنش قرار گرفته اند و اگر ترامپ از 

حق وتوی خود استفاده نمی کرد، فروش تسلیحات به آنها ممنوع می شد.]۱۱[ این امر نشان می دهد 

که هیچ یک از سیاست های تطمیعی عربستان در امریکا با پاسخ درخوری مواجه نشده است. میزان 

پولی که عربستان سعودی در نخستین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ٬ به عنوان هزینه البی 

به شرکت های آمریکایی پرداخته٬ حدود ۲7 میلیون دالر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۴ حدود 

6 و در سال ۲۰۱6 بیش از ۱۰ میلیون دالر بوده است.]۱۲[ نکته جالب توجه آن است که بخش 

عمده پول مصرفی عربستان برای البی در آمریکا با هدف تبلیغ علیه ایران هزینه شده است. با این 

حال اقدامات کنگره آمریکا علیه عربستان از ناکامی سعودی ها در صرف هزینه برای البی گری 

به نفع خود و علیه ایران حکایت دارد.

از سوی دیگر اقدامات صهیونیست ها علیه فلسطینی ها نیز هم در سطح منطقه و هم در میان 

کشورهای غربی جلوه نسبتا منفی پیدا کرده است. به نحوی که اکثر کشورهای اروپایی نسبت به 

مسئله انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس و یا تخریب منازل مسکونی شهروندان فلسطینی 

اعتراض کردند. بنابراین حساسیت نسبت به اقدامات تجاوزکارانه عربستان، امارات و اسرائیل نه 
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فقط در منطقه، بلکه در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است. این امر جلوی هرگونه حرکت 

آشکار آنها و طرح ریزی برای مقابله اساسی با ایران را سلب می کند. 
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نتیجه گیری

در نگاه نخست، خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران٬ یک پیروزی 

بزرگ برای عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی به شمار می آید، اما واقعیت آن است که هیچ 

یک از موارد فوق تغییری در سیاست های اصولی و بنیادین ایران ایجاد نمی کند. در واقع برخالف 

پیش بینی های  عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی، ایران نه از حضور و نفوذ منطقه ای خود 

می کاهد و نه از برنامه های دفاعی و نظامی همچون توسعه صنایع موشکی دست می کشد. ایران 

نشان داده که در شرایط سخت توان مدیریت اوضاع را به خوبی دارد و می تواند اوضاع را به نحوی 

مدیریت کند که در نهایت با پیروزی توام باشد.

این در حالیست که اقدامات مخرب امریکا علیه ایران می تواند به تمام منطقه آسیب برساند. 

تنش های اخیر در منطقه خلیج فارس در حالی بیانگر سیاست های تخریبی امریکا در منطقه است 

که بیش از همه کشورهایی همچون عربستان و امارات از آن آسیب دیده اند. کما اینکه تاکنون به 

نفت کش های سعودی و اماراتی حمالتی صورت گرفته است. در نتیجه، پیروی عربستان و امارات 

از سیاست های امریکا و همراهی با رژیم صهیونیستی در مقابل ایران نه تنها برای آنها مطلوبیت 

راهبردی ایجاد نمی کند، بلکه می تواند چالش های امنیتی هر دو کشور را افزایش دهد. در این 

بین اگر چه دشمنی رژیم صهیونیستی در هر شرایطی با ایران ادامه می یابد، اما ترکیه با در پیش 

گرفتن سیاست عقالنی، به توسعه مناسبات خود با ایران می اندیشد و تالش می کند تا حد ممکن 

تحت تاثیر سیاست ها و فشارهای امریکا در فضای پسابرجام قرار نگیرد.  
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