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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٢٠١٣ دسمبر ٠۴  

  شکست ديپلماسی رياض و تل ابيب

  

ھر دو . می ايران، محور رياض و تل ابيب را به وحشت  انداخته استوتوافق اخير ايران و غرب به ارتباط پروگرام ات

کشور عربستان و اسرائيل بر مبنای منافع سياسی و نظامی خويش سعی می ورزند مانند دور اول آن را به ناکامی 

صراف امريکا از حمله به سوريه، اين دومين شکست ديپلماتيک  عربستان و اسرائيل در بعد از ان.   مواجه سازند

.  توافق ايران و غرب جان تازه ای به نظام آخندی بخشيد و موفقيتی را برای مال ھای ايران بار آورد.  منطقه است

ينجا  ناکامی ا، در) ص امريکاباالخ(صرف نظر از کيفيت توافق بين ايران و غرب و مفاد و مضار آن برای جانبين 

.  دھم ھای پی در پی عربستان و اسرائيل و دورنمای  معادالت سياست بين المللی شرق ميانه را مورد ارزيابی قرار می

حال مشاھده می نمائيم که چرا ايران و امريکا از حالت خصمانۀ گذشته دوری جسته و آھسته آھسته راه آشتی را در 

  .  پيش گرفته اند

فشار ھای .  ش با غرب به حد قل رسيده استو روابط سال است که در سطح جھانی در انزوا  بوده  ٣۴يران بيش از ا

سياسی و اقتصادی از جانب امريکا و متحدين اين کشور، ايران را در حالت خفقان آور قرار داده و بيليون ھا دالر ايران 

تعزيرات کمرشکن اقتصادی .   از استفادۀ نظام آخندی خارج شده استدر بانک ھای امريکا و اروپا منجمد باقی مانده و

روش ھای  تند و بی مفھوم احمدی نژاد .  مردم ايران را به ستوه آورده و نارضايتی ھای عظيمی را سبب گرديده است

سوی ه قتصادی بسوی  انزوا و از نگاه اه و حاميان وی در سياست داخلی و خارجی، ايران را  از نگاه سياسی بيشتر ب

 افغانستان و عراق ياری ر اش بات اشغالگرانه امريکا را در تجاوز،که نظام آخندی با وجودی.  ورشکستی سوق داد
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ن را رساند، الکن اين ھمکاری رياکارانه و خيانت آميز نظام آخندی  به کشور ھای ھمسايه باعث نشد که واشنگتن تھرا

ان متواتر با تھديدات و حمالت  احتمالی نظامی امريکا و اسرائيل مواجه بوده اير.  کنددر حلقۀ محور شرارت داخل ن

می بلکه ساختار ھای وسيسات اتأفتد، نه تنھا  تران و امريکا و متحدينش اتفاق بياگر برخورد ھای نظامی بين اي. است

 سياسی ۀته و نظام آخندی از صحنسوی انھدام رفه نابود شده و ايران مانند عراق و ليبيا بنيز زيربنائی اقتصادی اش 

که نيازمندی ھای سياسی و اقتصادی و اجبار ھای داخلی و جھانی تھران را به تسليم  خالصه اين.  ناپديد خواھد شد

  .واداشته است

امريکا  از يک منبع مھم انرژی  . امريکا ھم  با از دست دادن ايران، دچار خسارات سياسی و اقتصادی گرديده است

امريکا ھمچنان يک متحد بزرگ سياسی خود .   و بيشتر متکی به عربستان و ساير کشور ھای عرب شده استمحروم 

.  در منطقه را از دست داده و زمينه برای برگشت روسيه و نفوذ روز افزون سياسی و اقتصادی چين مھيا شده است

يپلماسی اين کشور را در جھان اسالم تضعيف  افغانستان و عراق،  درناکامی ھای پی در پی امريکا بعد از تجاوز ب

سيس دولت مستقل أتواند روش ضد بشری اسرائيل را به ارتباط ت که تا حال قادر نشده و يا نمی نموده باالخص اين

بھار عرب و شکست نظام ھای مورد  حمايت امريکا در .  فلسطين متوقف سازد و صلح را در شرق ميانه تأمين نمايد

 نمايان ساخت و دست ايران را  روسيه را در حمايت از اسد کامالً ناکامی اين کشور در سوريه که نقشمصر و تونس و 

 ثابت نمود، امريکا را واداشته است که در پاليسی ناکام خود در شرق ميانه تجديد نظر ۀ غرب قوياً در خنثی ساختن توطئ

ت ظاھر شدن و تبارز را در محافل أ بوش که کمتر جرناکامی ھای اوباما در داخل و مشاھدۀ  انزوای جورج.   نمايد

مريکا از تجاوز به سوريه  و انتخاب روش آشتی جويانه با ايران اداخلی و بين المللی دارد، نقش خود را در انصراف 

درت رائيل و امريکا منحيث يک قادارۀ اوباما شايد به اين نتيجه رسيده باشد که در نھايت منافع اس.  بازی کرده است

ً ول جھانی مسؤ  از حمايت سياسی و فھوم نيست که اسرائيل کالً البته اين بدين م.  شود  از ھم جدا میدر منطقه بعضا

مجموع حوادث  و حاالت سياسی در منطقه و جھان سبب شده است که واشنگتن و .  نظامی امريکا محروم شده است

  .تھران با ھم نزديک گردند

مبر در ژنيو صورت گرفت، رياض و  نو٢۴ايران که به  تاريخ  " میوبرنامۀ ات" پيرامون توافق مقدماتی ايران و غرب

ناتانياھو توافق با .  اين توافق چيغ و فرياد ناتانياھو را به آسمانھا بلند کرد.  پاچه ساخته استو تل ابيب را سخت دست 

در واقعيت اين .  سعود ھم در قھر و خشم بی سابقه فرو رفته استفاميل آل .   خواند" خطای تاريخی"ايران را يک 

شکست اول با انصراف امريکا از حمله به سوريه بود .  شود دومين شکست ديپلماتيک محور رياض و تل ابيب تلقی می

د که رياض را وادار ساخت با روش کودکانه از پذيرش چوکی غير دايمی شورای امنيت خوداری ورزد  و غضب  خو

فعاليت اسرائيل در سطوح منطقه ئی و جھانی و ازدياد فشار از جانب گروه ھای .  را عليه روش واشنگتن نمايان سازد

و ايران  تا حال سودی برای ) باالخص امريکا(حامی اسرائيل در امريکا در جھت خنثی ساختن توافق ژنيو بين غرب 

   رياض و تل ابيب از نزديکی واشنگتن و تھران در ھراس اند؟  چرا. ديپلماسی ناکام اسرائيل در زمينه نداشته است

ژيک مھمی را يرات  ستراتيآشتی بين تھران و واشنگتن  معادالت  سياسی شرق ميانه  را دگرگون  خواھد کرد و تغي

کاھش ش  نزد امريکا تنزل خواھد کرد و نفوذش در منطقه يژيکاسرائيل ھراس دارد که ارزش سترات.  باعث خواھد شد

بعد از ختم جنگ سرد، يک تعداد صاحب نظران امريکائی پشتيبانی کامل امريکا از اسرائيل و ارزش .  خواھد يافت

برد  اسرائيل ھمچنان در اضطراب به سر می.   ال قرار دادندؤژيک اين کشور را بعد از ختم جنگ سرد مورد سيسترات

در . ال برودؤ بيليون دالری امريکا به اين کشور زير س٣ ھای ش مبادا روزی کمکيژيککه با پائين آمدن ارزش سترات

با انھدام عراق و بی اھميت شدن اين کشور در توازن نظامی  شرق .  حال حاضر اسرائيل در منطقه يکه تاز است

ين امی قدرت حاکم دروميانه، مصروفيت مصر در داخل و تضعيف قابل مالحظۀ سوريه، اسرائيل با دندان ھای ات
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نزديکی تھران و واشنگتن .  يابدت از جھان شناخته شده و مصمم است که اين برتری کيفيتی اش بر اعراب تداوم قسم

.  ھم خواھد زد و ايران غنی و پر نفوس را وارد تياتر منطقه خواھد ساخته اين توازن را از ريشه به ضرر اسرائيل ب

 کمبودی ھای نظامی خود برداشته که باعث خلق اضطراب ثری در جھت رفعؤبا وجود عقب ماندگی، ايران گام ھای م

اگر جنگی بين ايران و اسرائيل در بگيرد، اسرائيل ھم از صدمات و خسارات .  در اسرائيل و عربستان شده است

  . مدھش  جانی و مالی رھائی  نخواھد يافت

م و اعتراض شديد آل سعود را  در بر می ايران، خشو اتألۀمريکا نسبت به حل بحران سوريه و مسااتخاذ روش  جديد 

.  عربستان از ھيچ گونه فعاليت تخريبی در عقيم ساختن توافق بين واشنگتن و تھران خودداری نکرده است. داشته است

اظھارات تند و اعتراضات بی جای  بندر بن سلطان رئيس استخبارات عربستان به اين عملکرد امريکا عکس العمل  

.  مريکا به رياض به مشاھده رسيدا ۀآن در سفر اخير جان کری وزير امور خارجۀ ق نمود  که نتيججدی در واشنگتن خل

رياض مانند تل ابيب می ترسد که با باز شدن دروازۀ . ين سفر جان کری خواستار برکناری بندر بن سلطان شدادر

يافته و دست قوی اين کشور در حوادث ژيک  عربستان کاھش يسوی واشنگتن، نياز امريکا به ھمکاری ستراته تھران ب

رياض  به اين عقيده است که در صورت رھائی ايران از قيد تعزيرات اقتصادی، .  شرق ميانه بسيار ضعيف خواھد شد

 را به ضرر عربستان و ساير کشور ھای سنی ءاين کشور با نيرومندی بيشتری وارد صحنه خواھد شد و توازن  قوا

 واشنگتن، نيازمندی امريکا را از عربستان به –داند که ديتانت تھران   آل سعود ھمچنان می. ھم خواھد زده مذھب ب

ارتباط استفاده از تيل اين کشور طور قابل مالحظه کاھش داده و شايد ھم روزی ايران جای عربستان را در معادلۀ 

ئی دارد و ھمچنان سرمايه گذاری ھای ايران  بازار وسيع برای اموال امريکا. ژيک واشنگتن در منطقه بگيرديسترات

امريکا وبرتانيه در ايران برای ساختار ھای اقتصادی اين کشور بيليون ھا دالر در جيب کمپنی ھای نفت وگاز امريکائی 

 شکايت سر داده اند که در مذاکرات پشت  فارسعربستان و ساير کشور ھای حوزۀ خليج.  و برتانوی خواھد ريخت

 و تھران که سرانجام به توافق ژنيو انجاميد، امريکا با آنھا مشوره نکرده و به دوستی خود  با آنھا پرده بين واشنگتن

زعامت اين کشور ھا ھمچنان ھراسان اند که نزديکی امريکا و ايران باعث تداوم قدرت اسد در .  پشت پا زده است

  .  يه به ھدر خواھد رفتسوريه خواھد شد و تمام زحمات و سرمايه گذاری آنھا در انھدام سور

 در شرق ميانه، عربستان  و اسرائيل در تکاپو افتاده اند که  چطور بتوانند توافق ژنيو را بين ايران و یبا چنين تحول

تا اکنون ديپلماسی رياض و .  ژيک خود را در روياروئی با ايران و سوريه حفظ نماينديھم زده  و اھميت ستراته غرب ب

  . خواه  برای عربستان و اسرائيل بار نياورده استتل ابيت نتيجۀ دل

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 


