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Abstract
The relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi 
Arabia have become a complex and challenging issue due to the 
current developments, especially after 2011. On the one hand, 
internal security has become the most important concern of the 
two parties, especially Saudi Arabia, and on the other hand, 
regional developments have provided the ground for competition 
to increase the sphere of influence between the two countries, and 
more importantly, Saudi Arabia has a greater degree of adherence 
to international developments than the Islamic Republic of Iran, 
especially the United States. In general, the relations between 
the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia can be defined 
in a historical fluctuation, a fluid state between “interaction”, 
“tolerance”, “confrontation” and “conflict”. Accordingly, it has 
been very rare for relations between the two countries to be in a state 
of prolonged interaction or conflict; the two countries of the Islamic 
Republic of Iran and Saudi Arabia, despite many similarities, 
have not been able to reach an agreement on common and even 
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close definitions, thus leading to a threatening understanding of 
each other so that the two countries see a bright horizon in their 
relations hesitantly; Therefore, the research question is the lack of 
knowledge of solutions and obstacles in the management of the 
conflict between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, it 
is what are the important components in the management of the 
conflict between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia? 
.The research method of this research is analytical and descriptive. 
This is a qualitative research in which the researcher collects data 
through various sources and uses interviews with experts and 
analyzes the issue and then creates a conceptual framework based 
on the five dimensions of Buzan security and points to patterns of 
friendship and enmity; Based on this conceptual framework, the 
differences between Iran and Saudi Arabia can be seen in all these 
aspects of classical security, economic, social, political and even 
environmental. Accordingly, Buzan’s approach also points out 
that security has taken on different dimensions since the 1990s, 
and it can be said that the five dimensions of Buzan’s security 
and Buzan’s definition of security can indicate that the major 
differences between Iran and Saudi Arabia fall into these five 
dimensions. The researcher further examines the obstacles in the 
relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, 
such as obstacles in the field of politics and security, obstacles 
in the field of geoeconomics, obstacles in the field of ideology, 
the position of trans-regional actors in the conflict between Iran 
and Saudi Arabia. Iran and Saudi Arabia, such as moving from an 
absolutist to a relativistic point of view, thematic prioritization of 
interests, avoidance of entering the red line, mutual understanding 
of the two actors of implicit division of regional sphere of 
influence and ensuring not to enter the sphere of influence of a 
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rival actor in a realistic sense, it refers to high politics and the use 
of formal principles and channels instead of informal principles. 
In a general summary, the researcher points out that currently 
“perceptions” and “misconceptions” by the political elites of the 
two countries are the most important variables in the stability of 
tensions between the two countries, and this is not something that 
can be discussed. Political and the promise of mutual trust can be 
resolved; Therefore, accurate identification of the red lines of each 
party and its observance or, at a minimum, the ability to bargain 
over it can help a lot to resolve reciprocal problems. Finally, it 
should be said that the establishment of diplomatic relations is 
the most important and only official channel that can convey the 
common intentions of the two countries without misunderstanding 
and mediation.
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چکیده
روابــط ایــران و عربســتان بــا توجــه بــه تحــوالت جــاری به ویــژه پــس از ســال 2011 بــه موضوعــی 

ــر و  ــۀ دو بازیگ ــن دغدغ ــی مهم تری ــت داخل ــت. امنی ــده اس ــل ش ــز تبدی ــده و چالش برانگی پیچی

به ویــژه عربســتان ســعودی اســت. تحــوالت منطقــه ای نیــز زمینــۀ رقابــت بــرای افزایــش حــوزۀ نفــوذ 

میــان دو کشــور را فراهــم کــرده اســت. دو کشــور ایــران و عربســتان بــا وجــود شــباهت های فــراوان 

تاکنــون بــه تعریف هــای مشــترک و حتــی نزدیــک به هــم دســت نیافته انــد. و ایــن موضــوع بــه درک 

تهدیدآمیــزی از دیگــری منجــر شــده اســت تــا دو کشــور افق روشــن در روابــط خــود را به دیــده تردید 

بنگرنــد. ایــن پیش زمینــۀ ذهنــی و روان شــناختی از ایــران و عربســتان بــرای تبدیــل وضعیــت روابط دو 

کشــور نیازمنــد کاتالیــزوری بــود کــه تحــوالت ســال 2011 و به دنبــال افزایــش نفــوذ منطقــه ای ایــران 

بهانه هــای الزم را بــرای شــروع دشــمنی فراهــم کــرد. در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن پرســش 

هســتیم کــه مؤلفه هــای مهــم در مدیریــت منازعــۀ ایــران و عربســتان ســعودی کدامنــد؟ چگونه تنش 

در روابــط دو کشــور به ســوی کاهــش تنــش در حالــت حداقلــی و بهبــود روابــط در حالــت حداکثری 

پیــش مــی رود؟ ایــن پژوهــش براســاس رویکــرد تحلیلی توصیفــی و در چارچــوب نظــری مجموعــۀ 

امنیتــی منطقــه ای و الگوهــای دوســتی و دشــمنی بــه ایــن موضــوع می پــردازد.

کلیدواژه ها: فهم مشترک امنیتی، تعامل، متغیرهای داخلی، تقسیم حوزۀ نفوذ منطقه ای

مقالۀ پژوهشی
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مقدمه 

ــژه  ــران به وی ــی ای ــت خارج ــای سیاس ــن پرونده ه ــی از پیچیده تری ــتان یک ــران و عربس ــط ای رواب

پــس از ســال 2011 اســت. ایــن شــرایط بــا روی کارآمــدن ســلمان بــن عبدالعزیــز و ورود گــروه 

ــی از  ــی، نگران ــز شــده اســت. انقالب هــای عرب ــر نی ــن کشــور پیچیده ت ــه ای ــد ب سیاســی جدی

ســرایت انقــالب بــه عربســتان ســعودی و موضــع ایــران در قبــال ایــن انقالب هــا زاویــۀ روابــط دو 

کشــور را افزایــش داد. بــا بررســی تاریــخ روابــط ایــران و عربســتان ســعودی درمی یابیــم به نــدرت 

روابــط ایــران و عربســتان در ســطح مناســبی بــود اســت؛ زیــرا در بهتریــن حالــت »تســامح بــه 

ــی  ــورت روبنای ــور به ص ــی دو کش ــد سیاس ــه پیون ــدت ب ــه در کوتاه م ــت ک ــوده اس ــاض« ب اغم

منجــر شــده بــود. با وجــود این، شکســتن پوســتۀ روابــط ایــران و عربســتان در دوره هــای مختلف 

بــرای ظاهرشــدن ماهیــت تعارض هــای دو کشــور گاهــی از ســوی هرکــدام از دو کشــور صــورت 

گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان شــدت و ضعــف پیونــد بــا بازیگــر هژمــون و فرامنطقــه ای اهمیت 

خاصــی داشــته اســت. به صــورت کلــی روابــط ایــران و عربســتان در نوســان تاریخــی، حالتــی 

ســیال میــان »تعامــل«، »تســامح«، »تقابــل« و »تعــارض و تخاصــم« اســت. بــر ایــن اســاس، 

به نــدرت روابــط دو کشــور در حالــت تعامــل طوالنــی یــا تخاصــم طوالنــی بــوده اســت؛ زیــرا 

وجــود تفاوت هــای فــراوان، دو کشــور را از حالــت تعامــل خــارج و وجــود منافــع مشــترک نیــز 

دو کشــور را از تعــارض طوالنــی دور کــرده اســت.

 امــروزه روابــط از حالــت »صلــح ســرد« و تســامح به ســوی تعــارض و تخاصــم از 

ــا روی کارآمــدن بایــدن و کاهــش حمایــت  ــا 2020 در حرکــت اســت و ب ســال های 2015 ت

ــن  ــران بیشــتر شــده اســت. ای ــا ای ــط ب ــود رواب ــه بهب ــاض ب ــل ری از عربســتان ســعودی، تمای

ــن  ــاید مهم تری ــود؟« ش ــل می ش ــا ح ــت ی ــود مدیری ــۀ موج ــه منازع ــه »چگون ــش ک پرس

پرســش در ایــن حــوزه باشــد. سیاســت عربســتان ســعودی بیشــتر از جمهــوری اســالمی ایــران 

ــژه ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده پیــروی می کنــد. ســه  از تحــوالت بین  المللــی و به وی

رئیس جمهــور اخیــر ایــاالت متحــده، اوبامــا، ترامــپ و بایــدن ســه سیاســت متفــاوت در مــورد 

عربســتان ســعودی در پیــش گرفته انــد؛ اگرچــه همــواره عربســتان را متحــد راهبــردی منطقــه ای 

خــود می دانســتند. در پــی ایــن تغییــرات، ایــن درک از ســوی هــر دو کشــور ایــران و عربســتان 

بــه وجــود آمــد، در منطقــه ای کــه قدرت هــای منطقــه ای روابــط مناســبی بــا یکدیگــر ندارنــد، 

ــت.  ــی داش ــم چالش ــت ک ــود زیس نمی ش

بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم حــل چالــش دو کشــور تــا حــدود زیــادی هزینه هــای کاربســت 
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ــت  ــعودی درس ــتان س ــرای عربس ــئله ب ــن مس ــژه ای ــی داد. به وی ــش م ــا را کاه ــت آن ه سیاس

ــوب  ــه چارچ ــدا ب ــه ابت ــت. در ادام ــرده اس ــاز ک ــن آغ ــا یم ــه ای را ب ــگ پرهزین ــه جن ــت ک اس

ــاره  ــمنی اش ــتی و دش ــای دوس ــی و الگوه ــت بوزان ــۀ امنی ــاد پنج گان ــر ابع ــی ب ــی مبتن مفهوم

ــل  ــای ح ــرانجام راهکاره ــم. س ــی می کنی ــتان را بررس ــران و عربس ــط ای ــع رواب ــپس موان و س

ــم. ــان می کنی ــئله را بی مس

چارچوب مفهومی: ابعاد پنج  گانۀ امنیت بوزانی

ــط امنیتــی کالســیک،  ــد. در رواب ــران و عربســتان ســعودی در همــۀ جنبه هــا اختــالف دارن ای

اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و حتــی زیســت محیطی موانعــی وجــود دارد. رویکــرد بــوزان 

ــه  ــی یافت ــاد مختلف ــۀ 1990 ابع ــس از ده ــت پ ــه امنی ــد ک ــاره می کن ــوع اش ــن موض ــه ای ب

ــت  ــۀ امنی ــاد پنجگان ــعودی را در ابع ــتان س ــران و عربس ــات ای ــوان اختالف ــاید بت ــت. ش اس

ــه  ــه اینک ــایان توج ــد. ش ــه می ده ــت ارائ ــوزان از امنی ــه ب ــای دارد ک ــی ج ــی و تعریف بوزان

روابــط کشــورهای منطقــه همچنــان بــر اولویــت امنیــت بــه مفهــوم کالســیک و امنیــت عینــی 

اســت. مســائل زیســت محیطی چنــدان اولویــت کشــورهای منطقــه نیســت. از دیــدگاه مکتــب 

ــد:  ــته بندی می کن ــد دس ــج بع ــن پن ــا را در ای ــی دارد. آن ه ــاد متفاوت ــت ابع ــاک، امنی کپنه

ــاد  ــوزان ابع ــد ب ــت محیطی. از دی ــی و زیس ــی، فرهنگی اجتماع ــادی، سیاس ــی، اقتص نظام

ــر نیســت و هــر بعــد از امنیــت و تأمیــن آن  امنیــت به طــور کامــل در عالــم واقــع تفکیک پذی

به شــکلی وابســته بــه ابعــاد دیگــر اســت. بــه همیــن دلیــل در تأمیــن امنیــت، یــک کشــور بایــد 

ــه امنیــت کشــورهای دیگــر توجــه کنــد.   ب

1. تهدیــد نظامــی: از دیــد بــوزان مرکــز نگرانی هــای ســنتی مربــوط بــه تهدیــد نظامــی اســت. 

 .)Rabiee, 1383: 140) ــت ــه اس ــک جامع ــرای ی ــد ب ــن تهدی ــی ملموس تری ــد نظام تهدی

چراکــه مســتقیم بــا موجودیــت مــادی یــک ســرزمین در ارتبــاط اســت. صرف نظــر از اینکــه 

ایــن تهدیــد از ســوی چــه کشــوری باشــد حتــی اگــر کشــور تهدیدکننــده، کشــوری ضعیــف 

باشــد، ولــی تــرس از ناامنــی، همــواره امنیــت نظامــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت. تدابیــر 

نظامــی نــه تنهــا به صــورت بنیادیــن بــر کارکردهــای حفاظتــی دولــت اثــر دارد، بلکــه منافــع 

گوناگــون اجتماعــی و فــردی را کــه پایدارتــر از روبناهــای دولــت اســت تهدیــد می کنــد؛ زیــرا 

 
ً
اســتفاده از زور تحــوالت نامطلــوب ناگهانــی در ســطح گســترده را ســبب می شــود. معمــوال

تهدیــدات نظامــی در برنامــۀ امنیــت ملــی باالتریــن اولویــت را دارنــد. تهدیدات نظامی شــامل 



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

93

Bouzan, 1387: 141- توســل بــه زور هســتند و نــوع خاصــی از تهدیــد را شــامل می شــوند

ــل دو ســطحی توانایی هــای تهاجمــی و  ــر متقاب ــه اث ــوزان ب ــد ب ــت نظامــی از دی (142(. امنی
ــود.  ــوط می ش ــر مرب ــت یکدیگ ــا از نی ــت های آن ه ــورها و برداش ــی کش تدافع

ــا  ــا ی ــر تهدید ه ــاز دیگ ــوان زمینه س  به عن
ً
ــا ــی عموم ــد سیاس ــی: تهدی ــد سیاس 2. تهدی

ــژه هویــت  ــدۀ دولــت و به وی ــد (Rabiee, 1383: 137). ای ــز عمــل می کن مکمــل آن هــا نی

ملــی و ایدئولــوژی ســازمان دهنده و نهادهایــی کــه نمــود آن هســتند، اهــداف عــادی تهدیــد 

سیاســی بــه شــمار می رونــد. تهدیــد سیاســی ناشــی از افــکار و ســنت هایی اســت کــه توجیــه 

ــرن  ــازمان  دهنده در ق ــای س ــوند. ایدئولوژی ه ــوب می ش ــی محس ــی بین الملل ــی آنارش اصل

ــن  ــت. ای ــده اس ــیار پیچی ــا بس ــن ایدئولوژی ه ــت بی ــد. رقاب ــارض بوده ان ــم در تع ــتم باه بیس

امــر تعریــف دقیــق تهدیــد جــدی سیاســی در ســطحی کــه شایســته عنــوان امنیــت ملــی باشــد 

را بــا مشــکل مواجــه ســازد. تهدیــد سیاســی ممکــن اســت ســاختاری باشــد، یعنــی بیــش از 

ــه بازیگــر دیگــر ناشــی شــود از ماهیــت دولــت  آنکــه از اهــداف خــاص بازیگــری نســبت ب

نشــأت می گیــرد. تهدیــد سیاســی ســاختاری زمانــی رخ می دهــد کــه اصــول ســازمان دهندۀ 

دو دولــت در شــرایطی بــا یکدیگــر تعــارض پیــدا کنــد و هیچ کــدام نتوانــد دیگــری را نادیــده 

بگیــرد (Bouzan, 1378: 143-147). امنیــت سیاســی دربــارۀ ثبــات ســازمانی دولت هــا، 

نظام هــای حکومتــی و ایدئولوژی هایــی اســت کــه بــه آن هــا مشــروعیت می بخشــد. از 

ــدازۀ  ــه ان ــت ب ــن اس ــی ممک ــد سیاس ــت، تهدی ــی اس ــی سیاس ــت موجودیت ــه دول ــی ک آنجای

تهدیــد نظامــی مهــم باشــد. 

ــدرت  ــور ق ــوروی و ظه ــاد ش ــی اتح ــا فروپاش ــادی ب ــت اقتص ــادی: امنی ــت اقتص 3. امنی

اقتصــادی آمریــکا در ادارۀ جنــگ ســرد و رقابــت پرهزینــۀ تســلیحاتی نمــود بیشــتری یافــت. 

به صورتــی کــه پــس از ســال 1989 بــه مهم تریــن بعــد امنیتــی تبدیــل شــد. امنیــت 

ــرای  ــروری ب ــای الزم و ض ــول و بازاره ــرمایه، پ ــع، س ــه مناب ــی ب ــارۀ دسترس ــادی، درب اقتص

حفــظ ســطوح پذیرفتنــی رفــاه و قــدرت دولــت اســت. همــواره در فرهنــگ امنیتــی هــر کشــور، 

ــس از  ــت اقتصــادی پ ــن امنی ــد تنگاتنگــی دارد. در مــورد اهمیت یافت ــت پیون ــا امنی اقتصــاد ب

جنــگ ســرد می تــوان بــه هانگتینتــون اشــاره کــرد کــه گفــت در جهانــی کــه احتمــال منازعــۀ 

نظامــی بیــن کشــورهای عمــده وجــود نــدارد؛ قــدرت اقتصــادی به طــور فزاینــده ای در تعییــن 

ــن  ــادی بی ــام اقتص ــت (Sheihan, 2009: 88-96(. در نظ ــد داش ــت خواه ــری اهمی برت

ــدن،  ــود  تک محصولی ش ــی خ ــت، ول ــروری اس ــری ض ــبی ام ــت نس ــه مزی ــه ب ــل توج المل
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وابســتگی و تهدیــد امنیــت اقتصــادی را به بــار مــی آورد. بنابرایــن کشــورها بــا وجــود مزیــت 

ــد.  ــال می کنن ــود اعم ــت های خ ــم در سیاس ــه آن را ه ــی ب ــی از بی توجه ــواره میزان ــبی هم نس

امنیــت اجتماعــی از ابعــاد پنجگانــه اســت کــه بــه پایــداری و دوام الگوهــای ســنتی زبــان، 

فرهنــگ و مذهــب و عادت هــای ملــی در شــرایط قابــل قبــول، بــرای تکامــل و تحــول مربــوط 

اســت. ایــن بعــد از امنیــت در مقایســه بــا دیگــر انــواع امنیــت، کمتــر مــورد توجــه بــوزان بــوده 

اســت. وی امنیــت اجتماعــی را »پایــداری و تــداوم الگو هــای ســنتی زبــان، فرهنــگ و مذهــب 

و هویــت ملــی و آداب و رســوم تحــت شــرایط الزم بــرای تحــول بعــد اجتماعــی امنیــت ناظــر 

بــه رهیافتــی از امنیــت اســت کــه بــر فــرد اســتوار اســت (Sheihan, 2009: 107(. ایــن بعــد 

از امنیــت رفته رفتــه اهمیتــی بیــش از انتظــار بــوزان یافــت تــا جایــی کــه انگاره هــا و ســازه های 

هویتــی بــه بخــش جدایی ناپذیــر تنش هــا به ویــژه بــا توســعۀ رســانه تبدیــل شــد. مهاجــرت از 

جملــه مفاهیمــی اســت کــه در ایــن دســته از امنیــت جــای دارد )Astor, 2009: 5(. عــالوه بــر 

ایــن مکتــب کپنهــاک در توجــه خــود بــه امنیــت اجتماعــی، بــه گروه هــای قومــی و نــژادی نیــز 

توجــه دارد و بنــا بــه گفتــۀ ویــور همان گونــه کــه یــک دولــت بــرای بقــای خــود بــه امنیــت نیــاز 

.)Friis, 2000: 3( دارد، یــک ملــت هــم در زمینــۀ قومــی و هویتــی بــه امنیــت نیازمنــد اســت

ــظ و  ــه حف ــوط ب ــت مرب ــوع امنی ــن ن ــه ای ــرار دارد ک ــت محیطی ق ــت زیس ــت امنی در نهای

ــوان نظــام حمایتــی ضــروری و حیاتــی اســت.  ــی به عن نگهــداری زیســت بوم محلــی و جهان

ــت  ــن گام در جه ــه آن مهم تری ــه ب ــت و توج ــط زیس ــردن محی ــد امنیتی ک ــده دارن ــی عقی برخ

تأمیــن بقــای نــوع بشــریت محســوب می شــود. بــوزان، ویــور و دی وایلــد اســتدالل می کننــد 

ــه حفــظ ســطح موجــود تمــدن بشــری اســت   کــه بحــث امنیــت زیســت محیطــی، ناظــر ب

ــر را در  ــوع بش ــای ن ــت و بق ــه موجودی ــه ک ــن آنچ (Sheihan, 2009: 127-130). بنابرای
معــرض خطــر قــرار می دهــد، قســمتی از فعالیت هــای امنیتــی قــرار می گیــرد. از دیــد بــوزان، 

ــه  ــتیابی ب ــود دس ــبب می ش ــی س ــت محیط ــائل زیس ــردن مس ــد امنیتی ک ــور و دی وایل وی

ابزارهــای حــل ایــن مشــکل دشــوار شــود )Graeger, 1996: 109(، بدیــن صــورت کــه آن 

را از حــوزه مســائل امنیتــی خــارج کــرده و وارد حــوزۀ سیاســی کنیــم در ایــن صــورت اجــازه 

ــع  ــا موان ــه ب ــم در رابط ــه گفتی ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــتر خواه ــل آن بیش ــارکت در ح مش

روابــط ایــران و عربســتان و حــل مســئله گفتنــی اســت:

ــی  ــخت و نظام ــت س ــاد امنی ــی ابع ــی یعن ــر بوزان ــه تعبی ــا ب ــت علی ــاد سیاس ــت، ابع نخس

همچنــان اهمیــت فراوانــی دارنــد. ســپس ابعــاد ایدئولوژیــک در دســتۀ اجتماعــی و فرهنگــی و 
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ابعــاد اقتصــادی قــرار دارنــد کــه شــکاف های موجــود در روابــط دو کشــور را تعمیــق می بخشــند. 

ــرد. ــر می گی ــک را در ب ــا ایدئولوژی ــک ت ــات ژئوپلیتی ــی از اختالف ــکاف ها طیف ــن ش ای

دوم اینکــه بایــد بــه ایــن ابعــاد مختلــف امنیــت، ارتبــاط بــا مراکــز قــدرت جهانــی را هــم 

افــزود کــه شــکاف دهندۀ روابــط ایــران و عربســتان به ویــژه پــس از انقــالب بوده انــد. در چنیــن 

شــرایطی حرکــت عربســتان ســعودی بــه ســمت امنیــت دســته جمعــی بــرای بازدارندگــی علیــه 

ایــران معنــا یافــت. در ایــن مســیر تشــکیل شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا هــدف مهــار 

ــی  ــش انســجام درون ــی از یک ســو و افزای ــران و عــراق در آن دورۀ زمان جمهــوری اســالمی ای

کشــورهای شــبه جزیــرۀ عربــی از ســوی دیگــر ریــاض را ترغیــب بــه ایــن موضــوع کــرد.

ســوم اینکــه شــکاف ایدئولوژیــک میــان ایــران و عربســتان براســاس رویکــرد بوزانــی در قالــب 

امنیــت اجتماعــی و فرهنگــی قــرار می گیــرد. در ایــن مســیر اگرچــه بــوزان تأکیــد چندانــی بــر امنیت 

ــران و عربســتان  ــا اختــالف ای ــدارد؛ به نظــر می رســد در رابطــه ب ــژه ایدئولوژیــک ن فرهنگــی و به وی

ســعودی ایــن بعــد اهمیــت بیشــتری می یابــد. بــا وجــود حساســیت ایــن حــوزه، در طــول دهه هــای 

اخیــر فضــای سکوالریســتی بــر فضــای ایدئولوژیــک در عربســتان ســعودی حاکــم شــده اســت کــه 

ــد.  ــر می کن ــران و عربســتان ســعودی را کم  رنگ ت ایــن موضــوع یــک بعــد از اختالفــات ای

چهــارم اینکــه امنیــت دســته جمعــی و درک نامناســب از بازیگــری در منطقــۀ کشــورهای منطقه 

را به ســوی ایجــاد شــبکه های امنیتــی پیــش بــرده اســت. ایــن شــرایط تــا حــدودی فضــای منطقــه 

ــم  ــه و رژی ــت. ورود ترکی ــرده اس ــل ک ــه ای تبدی ــد منطق ــران قدرتمن ــری بازیگ ــای یارگی ــه فض را ب

صهیونیســتی نیــز بــه تحــوالت منطقــه ای، ایــن قطب بندی هــا را تشــدید کــرده اســت.

موانع موجود در روابط دوجانبه

ــه ای  ــی، منطق ــتردۀ داخل ــع گس ــا موان ــود ب ــط خ ــیر رواب ــتان در مس ــران و عربس ــور ای دو کش

به تنهایــی  ســه گانه  مؤلفه هــای  از  هیچ کــدام  به قطــع  بوده انــد.  روبــه رو  بین المللــی  و 

ــه  ــر ب ــکاف ها منج ــن ش ــانی ای ــل، هم پوش ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــط نیس ــش در رواب ــل تن عام

عمیق شــدن فضــای تیــره میــان دو کشــور شــده اســت. در ادامــه موانــع موجــود در روابــط دو 

ــم. ــی می کنی ــی را بررس ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــوزۀ داخل ــور در ح کش

موانع حوزۀ سیاست و امنیت

رخــداد انقــالب اســالمی و تغییــر در ســاختار کالن قــدرت و تفــاوت ســاختاری بــا بســیاری 
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ــاض از رخــداد انقالب هــای  ــی ری ــه عربســتان ســعودی، نگران ــه از جمل از کشــورهای منطق

ــل  ــور تبدی ــط دو کش ــران در رواب ــون بح ــتین کان ــه نخس ــش داد و ب ــه را افزای ــی در منطق مردم

شــد. ایــن مســئله در ادامــه بــا احســاس نگرانــی از صــدور انقــالب نیــز تشــدید شــد. چنیــن 

برداشــت تهدیدآمیــزی، عربســتان را به ســوی شــکل گیری محــور موســوم بــه »محــور 

اعتــدال« متشــکل از رژیم هــای جمهــوری و پادشــاهی عــرب خلیج فــارس و مصــر در 

مقابــل »محــور ممانعــت« مشــتمل بــر کشــورهای خواهــان تغییــر وضــع موجــود پیــش بــرد 

ــورت  ــاد و به ص ــت ایج ــن برداش ــران ای ــاض و ته ــوی ری (Aghaei, 2009: 11-12). از س
ــت  ــوی تقوی ــت به س ــد حرک ــاس تهدی ــن احس ــه، ای ــد. در نتیج ــت ش ــز تقوی ــدت نی بلندم

پیمــان نظامــی بــا غــرب تشــدید شــد. امنیــت مجموعــۀ جزیــره العــرب  از جنــوب عــراق تــا 

جنوبی تریــن نقطــه عربســتان بــا چتــر نظامــی و دکتریــن امنیتــی آمریــکا محافظــت می شــود 

کیــد کــرده اســت کــه امنیــت  (Sari al-Qalam, 1379: 71). ایــران همــواره بــر ایــن نکتــه تأ
منطقــه را بایــد کشــورهای آن تأمیــن کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان همــواره به ویــژه 

پــس از ورود بــه جنــگ یمــن وابســتگی نظامــی خــود را بــه ایــاالت  متحــده افزایــش داده اســت 

کــه زمینــه حضــور بیشــتر ایــاالت  متحــده را فراهــم کــرده اســت. بــرای نمونــه، قــرارداد 2017 

ــلیحات  ــارد دالر تس ــر 110 میلی ــغ ب ــروش بال ــوص ف ــپ در خص ــت ترام ــا دول ــتان ب عربس

ــای محورهــای مهــم  ــه عربســتان. اظهــار نظــر ســعود الفیصــل در ســال 2004 خــود گوی ب

ــد  ــکاری نیرومن ــورای هم ــک ش ــد او، ی ــت. از دی ــعودی اس ــتان س ــی عربس ــت خارج سیاس

ــه  ــده اند، توج ــام ش ــی ادغ ــی و نظام ــادی، سیاس ــر اقتص ــا در آن از نظ ــه اعض ــرک ک و پرتح

ــرای  ــگاه ژئوپلیتیکــی، تــالش ب ــن همســایۀ عربســتان از نظــر جای ــوان مهم تری ــه یمــن به عن ب

ــنتی،  ــی س ــوان رقیب ــران به عن ــه ای ــه ب ــرانجام توج ــه و س ــات و یکپارچ ــا ثب ــی ب ــاد عراق ایج

 .(Aghaei, 2009: 12-13) ــتند ــه هس ــورد توج ــات م موضوع

ــری  ــه ام ــتان ب ــران و عربس ــط ای ــان در رواب ــز نوس ــکاری نی ــورای هم ــکیل ش ــدای تش از ابت

نهادینــه تبدیــل شــد تــا جایــی کــه ایــن امــر نگرانی هــای فراوانــی را برانگیخــت و به نوعــی جنــگ 

 Zweiri & Ehteshami, 2007:( ــید ــداوم بخش ــکاری را ت ــورای هم ــران و ش ــن ای ــرد بی س

101(. بــه ایــن مســئله شــکاف ســاختاری ایــران و عربســتان در مــورد حمایــت ایــاالت متحــده 
از ائتالف هــای ضدایرانــی را نیــز بایــد افــزود )Ottaway & others, 2008: 35(. عــالوه بــر 

بعــد امنیتــی جهت گیری هــای سیاســی دو کشــور نیــز بــر موانــع موجــود بــر روابــط دو کشــور 

ــی متهــم  ــت از تروریســم و بنیادگرای ــه حمای ــل را ب ــزوده اســت. هــر دو کشــور بازیگــر مقاب اف
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ــت  ــی اس ــازۀ آن اصطالح ــکل ت ــالمی به ش ــی اس ــه و بنیادگرای ــم بنیادگرایان ــد. تروریس کرده ان

کــه »جــان فاســتر داالس« وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا در پــی شکســت دولت هــای بریتانیــا و 

فرانســه در بحــران کانــال ســوئز در ســال 1956 بــه کار بــرد کــه گویــای پیدایــش گونــه ای نگرانــی 

در میــان کشــورهای غربــی بــود. ســپس دامنــۀ ایــن مفهــوم بــه کشــورهای اســالمی ســرایت کــرد 

)Beverley, 2005: 30(. جنــگ خلیج فــارس و حضــور نیروهــای غربــی بــه رهبــری آمریــکا 

ــه بهانــۀ ســرکوب صــدام حســین و ایجــاد پایگاه هــای نظامــی در کشــورهای  در خلیج فــارس ب

ــن  ــرد. چنی ــازه ای ک ــۀ ت ــالمی را وارد مرحل ــی اس ــتان، بنیادگرای ــژه در عربس ــالمی و به وی اس

حمایــت آشــکار از ســلفی گری زمانــی آشــکارتر و بحث برانگیزتــر می شــود کــه بدانیــم دامنــۀ 

فعالیت هــای عربســتان بــه داخــل ایــران نیــز کشــیده اســت و ایــن کشــور از جریان هــای تنــدرو 

و مســلح موجــود در بلوچســتان پاکســتان حمایــت می کنــد. ایــن جریــان ســلفی - وهابــی کــه 

ــه اقدامــات تروریســتی در داخــل خــاك ایــران زد،  ــام »جنداللــه« دســت ب ــه ن ــا موجودیتــی ب ب

یکــی از مجراهــای تغذیــه ای خــود را از عربســتان ســعودی دریافــت می کــرد 

ــیت  ــز حساس ــعودی نی ــتان س ــر، عربس ــوی دیگ (Mottaqi, 2014: 154-155(. از س
ــد مقامــات  ــوان منطقــه ای شیعه نشــین دارد. از دی ــر اســتان شــرقی و القطیــف به عن ــژه ای ب وی

عربســتان ســعودی جمهــوری اســالمی می کوشــد بــا حمایــت از جنبش هــای شــیعی 

ــش  ــا افزای ــتان ب ــوی عربس ــی از س ــن اتهام زن ــد. ای ــن کن ــور را ناام ــن کش ــتان ای ــرق عربس ش

جنبش هــای جهــان عــرب در ســال 2011 و پــس از آن بــه مهم تریــن نقطــۀ حساســیت 

ــر در 2  ــر النم ــر باق ــدام نم ــات اع ــن اتهام ــی ای ــه در پ ــی ک ــد. به صورت ــل ش ــتان تبدی عربس

ژانویــه 2016 را در ایــن زمینــه می تــوان ارزیابــی کــرد کــه بــه چرخشــگاهی در تاریــخ روابــط 

ــمی از  ــط رس ــع رواب ــل و قط ــور تعطی ــفارتخانه های دو کش ــی آن س ــل و در پ ــور تبدی دو کش

ــر خارجــۀ ملــک ســلمان اعــالم شــد. ــر، وزی ســوی عــادل الجبی

موانع حوزۀ ژئواکونومیک

ــر  ــت تأثی ــعودی تح ــتان س ــران و عربس ــتراک ای ــوه اش ــن وج ــی از مهم تری ــوان یک ــاد به عن اقتص

اختالفــات اعتقــادی و سیاســی به صــورت وجــوه اختــالف خــود را نمایــان کــرده اســت. بــه  بیــان 

دیگــر، دامنــۀ تنــش و رقابــت سیاســی ایــران و عربســتان بــه حــوزه رقابت هــای نفتــی و اقتصــادی 

ــوان  ــت به عن ــد از نف ــران بخواهن ــی از بازیگ ــرگاه یک ــه ه ــی ک ــت. به صورت ــده اس ــیده ش ــز کش نی

ــوده  ــر آن ب ــه خواســته های خــود اســتفاده کنــد، بازیگــر دیگــر ب ــرای دســتیابی ب اهــرم فشــاری ب



98

اســت تــا بــا تعدیــل قیمــت میــزان کمبودهــا را جبــران کنــد. ایــن ناهماهنگــی در سیاســت های 

نفتــی نیــز زمینــه را بــرای بــروز تنــش در روابــط دو کشــور فراهــم کــرده اســت. ایــران و عربســتان 

ســعودی هــر دو از عمده تریــن صادرکننــدگان نفــت و مــواد پتروشــیمی بــه منطقــه و جهان هســتند. 

مهم تریــن مؤلفــۀ ژئوپلیتیکــی کشــور عربســتان، وجــود 25 درصــد منابــع نفــت کل جهــان در 

ایــن کشــور اســت؛ به گونــه ای کــه عربســتان می توانــد روزانــه 12 میلیــون بشــکه، نفــت تولیــد کنــد 

و بــازار نفــت جهــان را در اختیــار گیــرد )Lustick, 2013(. ایــن قــدرت تولیــد، در ســطح منطقه ای 

و جهانــی بــه ایــن کشــور امــکان داده اســت کــه در قیمت گــذاری نفــت و به طورکلــی تولیــد، توزیــع 

ــارد بشــکه  ــر نفــت عربســتان، حــدود 160 میلی ــد. ذخای ــا کن و مصــرف آن، نقــش خاصــی را ایف

تخمیــن زده شــده اســت کــه شــامل 4،1 ذخایــر موجــود دنیــا و بیــش از 3،1 درصــد از کل ذخیــره 

اوپــک می شــود. در مجمــوع، ذخایــر نفــت ایــن کشــور را 250 میلیــارد بشــکه نیــز بــرآورد کرده انــد. 

تولیــدات نفتــی عربســتان، ســاالنه در اواخــر دهــۀ 1980، بــه مقــدار 2 میلیــارد بشــکه نفــت بــود که 

بعــد از حملــۀ عــراق بــه کویــت در ســال 1990 افزایــش یافــت. در ســال 1999، عربســتان ســعودی 

ســاالنه 1،3 میلیــارد بشــکه نفــت تولیــد کــرد کــه بیشــترین تولیــد نفت توســط یــک کشــور در جهان 

محســوب می شــود. ایــن آمــار البتــه همــواره میــزان زیــادی از نوســان را داشــته اســت، زیــرا عربســتان 

همــواره تــالش کــرده اســت نقــش تعدیل گــر را در بــازار نفــت بــازی کنــد. 

ــانفتی  ــاد پس ــوی اقتص ــت به س ــرای حرک ــالش ب ــی و ت ــاد داخل ــه اقتص ــتان ب ــل عربس تمای

به صــورت عملــی، کاهــش وابســتگی بــه نفــت و تمرکــز بــر فعالیت هــای توریســتی مهم تریــن 

برنامه هــای عربســتان در چشــم انداز 2030 بــوده اســت. در ایــن زمینــه، چرخــش اقتصــادی از 

نفــت بــه توریســم در برنامه هــای مطــرح شــده از ســوی محمــد بــن ســلمان نیــز دیــده می شــود. 

یــه« در جنــوب غــرب ریــاض اســت کــه ســنگ بنــای 
ّ

بــرای نمونــه، ایجــاد شــهر تفریحــی »القد

ــد  ــان خواه ــه پای ــال 2022 ب ــا در س ــاس پیش بینی ه ــد. براس ــته ش ــال 2018 گذاش آن از س

 .)Almezaini ,2020( ــت ــع اس ــر مرب ــر 334 کیلومت ــغ ب ــهر بال ــن ش ــاحت ای ــید. مس رس

ــه ایــن معنــی کــه  ــا ایــن برنامــه عربســتان می خواهــد تولیــد قــدرت را از درون آغــاز کنــد؛ ب ب

ــرای افزایــش فعالیت هــای سیاســی و  ــه را ب ــا افزایــش قــدرت اقتصــادی خــود در داخــل زمین ب

قــدرت چانه زنــی خــود فراهــم کنــد. اینکــه تــا چــه میــزان جــذب توریســم بــا فضــای فرهنگــی 

و اعتقــادی عربســتان تناســب داشــته باشــد، موضوعــی اســت کــه به عنــوان یکــی از مهم تریــن 

ــر  ــم ب ــی حاک ــای عموم ــه فض ــژه اینک ــت. به وی ــه اس ــورد توج ــتان م ــدۀ عربس ــای آین چالش ه

عربســتان نشــان داده اســت کــه هنــوز پذیــرای چنیــن تحــول بزرگــی نبــوده اســت. 
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موانع حوزۀ ایدئولوژیک

در کنــار شــکاف های اقتصــادی و سیاســی، مذهــب همــواره یکــی از مهم تریــن پیشــران های 

اختــالف زا میــان ایــران و عربســتان ســعودی نقــش داشــته اســت. پیــش از انقــالب اســالمی 

ــی  ــود. به صورت ــران بســیار مســئله دار ب ــط پادشــاهی عربســتان و ای ــز، رواب در ســال 1979 نی

کــه پیامدهــای تاریــخ بیــن وهابیــان و شــیعیان جــای اندکــی بــرای مصالحــه باقــی گذاشــته 

ــا عربیــت دو بعــد  ــد ب ــی در پیون ــز اســالم وهاب ــود )Burke, 2004: 26(. در عربســتان نی ب

ــرار  ــب ق ــوام و مذاه ــر اق ــل دیگ ــی و در مقاب ــوب فرهنگ ــک چارچ ــی را در ی ــی و قوم مذهب

مــی داد کــه بــه تعبیــر حســنی هیــکل غبــار از رقابــت 1400 ســاله ای زدود کــه پیــش از اســالم 

ــتان  ــی عربس ــاختار سیاس ــت (Aghaei, 2009: 11). س ــود داش ــارس وج ــرب و ف ــن ع بی

هنــوز نتوانســته بــه ســمت دولــت- ملــت حرکــت کنــد کــه یکــی از مهم تریــن متغیرهــای مانــع 

بــر ســر ایــن راه، ســاختار قبیلــه ای اســت کــه وجــه دیگــر هویت بخــش جامعــۀ ســعودی در 

کنــار وهابیــت مرکزگــرا در ایــن کشــور پــس از ســال 1932 اســت. شــکاف مذهبــی ایــران و 

ــا کناررفتــن صــدام حســین از قــدرت در عــراق وارد فــاز جدیــدی شــد  عربســتان ســعودی ب

ــز به ســوی مخاصمــات ایدئولوژیــک ســوق مــی داد. در  کــه در عمــل فضــای منطقــه ای را نی

عــراق شــیعیان  کــه ســال ها از ســاخت قــدرت دور بوده انــد بــا تشــکیل اولیــن دولــت شــیعی 

ــران  ــی ای ــه یعن ــد حمایت هــای تنهــا دولــت دوســت در ســطح منطق در جهــان عــرب نیازمن

.)Hiro, 2008( بــود کــه ایــن مســئله حساســیت همســایۀ جنوبــی عــراق را برمی انگیخــت

 بــا وجــود ایــن تقابــل ایدئولوژیکــی دیگــری کــه ریشــه در جهان بینی هــای متفــاوت دو کشــور 

ــت.  ــوده اس ــرب ب ــان ع ــوالت 2011 جه ــال تح ــرف در قب ــای دو ط ــت موضع گیری ه ــته اس داش

به صورتــی کــه  جمهــوری اســالمی ایــران تــالش کــرده اســت آن را به عنــوان بیــداری اســالمی تعبیــر 

کنــد. در واقــع مفهومــی ایجابــی و معطــوف بــه رضایــت از تحــوالت موجــود اســت و در مقابــل 

عربســتان ســعودی از ایــن تحــوالت به عنــوان ناامنــی در جهــان عــرب یــاد می کنــد کــه می توانســت 

حاکمیت هــای محافظــه کار را بــه چالشــی بــزرگ بکشــاند. بــه همیــن دلیــل عربســتان ســعودی نیــز 

مقابلــه بــا ایــن تحــوالت را مهم تریــن راهــکار بــرای حفاظــت از بقــای خــود بــراورد می کــرد. 

ــاض  ــوالت، ری ــن تح ــان ای ــف در جری ــع ضع ــعودی در موض ــت س ــن دول ــا قرارگرفت ب

احســاس کــرد آن طــور کــه بایــد بــه اهــداف خــود در منطقــه دســت نیافتــه اســت. بــه همیــن 

ــورهای  ــا کش ــران ی ــال ای ــر در قب ــع رادیکال ت ــاذ مواض ــرای اتخ ــدی را ب ــه جدی ــل، مرحل دلی

هم ســو بــا ایــران آغــاز کــرده اســت. در ســوریه نیــز عربســتان از میــان همــۀ مخالفــان بشــار 
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اســد، بــر روی گــروه تنــدرو و ســلفی تمرکــز کــرد و حمایت هــای نرم افــزاری و ســخت افزاری 

خــود را بیشــتر متوجــه ایــن گــروه کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ســوریه تنهــا کشــور عربــی 

دوســت و متحــد ایــران پــس از انقــالب اســالمی بــوده اســت به گونــه ای کــه نــه تنهــا از عــراق 

در جنــگ بــا ایــران حمایــت نکــرد، بلکــه بــه یــاری جمهــوری اســالمی شــتافت. همچنیــن 

ســوریه نقــش مهمــی بــرای ایــران در ارتبــاط بــا جهــان ســنی داشــته اســت.  هــر دو کشــور 

علیــه ایدئولــوژی ســلفی گری عربســتان هســتند و بــا اتحــاد قــوی در برابــر عربســتان، مصــر، 

قطــر و جهــان عــرب بوده انــد. بــه همیــن دلیــل، حضــور شــیعیان عــراق در قــدرت، اهمیــت 

 .)Ertugrul, 2012: 4( ــرای ایــران کاهــش نــداد ســوریه را ب

ــن کشــور و  ــه شــرق ای ــن موجــب تســری ب ــگاه عربســتان موفقیــت شــیعیان در بحری از ن

ــن  ــه بحری ــن آنک ــود. ضم ــعود می ش ــرای آل س ــادی ب ــی و اقتص ــای امنیت ــاد چالش ه ایج

حلقــۀ وصــل عربســتان از راه خلیج فــارس بــه تنگــۀ هرمــز و آب هــای آزاد اســت. در 

ــوادث  ــس از ح ــارس دارد. پ ــۀ خلیج ف ــوا در منطق ــوازن ق ــظ ت ــی در حف ــش مهم ــه، نق نتیج

11 ســپتامبر وابســتگی بحریــن بــه ایــاالت  متحــده افزایــش یافــت و در مــارس 2002 بــوش، 

ــو معرفــی کــرد.  ــر عضــو نات ــوان یــک متحــد مهــم غی رئیس جمهــور آمریــکا بحریــن را به عن

ــوده  ــه ب ــورد توج ــتان م ــز عربس ــط قرم ــوان خ ــواره به عن ــه هم ــت ک ــوری اس ــز کش ــن نی یم

اســت. موقعیــت راهبــردی ایــن کشــور بــه لحــاظ اشــراف بــر شــاخ آفریقــا و امــکان کنتــرل 

ــوب و  ــی جن ــای دریای ــا از راه مرزه ــرقی آفریق ــواحل ش ــز س ــه و نی ــن منطق ــای  ای تحرك ه

غــرب یمــن و نیــز جزیــرۀ ســوكوترا، بــه همــراه اشــراف ایــن کشــور بــر تنگــۀ بــاب المنــدب 

اهمیــت مضاعفــی بــه آن از نظــر تأمیــن امنیــت انــرژی و ترانزیــت کاال داده اســت. درصــد 

زیــادی از رفت وآمــد کانــال ســوئز از باب المندب هم می گــذرد. پس به همان میــزان که کانال 

 .(Drissdell, 2007: 178) ــت ــم اس ــم مه ــدب ه ــاب المن ــت دارد، ب ــوئز اهمی س

اختالفــات یمــن و عربســتان تاریخــی اســت و ورود ایــران به این مســئله بــرای عربســتان تهدیدی 

علیــه منافــع حیاتــی اســت. حملۀ ائتــالف بــه رهبــری ســعودی در مــارس 2015 دومین جنــگ میان 

دو کشــور بــود. به صورتــی کــه در جنــگ نخســت در دهــۀ1930 رقابــت و اختــالف بــر ســر مناطــق 

مــرزی و ســرزمین های دو طــرف بیــن دو پادشــاهی، ســرانجام منجــر به لشکرکشــی امــام یحیی به 

عربســتان شــد. در نتیجــه، یمــن شکســت خــورد و بــا میانجیگــری کشــورهای عربــی توافق نامه ای 

ــرزمین های  ــز س ــن و نی ــای یم ــورد ادع ــرزمین های م ــرل س ــه کنت ــد ک ــا ش ــور امض ــن دو کش بی

ــۀ  ــای توافق نام ــس از امض ــپرد. پ ــتان س ــه عربس ــران را ب ــیر و نج ــازان، عس ــق ج ــری در مناط دیگ
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طایــف در ســال 1934، همــۀ تحوالتــی کــه در روابــط یمن و عربســتان رخ داده اســت، متأثــر از این 

  .(Sadeghi, 2010: 270) توافق نامــه و در جهــت تقویــت یــا تضعیــف آن بــوده اســت

جایگاه بازیگران فرامنطقه ای در منازعۀ ایران و عربستان

ــای  ــا قدرت ه ــل ب ــیوۀ تعام ــعودی ش ــتان س ــران و عربس ــالف ای ــای اخت ــر از محوره ــی دیگ یک

فرامنطقــه ای اســت. تــا پیــش از خــروج بریتانیــا از خلیج فــارس، ایــن قــدرت از راه تحت الحمایــه 

ســاختن شــیوخ عــرب و مقابلــه بــا قــدرت ایــران در خلیــج  فــارس، مانــع عمــده نزدیک شــدن دو 

کرانــۀ عربــی و فارســی آن بــه یکدیگــر بــود. بــا خــروج بریتانیــا از خلیج فــارس، ازآنجــا کــه ایاالت 

 متحــده منافــع خــود را در قالــب دکتریــن نیکســون- کســینجر در پیونــد با تعامــل و همــکاری ایران 

و عربســتان در مســائل امنیــت منطقــه ای می دیــد؛ مقدمــات همراهــی و همــکاری دو متحــد خــود 

ــی  ــاد امنیت ــن اتح ــکا، ای ــتیبانی آمری ــت و پش ــن حمای ــل ای ــم آورد. به دلی ــارس را فراه در خلیج ف

 .(Aghaei, 2009: 15) غیررســمی تــا اواخــر دهــۀ 1970 دوام آورد

بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، ایــاالت  متحــده محــور اصلــی راهبــرد امنیتــی خــود 

در منطقــه را بــر پایــۀ اتحــاد بــا عربســتان ســعودی در قالــب شــورای همــکاری خلیج فــارس 

ــکاری، در  ــورای هم ــای ش ــر اعض ــتان و دیگ ــراه عربس ــه هم ــه ب ــن زمین ــرد. در ای ــف ک تعری

ــرا و  ــان صح ــات طوف ــان عملی ــس از پای ــرد و پ ــت ک ــراق حمای ــاله از ع ــت  س ــگ هش جن

ــوزۀ  ــرب ح ــورهای ع ــا کش ــران ب ــی ای ــع نزدیک ــه«، مان ــار دوجانب ــرد »مه ــوب راهب در چارچ

ــته ای و  ــران هس ــر ای ــوه دادن خط ــزرگ جل ــا ب ــز ب ــپتامبر نی ــس از 11 س ــد. پ ــارس ش خلیج ف

حتــی غیرهســته ای بــرای کشــورهای عــرب و بــه راه انداختــن مســابقۀ تســلیحاتی بــا فــروش 

تســلیحات بــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری، مانــع نزدیکــی و تعامــل مثبــت ایــران 

بــا ایــن کشــورها شــد. یکــی از اهــداف اولیــۀ فروش هــای تســلیحاتی آمریــکا بــه کشــورهای 

عــرب کرانــۀ خلیج فــارس، کمــک بــه ایــن کشــورها بــرای تقویــت امکانــات دفاعــی خــود 

ــب،  ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ــاوز آن در آین ــران و تج ــه ای ــی علی ــاد بازدارندگ ــه ایج و در نتیج

واشــینگتن خــود را متعهــد بــه تأمیــن امنیــت جمعــی منطقــه و تک تــک کشــورهای 

ــت در آن  ــداوم امنی ــترش و ت ــۀ گس ــه را الزم ــود در منطق ــور خ ــرا حض ــرد، زی ــت ک دوس

ــران  ــارس، ای ــکاری خلیج ف ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــالف کش ــن برخ ــد. همچنی می دان

منبــع اصلــی تهدیــد علیــه امنیــت منطقــه را حضــور نیروهــای خارجــی می دانــد. ایــران در 

ــر منطقــه ای  ــردی هــر قــدرت غی  حضــور راهب
ً
ــان را مشــخصا ــه، حضــور خارجی ایــن مقول
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بــراورد می کنــد  (Ebrahimifar, 2002: 127(. دخالــت قدرت هــای فرامنطقــه ای در 

ــران در  ــتان و ای ــری عربس ــاد در جهت گی ــاوت و گاه تض ــدۀ تف ــل عم ــه از عوام خاورمیان

ــت. ــوده اس ــر ب ــای مداخله گ ــا قدرت ه ــاط ب ــز در ارتب ــر و نی ــا یکدیگ ــاط ب ارتب

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، آمریــکا یکــی از متحــدان ویــژه و یکــی از مناطــق راهبــردی 

نفــوذی خــود را از دســت داد. از ایــن رو، عربســتان به عنــوان جایگزینــی جــدی بــرای ایــران خــود 

را مطــرح کــرد. پــس  از ایــن عربســتان رفته رفتــه بــه یکــی از متحــدان راهبــردی آمریــکا در منطقــه 

تبدیــل شــد. ایــن اتحــاد به گونــه ای بــود کــه سیاســت های نفتــی عربســتان از ســوی آمریــکا تعییــن 

شــد و بــا آنکــه ایــن کشــور از اعضــای اوپــک بود، بــه تنهایــی و براســاس خواســت آمریکا اقــدام به 

کاهــش یــا افزایــش تولیــد نفــت می کــرد. ایــن  پیوســتگی و هماهنگــی بــا آمریــکا در حالــی اســت 

 .(Mottaqi, 2014: 152)  کــه رابطــۀ ایــران و آمریــکا پس از انقــالب اســالمی بــه تیرگــی گراییــد

عربستان و ایاالت  متحدۀ آمریکا

ــتان  ــکا و عربس ــط آمری ــل در رواب ــن عام ــت اصلی تری ــته نف ــون گذش ــز همچ ــون نی هم اکن

اســت. در ســال 2000 ، عربســتان روزانــه 5/1 میلیــون بشــکه نفــت بــه آمریــکا صــادر می کــرد 

ــادی  ــط اقتص ــا رواب ــی داد، ام ــکیل م ــکا را تش ــت آمری ــد کل واردات نف ــدود 17 درص ــه ح ک

ــادی  ــط اقتص ــت در رواب ــن واقعی ــی رود. مهم تری ــر م ــام فرات ــت خ ــد نف ــور از ح ــن دو کش بی

ــت.  ــوده اس ــه ب ــواره دوجانب ــادی هم ــتگی های اقتص ــه وابس ــت ک ــتان آن اس ــکا و عربس آمری

عربســتان از درآمدهــای سرشــار نفتــی خــود در دوران جنــگ ســرد به نفــع سیاســت خارجــی 

ــاط،  ــن نق ــی در دور افتاده تری ــان حت ــر جه ــتی در سراس ــای کمونیس ــه حرکت ه ــکا و علی آمری

ســخاوتمندانه خــرج می کــرده اســت. تــا ابتــدای دهــۀ 1980 عربســتان از ابزارهــای متعارفــی 

ــفارش های  ــوارد س ــیاری از م ــرد. در بس ــتفاده می ک ــی اس ــای سیاس ــد حمایت ه ــرای خری ب

ــی  ــت سیاس ــب حمای ــدف جل ــا ه ــه ب ــی بلک ــای نظام ــل نیازه ــه به دلی ــتان ن ــی عربس نظام

 پنتاگــون و شــرکت های ســازندۀ اســلحه صــورت 
ً
محافــل ذی نفــوذ آمریــکا و مشــخصا

ــی  ــی آمریکای ــرکت های نظام ــتان دارد و ش ــی در عربس ــور پراهمیت ــون حض ــت. پنتاگ می گرف

ــن  ــاید مهم تری ــد. ش ــوزش می دهن ــتان را آم ــلح عربس ــای مس ــف نیروه ــاخه های مختل ش

شــرکت آمریکایــی در عربســتان شــرکت وینــل باشــد کــه مرکزیــت آن در ویرجینیــا قــرار دارد و 

تحــت مالکیــت گــروه کارالیــل اســت. وینــل یــک شــرکت ســرمایه گذاری اســت کــه رؤســا و 

مشــاورین آن شــامل جیمــز بیکــر وزیــر خارجــۀ پیشــین، فرانــک کارلوچــی وزیــر پیشــین دفــاع 
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و جــورج بــوش پــدر تــا زمــان فــروش شــرکت TRW  در ســال 1997 می شــده اند. شــرکت 

ــت  ــت از حکوم ــۀ حفاظ ــه وظیف ــت ک ــده گرف ــر عه ــتان را ب ــی عربس ــوزش گارد مل ــل آم وین

ــات  ــت از تأسیس ــئولیت حفاظ ــز مس ــی و نی ــای داخل ــر توطئه ه ــعودی را در براب ــدان س خان

ــده دارد. ــر عه ــت را ب ــای نف ــون چاه ه ــتان همچ ــی عربس حیات

 همکاری هــا بــرای ثبــات داخلــی را همکاری هــا بــرای ثبــات بین المللــی تکمیــل 

می کــرد. عربســتان در دوران جنــگ ســرد بیشــتر، عرضــۀ نفــت را افزایــش مــی داد تــا بــه کاهــش 

تــوان اقتصــادی شــوروی کــه یــک صادرکننــدۀ بــزرگ نفــت بــود، کمــک کــرده باشــد. تنظیــم 

قیمــت نفــت از ســوی عربســتان در راســتای منافــع و اهــداف سیاســت خارجــی آمریــکا صورت 

می گرفــت. رابــرت ویتالیــس اســتاد دانشــگاه پنســیلوانیا می گویــد، ایــن تنظیم گــری عربســتان 

ــه  ــرود ک ــن ن ــدر پایی ــت آن ق ــت نف ــد قیم ــت آی ــان به دس ــو اطمین ــه از یک س ــت ک ازآن روس

صنعــت نفــت تگــزاس ضــرر کنــد و از دیگــر ســو آن قــدر بــاال نــرود کــه دولت هــای صنعتــی 

.)Barzegar,  2003: 201-203)  ــد ــارت ببینن ــت خس ــدۀ نف مصرف کنن

 بــا نگاهــی بــه تاریــخ روابــط دو کشــور از آغــاز دهــۀ 1990 بــه بعــد می تــوان از چنــد 

ــان  ــه نش ــبات دوجانب ــف در مناس ــای مختل ــه رونده ــت: اول آنک ــخن گف ــی س ــۀ کل نتیج

می دهنــد کــه گفت وگــوی ثــروت بــا آمریــکا درحــال تبدیــل گفت وگــوی امنیــت یــا مبتنــی 

بــر امنیــت اســت و دوم اینکــه ســاختار گســتردۀ روابــط دوطــرف و ذهنیــت نهادی شــده، در 

مجمــوع ظرفیــت زیــادی بــرای تحمــل نوســانات مختلــف دارد و ســبب مشــکالت و مســائل 

ــوان  ــن، نمی ت ــود ای ــا وج ــرد. ب ــرار می گی ــاض ق ــورد اغم ــود و م ــه می ش ــده گرفت ــاد نادی زی

ــل و  ــتره از تحم ــدود و گس ــن ح ــالوه ای ــه ع ــرد. ب ــف ک ــی را تعری ــترۀ خاص ــدود و گس ح

ــود.  ــر ش ــع تعبی ــا موس ــق ی ــد مضی ــرایط می توان ــه ش ــه ب ــا توج ــر دوره ب ــاض در ه اغم

ــای  ــط نتیجه گیری ه ــادی فق ــط اقتص ــد از رواب ــه نبای ــچ  وج ــه به هی ــر اینک ــم دیگ ــۀ مه نتیج

نتیجه گیری هــای  بــرای  دولت هــا  دســت  ابــزار  ملــی  اقتصادهــای  شــود.  اقتصــادی 

ــارزی دارد.  ــداق ب ــتان مص ــورد عربس ــام در م ــل ع ــن اص ــتند و ای ــی هس ــا امنیت ــی ی سیاس

ــط  ــتانی، فق ــی- عربس ــه آمریکای ــه دوجانب ــل در رابط ــوالت و مراح ــه تح ــر آنک ــۀ دیگ نتیج

ــاص و  ــوالت خ ــوادث و تح ــه از ح ــود، بلک ــه نب ــبات دوجانب ــا و محاس ــۀ معماری ه نتیج

ناگزیــر هــم متأثــر شــده اســت. بــرای نمونــه در حالــی کــه از یک ســو در دوران جنــگ ســرد 

عربســتان عامدانــه عرضــه و تولیــد نفــت را بــاال نــگاه داشــته بــود تــا از تقویــت اقتصــادی 

شــوروی سوسیالیســت کــه آن نیــز یــک تولید کننــدۀ عمــده نفــت بــود، جلوگیــری کنــد، امــا 
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هم زمــان و در همــان دهــه تحــت تأثیــر جنــگ اعــراب و اســرائیل در ســال 1973 عربســتان 

از بابــت صعــود قیمــت نفــت منافــع سرشــاری را به دســت آورد. بنابرایــن تاریــخ روابــط دو 

ــرون از  ــگاه های بی ــز چرخش ــده و نی ــبه و قاع ــت محاس ــگاه های تح ــامل چرخش ــور ش کش

 .)Barzegar, 2003: 203-204) ــت ــوده اس ــبه ب ــده و محاس قاع

ــا شــروع تحــوالت  ــژه ب ــه ای به وی ــر وجــوه اختالف هــا و شــباهت ها در حــوزۀ منطق عــالوه ب

ســال 2011 شــرایط بــرای دو کشــور پیچیده تــر شــد. نپذیرفتــن حوزه هــای نفــوذ تاریخی دو کشــور 

یکــی از مهم تریــن مشــکالت منطقــه ای دو بازیگــر بــوده اســت. به صورتــی کــه هــر دو کشــور از 

خــط قرمزهــای منطقــه ای بازیگــر مقابــل عبــور کرده انــد؛ زیــرا بیشــتر به دنبــال ایــن تصــور حرکت 

کرده انــد کــه قــدرت فائقــه منطقــه ای باشــند.  درصورتی کــه به دلیــل شــرایط منطقــه ای، داخلــی 

ــر درک  ــوی دیگ ــند. از س ــب باش ــروی غال ــد نی ــور نمی توانن ــدام از دو کش ــی هیچ ک و بین الملل

ــه ای را  ــاوت منطق ــای متف ــود موضع گیری ه ــورات خ ــدورات و محظ ــر از مق ــت دو بازیگ نادرس

ایجــاد کــرده اســت. هــر دو بازیگــر بایــد بپذیرنــد کــه بازیگــران منطقــه ای بــا تصــورات جهانــی 

هســتند. بــه ایــن معنــی کــه مقــدورات و توانایی هــای ایــن بازیگــران منطقــه ای اســت.

ــوده و دو بازیگــر را از هــم دور  ــن وجــوه اختــالف کــه به صــورت جــدی مطــرح ب ــار ای در کن

ــا هــم در  ــاالت  متحــده و روســیه را ب ــوان  اختــالف دو بازیگــر بین المللــی ای کــرده اســت، می ت

روابــط ایــران و عربســتان به عنــوان یــک متغیــر پذیرفــت به صورتــی کــه سیاســت های متعــارض 

ــوان  ــران و عربســتان به عن ــط ای ــر رواب ــال هــم به نوعــی ب ــاالت  متحــده در قب ــران و ای دو کشــور ای

بازیگــر طرفــدار حفــظ وضــع موجــود تأثیــر گذاشــته اســت. بــه مــرور زمــان، شــکاف های روابــط 

ایــران و عربســتان گســترده و عمیــق شــده اســت کــه در مرحلــۀ اول اوج گیــری ایــن اختالف هــا را 

می تــوان ســال 2011 دانســت و در مرحلــۀ دوم روی کارآمــدن ملــک ســلمان پــس از ملــک عبدالله 

و ورود افــراد کم تجربــه و جــوان سیاســی بــه سیســتم تصمیم گیــری عربســتان بــر رونــد اختالف هــا 

افــزود تــا راه را بــرای بازگشــت روابــط بــه حالــت عــادی دشــوار کنــد. در ایــن شــرایط منطقــه ای 

بســیار بعیــد به نظــر می رســد، امــا تقلیــل دشــمنی ها و مدیریــت منازعــه، می توانــد مؤثــر باشــد 

کــه در ادامــه بــه راهکارهــای مدیریــت منازعــه اشــاره می کنیــم.

راهکارهای حل منازعه

ــر  ــی به نظ ــزارۀ کل ــک گ ــورت ی ــه به ص ــت. آنچ ــده اس ــیار پیچی ــتان بس ــران و عربس ــط ای رواب

ــا خیــر؟ در ایــن  ــا ثبــات هســتند ی ــال روابــط ب ــا دو کشــور به دنب می رســد ایــن اســت کــه آی
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مســیر بــا توجــه بــه پاســخ ایــن پرســش می تــوان راهکارهــای مختلفــی ارائــه کــرد. آنچــه بــه 

ــی  ــای دائم ــودن کانال ه ــر بازب ــی ب ــدار مبتن ــۀ پای ــاد رابط ــد ایج ــک می کن ــور کم ــر دو کش ه

گفت وگــو اســت. در ادامــه ابتــدا طــرح کلــی از حــل مســئله در نمــودار 1 ارائــه شــده اســت. 

ــود. ــه می ش ــارۀ آن ارائ ــی درب ــپس توضیحات س
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راهــکار1: حرکــت از دیــدگاه مطلق نگــر بــه نســبی نگــری: دو بازیگــر ایــران و 

ــا نخواهنــد  ــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند کــه بخواهنــد ی عربســتان ســعودی بایــد ب

ــدرت  ــترده ق ــالف گس ــاد و ائت ــدون اتح ــی و ب ــد به تنهای ــران نمی توانن ــدام از بازیگ هیچ ک

ــد  ــودمند باش ــد س ــه می توان ــت ک ــه ای اس ــه منطق ــن موازن ــند و ای ــه ای باش ــه منطق فائق

)Aras and Kardaş, 2021: 400-402( بنابرایــن بایــد تــالش کننــد تــا بــه میزانــی از 

اهــداف خــود در زمینــه سیاســت خارجــی تمرکــز کننــد کــه توانایــی آن را داشــته باشــند. 

ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــه ای و بین الملل ــده منطق ــرایط پیچی ــار ش ــئله در کن ــن مس ای

کار را دشــوار می کنــد. به صــورت خالصــه اینکــه هــر دو بازیگــر مجبــور می شــوند 

ــتند.  ــه نیس ــد منطق ــر قدرتمن ــا بازیگ ــد تنه بپذیرن

یت بنــدی موضوعــی منافــع اســت: تــا حــدود زیــادی شــرایط  راهــکار 2: اولو

منطقــه ای و فشــار سیســتمیک ســبب شــده اســت تــا هــر دو بازیگــر بــا نوعــی ســردرگمی 

یت هــای خــود مواجــه شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه بــرای نمونــه، عربســتان ســعودی  در اولو

به دنبــال حرکــت از اقتصــاد مبتنــی بــه نفــت بــه عصــر پســانفتی اســت کــه در چارچــوب 

فعالیت هــای  و  توریســم  ایــن چشــم انداز  در  دارد.  توجــه  آن  بــه   2030 چشــم انداز 

توریســتی به عنــوان یکــی از مهم تریــن منابــع درآمــدی عربســتان مــورد توجــه قــرار 

ــت  ــت اس ــر سیاس ــدم ب ــاد مق ــه اقتص ــد ک ــن کن ــد تعیی ــران بای ــل، ای ــرد. در مقاب می گی

ــد منطقــه ای  ــا یــک بازیگــر قدرتمن ــی کــه آی ــن معن ــه ای ــر اقتصــاد ب ــا سیاســت مقــدم ب ی

ــژه  ــد. به وی ــته باش ــش داش ــه  نق ــان در منطق ــده همچن ــادی تضعیف ش ــا اقتص ــد ب می توان

ــد  ــه بتوان ــت ک ــرای اس ــر بازیگ ــر برت ــوریه بازیگ ــراق و س ــات ع ــان مناقش ــا پای ــه ب اینک

ــتوانۀ  ــط پش ــه فق ــری ک  بازیگ
ً
ــا ــه لزوم ــد و ن ــا کن ــری ایف ــش مؤث ــازی نق ــد بازس در فراین

ــد  ــز نیازمن ــی نی ــتوانه سیاس ــاد پش ــی ایج ــه حت ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــاد کن ــی ایج سیاس

 Schutte,( تــوان اقتصــادی بــاال اســت. موضوعــی کــه گیلپیــن نیــز بــه آن توجــه داشــت

2 :2021(. از ســوی دیگــر شــاید هــر دو بازیگــر یــک وجــه مشــترک بــارز داشــته باشــند 
و آن اینکــه تعریــف دقیقــی از منافــع حیاتــی، ضــروری و مهــم خــود ندارنــد و تــا حــدود 

زیــادی بســیاری از موضوعــات داخلــی و منطقــه ای را وارد حــوزۀ حیاتــی و امنیتــی کــرده 

ــد.  ــش داده ان ــی را کاه ــدرت چانه زن ــه ق و در نتیج

ــر  ــر دو بازیگ ــه ه ــی ک ــن معن ــا ای ــا: ب ــط قرمزه ــه خ ــز از ورود ب ــکار3: پرهی راه
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ــت  ــر سیاس ــن اگ ــد. بنابرای ــی دارن گاه ــر آ ــای یکدیگ ــط قرمزه ــادی از خ ــدود زی ــا ح ت

ــت  ــل در حال ــم حداق ــر بگیری ــی در نظ ــی و اعمال ــت اعالن ــی در حال ــورت کل را به ص

کالمــی و اعالنــی بایــد از ورود بــه خــط قرمزهــا پرهیــز کــرد. هرچنــد در عمــل سیاســت 

ــد در  ــح می توان ــورت صری ــرات به ص ــان نظ ــتن داری در بی یش ــا خو ــد، ام ــر باش زیرکانه ت

ــز  ــوط قرم ــه خط ــه ب ــر، حمل ــوی دیگ ــد. از س ــش ده ــا را کاه ــی تنش ه ــت حداقل حال

بازیگــر مقابــل ممکــن اســت احتمــال افزایــش اتحــاد و ائتــالف را در پــی داشــته باشــد. 

بنابرایــن می توانــد بازیگــری را به صــورت کلــی در حالــت انــزوا قــرار دهــد کــه تــا حــدود 

ــا اســتناد  ــران ب ــرای منزوی کــردن ای ــه تالش هــای عربســتان ســعودی ب ــادی می شــود ب زی

ــا عنــوان دخالــت ایــران در سیاســت داخلــی  بــه ادعاهــای خــود ایــران اشــاره کــرد کــه ب

ــددی  ــای متع ــت ها و دیداره ــه نشس ــرح و ب ــتان مط ــوی عربس ــه از س ــورهای منطق کش

ــه  ــی بازیگــران بی طــرف را راضــی ب ــران منجــر شــد کــه در حالــت حداقل ــا موضــوع ای ب

.)Almezaini and others, 2020: 13-15( ــد ــران می کن ــه ای حمایــت از اتحــاد علی

ــه ای و دادن  ــوذ منطق ــوزۀ نف ــی ح ــیم ضمن ــر از تقس ــترک دو بازیگ ــکار4: درک مش راه

ــتای  ــز در راس ــه نی ــن نکت ــب: ای ــر رقی ــوذ بازیگ ــوزۀ نف ــه ح ــدم ورود ب ــه ع ــان ب اطمین

ــه  ــد ب ــر می توانن ــر دو بازیگ ــه ه ــاره دارد ک ــئله اش ــن مس ــه ای ــز ب ــوط قرم ــرش خط پذی

ــد  ــران بای ــه ای ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــت یابن ــر دس ــوذ یکدیگ ــوزۀ نف ــی از ح درک ضمن

ــت  ــوده اس ــرح ب ــتان مط ــی عربس ــوذ تاریخ ــوزۀ نف ــن ح ــوان مهم تری ــن به عن ــد یم بدان

ــش  ــه چال ــر ب ــر حاض ــا مص ــه ب ــی ک )Dogan-Akkas, 2021: 721-723(. به صورت

ــا  یی، عــراق به عنــوان کشــوری کــه بیشــترین مــرز را ب ــر ســر یمــن شــده اســت. از ســو ب

ــوان  ــت، به عن ــرده اس ــاس ک ــه احس ــن ناحی ــی را از ای ــران تهدیدات ــواره ای ــران دارد و هم ای

ــا ســرنگونی  ــران محســوب می شــود کــه پــس از ســال 2003 ب یکــی از خطــوط قرمــز ای

ــد.  ــش داده ان ــود را افزای ــت خ ــراق فعالی ــیعیان ع ــران و ش ــادی ای ــدود زی ــا ح ــدام ت ص

بنابرایــن فضــا بــرای فعالیــت عربســتان بســیار محدودتــر به نظــر می رســد. هرچنــد 

ــود؛  ــراق ش ــران در ع ــوذ ای ــش نف ــبب کاه ــف س ــیرهای مختل ــد از مس ــتان می کوش عربس

ــران  ــی ای ــت خارج ــت اول سیاس ی ــوان اولو ــراق به عن ــت. ع ــته اس ــی نداش ــق چندان توفی

مطــرح بــوده اســت. هرچنــد کــه ســوریه هــم اهمیــت زیــادی دارد، امــا عــراق بــه دالیــل 

ــران دارد.  ــرای ای ــی ب ــور توجه ــت درخ ــرزی اهمی ــی و هم م پلیتیک ژئو
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ــت  ــه سیاس ــه ب ــر واقع گرایان ــه تعبی ــفلی ب ــت س ــوزۀ سیاس ــت از ح ــکار5: حرک راه

ــر دو  ــه ه ــردی ک ــات خ ــر موضوع ــر س ــل ب ــروع تعام ــرای ش ــم ب ــی تفاه ــه معن ــا؛ ب علی

طــرف حساســیت کمتــری دارنــد، ماننــد موضوعــات اقتصــادی به ویــژه در قالــب اوپــک 

ــات  ــمت موضوع ــه س ــده ب ــران در ج ــولگری ای ــت کنس ــرگیری فعالی ــج و ازس ــئلۀ ح و مس

امنیتــی و تــالش بــرای دســتیابی بــه فهــم مشــترک از مشــکالت امنیتــی در گام اول و حــل 

ــش را  ــش تن ــطوح کاه ــوان س ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــر طبیع ــان دیگ ــه بی ــا در گام دوم. ب آن ه

ــوان  ــوریه به عن ــراق و س ــن، ع ــه، یم ــرای نمون ــرد. ب ــاز ک ــی آغ ــاد امنیت ــات ح از موضوع

ــط در  ــع رواب ــش و قط ــس از دوره ای تن ــاره پ ــد به یک ب ــه نمی توان ــورد توج ــات م موضوع

ــه ســطح کالن ممکــن اســت در  ــرد. حرکــت از موضوعــات خــرد ب ــرار بگی دســتور کار ق

ــاس تر  ــات حس ــر موضوع ــر س ــوان ب ــا بت ــد ت ــم کن ــش را فراه ــش تن ــا کاه پیش زمینه ه

ــه موانعــی کــه  ــا توجــه ب ــران و عربســتان ب ــط ای ــل دســت یافت. اینکــه رواب ــه درک متقاب ب

 Nadeem Mirza, Abbas and( ــت ــز اس ــش و چالش برانگی ــی پرتن ــد، روابط ــر ش ذک

 
ً
ــا ــدف عمدت ــن ه ــود بنابرای ــرح می ش ــرض مط ــورت پیش ف Qaisrani, 2021: 6( به ص

ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــران ب ــه ای ــاد علی ــای اتح ــف حلقه ه ــش و تضعی ــش تن کاه

ــه روابــط گــرم و گســترده  ــان دو کشــور به صورتــی کــه منجــر ب امــکان حــل مناقشــات می

ــان آل ثانــی در قطــر  ــه اختــالف می ــا توجــه ب ــه ب  بعیــد به نظــر می رســد. البت
ً
ــا شــود تقریب

و آل ســعود تــا حــدودی شــرایط ممکــن اســت بــه نفــع ایــران تغییــر و گسســتی در صــف 

ــی  ــال چانه زن ــران را در قب ــن صــورت موضــع ای ــد کــه در ای ــران ایجــاد کن ــه ای اتحــاد علی

ــد.  ــر می کن ــاض فعال ت ــا ری ب

ــن  ــمی: ای ــادی غیررس ــای مب ــمی به ج ــاری رس ــادی و مج ــتفاده از مب ــکار6: اس راه

ــری از تســری  مســئله شــامل اســتفاده از دیپلماســی رســمی به جــای اهــرم فشــار، جلوگی

ــگاه  ــتفاده از چرخش ــی و اس ــطوح اجتماع ــه س ــور ب ــان دو کش ــی می ــات سیاس موضوع

تاریخــی بــرای کاهــش تنــش بــوده اســت. به صــورت کلــی، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای 

ــیار  ــتفاده بس ــر و اس ــه یکدیگ ــۀ اول علی ــار در وهل ــرم فش ــتفاده از اه ــران اس ــن بازیگ ای

 .)Vakil, Quilliam, 2021: 40( ــت ــوده اس ــمی ب ــادی رس ــع و مب ــف از مراج ضعی

ــا  ــتقیم ب ــورت مس ــکالت به ص ــل مش ــای ح ــتر به ج ــا بیش ــیده اند ت ــور کوش ــر دو کش ه

ــار  ــرم فش ــتفاده از اه ــد. اس ــاوت کن ــری متف ــه تصمیم گی ــری را وادار ب ــار دیگ ــل فش تحمی
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ــرد.  ــرار گی ــران ق ــوی بازیگ ــام از س ــوع اته ــد موض ــودن می توان ــم و نامعلوم ب ــل مبه به دلی

ــۀ  ــه زمین ــاط داد، چراک ــل ارتب ــر مقاب ــه بازیگ ــه ای را ب ــه حادث ــه  هرگون ــا ک ــن معن ــه ای ب

ــرایطی  ــن ش ــرای چنی ــه را ب ــار زمین ــع فش ــخص بودن منب ــراه نامش ــه هم ــل ب ــی متقاب بدبین

ــت دارد.  ــانه اهمی ــیر رس ــن مس ــه در ای ــد ک ــاد می کن ایج

از ســوی دیگــر، هــر دو بازیگــر چرخشــگاه تاریخــی کــه می توانســت کاهــش 

ــته  ــی خودخواس ــته و بخش ــی ناخواس ــه بخش ــد ک ــت  داده ان ــود از دس ــب ش ــش را موج تن

ــود،  ــوب نمی ش ــط محس ــزرگ در رواب ــه ای ب  حادث
ً
ــا ــف لزوم ــاط عط ــت. نق ــوده اس ب

ــر  ــک به نظ ــیار کوچ ــدا بس ــد در ابت ــز هرچن ــع نی ــلیت به موق ــام تس ــک پی ــال ی ــه ارس بلک

ــترده ای از  ــش گس ــال بخ ــت انتق ــد گف ــت بای ــد. در نهای ــم باش ــد مه ــد، می توان می رس

ــرای  ــه را ب ــتان زمین ــران و عربس ــۀ ای ــطوح جامع ــه س ــت ب ــن دو دول ــی بی ــائل سیاس مس

ــردن  ــادی از عمومی ک ــدود زی ــا ح ــد ت ــن بای ــت. بنابرای ــش داده اس ــا کاه ــرل تنش ه کنت

ــۀ  ــران در نتیج ــتان در ای ــفارت عربس ــئلۀ س ــه مس ــی ک ــرد. به صورت ــری ک ــا جلوگی تنش ه

ــود  ــا وج ــت. ب ــوده اس ــی ب ــطوح اجتماع ــه س ــور ب ــان دو کش ــی می ــران سیاس ــری بح تس

ــی  ــطح باالی ــه س ــران ب ــتان و ای ــۀ عربس ــی جامع ــطوح اجتماع ــد س ــر می رس ــن، به نظ ای

ــرات  ــار نظ ــه اظه ــترده ب ــی گس ــا نگاه ــه ب ــی ک ــیده اند. به صورت ــکاف رس ــش و ش از تن

ــرات  ــدیدتر اظهارنظ ــورت ش ــتان و به ص ــوص عربس ــی در خص ــۀ خبرهای ــان در زمین ایرانی

ــطوح  ــش در س ــه تن ــم ک ــران درمی یابی ــای ای ــوص خبره ــتانی در خص ــران عربس ــد کارب تن

ــور را  ــان دو کش ــران می ــت بح ــئله مدیری ــن مس ــه ای ــت ک ــش اس ــال افزای ــی در ح اجتماع

ــد.  ــد می کن ــار تردی دچ

نتیجه 

ــا شــکاف های متراکــم  ــده ب ــه رابطــه ای پیچی ــه مــرور زمــان ب ــران و عربســتان ب ــط ای رواب

تبدیــل شــده اســت. ایــن شــکاف در روابــط، هــم در ســطوح نخبــگان سیاســی و هــم در 

ــط دو کشــور باشــد.  ــر رواب ــن متغی ســطح عمومــی موجــب شــده اســت نوســان، مهم تری

در ایــن مســیر چنــد تحــول، چرخشــگاه روابــط بوده انــد ماننــد انقــالب اســالمی ایــران، 

ــال  ــوالت س ــین، تح ــدام حس ــقوط ص ــر، س ــرج الخب ــار ب ــران، انفج ــه ای ــراق ب ــۀ ع حمل

ــتان در  ــفارتخانۀ عربس ــداد س ــارس 2015 و رخ ــن در م ــه یم ــالف علی ــگ ائت 2011، جن
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ــد  ــر و امی ــط دو کشــور متراکم ت ــا بحــران در رواب ــن رویدادهــا ســبب شــده اند ت ــران. ای ای

ــش از  ــه پی ــتان ک ــر و عربس ــط قط ــران رواب ــالف بح ــود. برخ ــوارتر ش ــا دش ــل آن ه ــه ح ب

ــران  ــط ای ــراری رواب ــید؛ برق ــان رس ــه پای ــر ب ــل در ظاه ــط، حداق ــع رواب ــدن قط نهادینه ش

و عربســتان همــواره در هالــه ای از ابهــام قــرار داشــته و نااطمینانــی در مــورد ایــن مســئله 

ــط و  ــراری رواب ــال برق ــا دو کشــور به دنب ــن پرســش کــه آی ــه اســت. پاســخ ای افزایــش یافت

ــادی  ــدود زی ــا ح ــد ت ــه؟ می توان ــدار دوجانب ــط پای ــال رواب ــا به دنب ــتند ی ــی هس تنش زدای

ــا  ــت علی ــوی سیاس ــی به س ــر بوزان ــه تعبی ــفلی ب ــت س ــت از سیاس ــد. حرک ــا باش راهگش

ــطوح  ــکاف در س ــد. ش ــط باش ــراری رواب ــئله و برق ــل مس ــیر ح ــدۀ مس ــد هموارکنن می توان

ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــرده اس ــرایت ک ــه س ــی جامع ــطح عموم ــه س ــور ب ــگان دو کش نخب

ــت.  ــوده اس ــور ب ــی در دو کش ــب فرومل ــط مناس ــود رواب ــۀ نب ــادی در نتیج ــدود زی ــا ح ت

ایجــاد ارتبــاط میــان دو جامعــه تــا حــدود زیــادی بــه فهــم مشــترک در ســطوح نخبگانــی 

»سوء برداشــت ها«  و  »برداشــت ها«  حاضــر  حــال  در  می انجامــد.  نیــز  یکدیگــر  از 

ــت.  ــوده اس ــش ب ــداری تن ــر پای ــن متغی ــور مهم تری ــی دو کش ــگان سیاس ــوی نخب از س

ــل  ــاد متقاب ــول اعتم ــی و ق ــای سیاس ــا گفت وگوه ــه ب ــت ک ــزی نیس ــوع، چی ــن موض ای

حل شــدنی باشــد. فراینــد اعتمادســازی در رونــدی طبیعــی و خودجــوش و به وســیلۀ 

ــق  ــی ایجــاد می شــود. از ســوی دیگــر، شناســایی دقی ــد فرودولت ــرای پیون ــه ب ایجــاد زمین

ــر  ــی ب ــت چانه زن ــی قابلی ــت حداقل ــا در حال ــت آن ی ــگر و رعای ــر کنش ــز ه ــوط قرم خط

ــک  ــط دیپلماتی ــراری رواب ــد. برق ــک می کن ــل کم ــائل متقاب ــدار مس ــل پای ــه ح ــر آن ب س

ــت و  ــوء برداش ــدون س ــترک را ب ــداف مش ــه اه ــت ک ــمی اس ــال رس ــا کان ــن و تنه مهم تری

ــه  ــد ب ــود و تعه ــرار ش ــفارتخانه ها برق ــطح س ــط در س ــر رواب ــد. اگ ــال می ده ــطه انتق واس

ــار  ــوان انتظ ــود، می ت ــه ش ــل ارائ ــورت متقاب ــمی به ص ــال رس ــن کان ــظ ای ــراری و حف برق

ــرار باشــد. ــی برق ــط باثبات داشــت کــه رواب
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