Conflict Management between Saudi Arabia and the
Islamic Republic of Iran (obstacles and solutions)
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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

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 ایـران و عربســتان بــا توجــه بــه تحــوالت جــاری بهویــژه پــس از ســال  2011بــه موضوعــی
پیچیــده و چالشبرانگیــز تبدیــل شــده اســت .امنیــت داخلــی مهمتریــن دغدغــۀ دو بازیگــر و
بهویــژه عربســتان ســعودی اســت .تحــوالت منطقـهای نیــز زمینــۀ رقابــت بـرای افزایــش حــوزۀ نفــوذ
میــان دو کشــور را فراهــم کــرده اســت .دو کشــور ایـران و عربســتان بــا وجــود شــباهتهای فـراوان
تاکنــون بــه تعریفهــای مشــترک و حتــی نزدیــک بههــم دســت نیافتهانــد .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 پیشزمینــۀ ذهنــی و روانشــناختی از ایـران و عربســتان بـرای تبدیــل وضعیــت روابط دو
کشــور نیازمنــد کاتالیــزوری بــود کــه تحــوالت ســال  2011و بهدنبــال افزایــش نفــوذ منطقـهای ایـران
بهانههــای الزم را بـرای شــروع دشــمنی فراهــم کــرد .در ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش
هســتیم کــه مؤلفههــای مهــم در مدیریــت منازعــۀ ایـران و عربســتان ســعودی کدامنــد؟ چگونه تنش
در روابــط دو کشــور بهســوی کاهــش تنــش در حالــت حداقلــی و بهبــود روابــط در حالــت حداکثری
پیــش مـیرود؟ ایــن پژوهــش براســاس رویکــرد تحلیلیتوصیفــی و در چارچــوب نظــری مجموعــۀ
امنیتــی منطقـهای و الگوهــای دوســتی و دشــمنی بــه ایــن موضــوع میپــردازد.
کلیدواژهها :فهم مشترک امنیتی ،تعامل ،متغیرهای داخلی ،تقسیم حوزۀ نفوذ منطقهای
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روابــط ای ـران و عربســتان یکــی از پیچیدهتریــن پروندههــای سیاســت خارجــی ای ـران بهویــژه
پــس از ســال  2011اســت .ایــن شـرایط بــا رویکارآمــدن ســلمان بــن عبدالعزیــز و ورود گــروه
سیاســی جدیــد بــه ایــن کشــور پیچیدهتــر نیــز شــده اســت .انقالبهــای عربــی ،نگرانــی از
سـرایت انقــاب بــه عربســتان ســعودی و موضــع ایـران در قبــال ایــن انقالبهــا زاویــۀ روابــط دو
کشــور را افزایــش داد .بــا بررســی تاریــخ روابــط ایـران و عربســتان ســعودی درمییابیــم بهنــدرت
روابــط ایـران و عربســتان در ســطح مناســبی بــود اســت؛ زیـرا در بهتریــن حالــت «تســامح بــه
اغمــاض» بــوده اســت کــه در کوتاهمــدت بــه پیونــد سیاســی دو کشــور بهصــورت روبنایــی
منجــر شــده بــود .با وجــود این ،شکســتن پوســتۀ روابــط ایـران و عربســتان در دورههــای مختلف
بـرای ظاهرشــدن ماهیــت تعارضهــای دو کشــور گاهــی از ســوی هرکــدام از دو کشــور صــورت
گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان شــدت و ضعــف پیونــد بــا بازیگــر هژمــون و فرامنطقـهای اهمیت
خاصــی داشــته اســت .بهصــورت کلــی روابــط ای ـران و عربســتان در نوســان تاریخــی ،حالتــی
ســیال میــان «تعامــل»« ،تســامح»« ،تقابــل» و «تعــارض و تخاصــم» اســت .بــر ایــن اســاس،
بهنــدرت روابــط دو کشــور در حالــت تعامــل طوالنــی یــا تخاصــم طوالنــی بــوده اســت؛ زیـرا
وجــود تفاوتهــای فـراوان ،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 بهســوی تعــارض و تخاصــم از
ســالهای  2015تــا  2020در حرکــت اســت و بــا رویکارآمــدن بایــدن و کاهــش حمایــت
از عربســتان ســعودی ،تمایــل ریــاض بــه بهبــود روابــط بــا ای ـران بیشــتر شــده اســت .ایــن
پرســش کــه «چگونــه منازعــۀ موجــود مدیریــت یــا حــل میشــود؟» شــاید مهمتریــن
پرســش در ایــن حــوزه باشــد .سیاســت عربســتان ســعودی بیشــتر از جمهــوری اســامی ایـران
از تحــوالت بینالمللــی و بهویــژه ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده پیــروی میکنــد .ســه
رئیسجمهــور اخیــر ایــاالت متحــده ،اوبامــا ،ترامــپ و بایــدن ســه سیاســت متفــاوت در مــورد
عربســتان ســعودی در پیــش گرفتهانــد؛ اگرچــه همــواره عربســتان را متحــد راهبــردی منطقـهای
خــود میدانســتند .در پــی ایــن تغییـرات ،ایــن درک از ســوی هــر دو کشــور ایـران و عربســتان
بــه وجــود آمــد ،در منطقـهای کــه قدرتهــای منطقـهای روابــط مناســبی بــا یکدیگــر ندارنــد،
نمیشــود زیســت کــم چالشــی داشــت.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم حــل چالــش دو کشــور تــا حــدود زیــادی هزینههــای کاربســت
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سیاســت آنهــا را کاهــش مــیداد .بهویــژه ایــن مســئله بــرای عربســتان ســعودی درســت
اســت کــه جنــگ پرهزین ـهای را بــا یمــن آغــاز کــرده اســت .در ادامــه ابتــدا بــه چارچــوب
مفهومــی مبتنــی بــر ابعــاد پنجگانــۀ امنیــت بوزانــی و الگوهــای دوســتی و دشــمنی اشــاره
و ســپس موانــع روابــط ایــران و عربســتان را بررســی میکنیــم .ســرانجام راهکارهــای حــل
مســئله را بیــان میکنیــم.
چارچوب مفهومی :ابعاد پنجگانۀ امنیت بوزانی

ای ـران و عربســتان ســعودی در همــۀ جنبههــا اختــاف دارنــد .در روابــط امنیتــی کالســیک،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و حتــی زیس ـتمحیطی موانعــی وجــود دارد .رویکــرد بــوزان
بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد کــه امنیــت پــس از دهــۀ  ۱۹۹۰ابعــاد مختلفــی یافتــه
اســت .شــاید بتــوان اختالفــات ایــران و عربســتان ســعودی را در ابعــاد پنجگانــۀ امنیــت
بوزانــی و تعریفــی جــای دارد کــه بــوزان از امنیــت ارائــه میدهــد .شــایان توجــه اینکــه
روابــط کشــورهای منطقــه همچنــان بــر اولویــت امنیــت بــه مفهــوم کالســیک و امنیــت عینــی
اســت .مســائل زیسـتمحیطی چنــدان اولویــت کشــورهای منطقــه نیســت .از دیــدگاه مکتــب
کپنهــاک ،امنیــت ابعــاد متفاوتــی دارد .آنهــا را در ایــن پنــج بعــد دســتهبندی میکنــد:
نظامــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگیاجتماعــی و زیســتمحیطی .از دیــد بــوزان ابعــاد
امنیــت بهطــور کامــل در عالــم واقــع تفکیکپذیــر نیســت و هــر بعــد از امنیــت و تأمیــن آن
بهشــکلی وابســته بــه ابعــاد دیگــر اســت .بــه همیــن دلیــل در تأمیــن امنیــت ،یــک کشــور بایــد
بــه امنیــت کشــورهای دیگــر توجــه کنــد.
 .1تهدیــد نظامــی :از دیــد بــوزان مرکــز نگرانیهــای ســنتی مربــوط بــه تهدیــد نظامــی اســت.
تهدیــد نظامــی ملموستریــن تهدیــد بــرای یــک جامعــه اســت ).)Rabiee, 1383: 140
چراکــه مســتقیم بــا موجودیــت مــادی یــک ســرزمین در ارتبــاط اســت .صرفنظــر 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 قـرار داده اســت .تدابیــر
نظامــی نــه تنهــا بهصــورت بنیادیــن بــر کارکردهــای حفاظتــی دولــت اثــر دارد ،بلکــه منافــع
گوناگــون اجتماعــی و فــردی را کــه پایدارتــر از روبناهــای دولــت اســت تهدیــد میکنــد؛ زیـرا
ً
اســتفاده از زور تحــوالت نامطلــوب ناگهانــی در ســطح گســترده را ســبب میشــود .معمــوال
تهدیــدات نظامــی در برنامــۀ امنیــت ملــی باالتریــن اولویــت را دارنــد .تهدیدات نظامی شــامل
92

توســل بــه زور هســتند و نــوع خاصــی از تهدیــد را شــامل میشــوند Bouzan, 1387: 141-
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) .)142امنیــت نظامــی از دیــد بــوزان بــه اثــر متقابــل دو ســطحی تواناییهــای تهاجمــی و
تدافعــی کشــورها و برداش ـتهای آنهــا از نیــت یکدیگــر مربــوط میشــود.
ً
 .2تهدیــد سیاســی :تهدیــد سیاســی عمومــا بهعنــوان زمینهســاز دیگــر تهدیدهــا یــا
مکمــل آنهــا نیــز عمــل میکنــد ) .(Rabiee, 1383: 137ایــدۀ دولــت و بهویــژه هویــت
ملــی و ایدئولــوژی ســازماندهنده و نهادهایــی کــه نمــود آن هســتند ،اهــداف عــادی تهدیــد
سیاســی بــه شــمار میرونــد .تهدیــد سیاســی ناشــی از افــکار و ســنتهایی اســت کــه توجیــه
اصلــی آنارشــی بینالمللــی محســوب میشــوند .ایدئولوژیهــای ســازماندهنده در قــرن
بیســتم باهــم در تعــارض بودهانــد .رقابــت بیــن ایدئولوژیهــا بســیار پیچیــده اســت .ایــن
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
آنکــه از اهــداف خــاص بازیگــری نســبت بــه بازیگــر دیگــر ناشــی شــود از ماهیــت دولــت
نشــأت میگیــرد .تهدیــد سیاســی ســاختاری زمانــی رخ میدهــد کــه اصــول ســازماندهندۀ
دو دولــت در ش ـرایطی بــا یکدیگــر تعــارض پیــدا کنــد و هیچکــدام نتوانــد دیگــری را نادیــده
بگیــرد ) .(Bouzan, 1378: 143-147امنیــت سیاســی دربــارۀ ثبــات ســازمانی دولتهــا،
نظامهــای حکومتــی و ایدئولوژیهایــی اســت کــه بــه آنهــا مشــروعیت میبخشــد .از
آنجایــی کــه دولــت موجودیتــی سیاســی اســت ،تهدیــد سیاســی ممکــن اســت بــه انــدازۀ
تهدیــد نظامــی مهــم باشــد.
 .3امنیــت اقتصــادی :امنیــت اقتصــادی بــا فروپاشــی اتحــاد شــوروی و ظهــور قــدرت
اقتصــادی آمریــکا در ادارۀ جنــگ ســرد و رقابــت پرهزینــۀ تســلیحاتی نمــود بیشــتری یافــت.
بهصورتــی کــه پــس از ســال  1989بــه مهمتریــن بعــد امنیتــی تبدیــل شــد .امنیــت
اقتصــادی ،دربــارۀ دسترســی بــه منابــع ،ســرمایه ،پــول و بازارهــای الزم و ضــروری بــرای
حفــظ ســطوح پذیرفتنــی رفــاه و قــدرت دولــت اســت .همــواره در فرهنــگ امنیتــی هــر کشــور،
اقتصــاد بــا امنیــت پیونــد تنگاتنگــی دارد .در مــورد اهمیتیافتــن امنیــت اقتصــادی پــس از
جنــگ ســرد میتــوان بــه هانگتینتــون اشــاره کــرد کــه گفــت در جهانــی کــه احتمــال منازعــۀ
نظامــی بیــن کشــورهای عمــده وجــود نــدارد؛ قــدرت اقتصــادی بهطــور فزاینــدهای در تعییــن
برتــری اهمیــت خواهــد داشــت ) .)Sheihan, 2009: 88-96در نظــام اقتصــادی بیــن
الملــل توجــه بــه مزیــت نســبی امــری ضــروری اســت ،ولــی خــود تکمحصولیشــدن،

93

وابســتگی و تهدیــد امنیــت اقتصــادی را بهبــار م ـیآورد .بنابرایــن کشــورها بــا وجــود مزیــت
نســبی همــواره میزانــی از بیتوجهــی بــه آن را هــم در سیاس ـتهای خــود اعمــال میکننــد.
امنیــت اجتماعــی از ابعــاد پنجگانــه اســت کــه بــه پایــداری و دوام الگوهــای ســنتی زبــان،
فرهنــگ و مذهــب و عادتهــای ملــی در ش ـرایط قابــل قبــول ،ب ـرای 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 الگوهــای ســنتی زبــان ،فرهنــگ و مذهــب
و هویــت ملــی و آداب و رســوم تحــت ش ـرایط الزم ب ـرای تحــول بعــد اجتماعــی امنیــت ناظــر
بــه رهیافتــی از امنیــت اســت کــه بــر فــرد اســتوار اســت ) .)Sheihan, 2009: 107ایــن بعــد
از امنیــت رفتهرفتــه اهمیتــی بیــش از انتظــار بــوزان یافــت تــا جایــی کــه انگارههــا و ســازههای
هویتــی بــه بخــش جداییناپذیــر تنشهــا بهویــژه بــا توســعۀ رســانه تبدیــل شــد .مهاجــرت از
جملــه مفاهیمــی اســت کــه در ایــن دســته از امنیــت جــای دارد ( .)Astor, 2009: 5عــاوه بــر
ایــن مکتــب کپنهــاک در توجــه خــود بــه امنیــت اجتماعــی ،بــه گروههــای قومــی و نـژادی نیــز
توجــه دارد و بنــا بــه گفتــۀ ویــور همانگونــه کــه یــک دولــت بـرای بقــای خــود بــه امنیــت نیــاز
دارد ،یــک ملــت هــم در زمینــۀ قومــی و هویتــی بــه امنیــت نیازمنــد اســت (.)Friis, 2000: 3
در نهایــت امنیــت زیســتمحیطی قــرار دارد کــه ایــن نــوع امنیــت مربــوط بــه حفــظ و
نگهــداری زیس ـتبوم محلــی و جهانــی بهعنــوان نظــام حمایتــی ضــروری و حیاتــی اســت.
برخــی عقیــده دارنــد امنیتیکــردن محیــط زیســت و توجــه بــه آن مهمتریــن گام در جهــت
تأمیــن بقــای نــوع بشــریت محســوب میشــود .بــوزان ،ویــور و دی وایلــد اســتدالل میکننــد
کــه بحــث امنیــت زیســت محیطــی ،ناظــر بــه حفــظ ســطح موجــود تمــدن بشــری اســت
) .(Sheihan, 2009: 127-130بنابرایــن آنچــه کــه موجودیــت و بقــای نــوع بشــر را در
معــرض خطــر قـرار میدهــد ،قســمتی از فعالیتهــای امنیتــی قـرار میگیــرد .از دیــد بــوزان،
ویــور و دی وایلــد امنیتیکــردن مســائل زیســت محیطــی ســبب میشــود دســتیابی بــه
ابزارهــای حــل ایــن مشــکل دشــوار شــود ( ،)Graeger, 1996: 109بدیــن صــورت کــه آن
را از حــوزه مســائل امنیتــی خــارج کــرده و وارد حــوزۀ سیاســی کنیــم در ایــن صــورت اجــازه
مشــارکت در حــل آن بیشــتر خواهــد شــد .بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم در رابطــه بــا موانــع
روابــط ای ـران و عربســتان و حــل مســئله گفتنــی اســت:
نخســت ،ابعــاد سیاســت علیــا بــه تعبیــر بوزانــی یعنــی ابعــاد امنیــت ســخت و نظامــی
همچنــان اهمیــت فراوانــی دارنــد .ســپس ابعــاد ایدئولوژیــک در دســتۀ اجتماعــی و فرهنگــی و
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دو کشــور ایــران و عربســتان در مســیر روابــط خــود بــا موانــع گســتردۀ داخلــی ،منطقــهای
و بینالمللــی روبــهرو بودهانــد .بهقطــع هیچکــدام از مؤلفههــای ســهگانه بهتنهایــی
عامــل تنــش در روابــط نیســتند .بــه همیــن دلیــل ،همپوشــانی ایــن شــکافها منجــر بــه
عمیقشــدن فضــای تیــره میــان دو کشــور شــده اســت .در ادامــه موانــع موجــود در روابــط دو
کشــور در حــوزۀ داخلــی ،منطقــهای و بینالمللــی را بررســی میکنیــم.
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ابعــاد اقتصــادی قـرار دارنــد کــه شــکافهای موجــود در روابــط دو کشــور را تعمیــق میبخشــند.
ایــن شــکافها طیفــی از اختالفــات ژئوپلیتیــک تــا ایدئولوژیــک را در بــر میگیــرد.
دوم اینکــه بایــد بــه ایــن ابعــاد مختلــف امنیــت ،ارتبــاط بــا مراکــز قــدرت جهانــی را هــم
افــزود کــه شــکافدهندۀ روابــط ایـران و عربســتان بهویــژه پــس از انقــاب بودهانــد .در چنیــن
شـرایطی حرکــت عربســتان ســعودی بــه ســمت امنیــت دســته جمعــی بـرای بازدارندگــی علیــه
ای ـران معنــا یافــت .در ایــن مســیر تشــکیل شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا هــدف مهــار
جمهــوری اســامی ای ـران و ع ـراق در آن دورۀ زمانــی از یکســو و افزایــش انســجام درونــی
کشــورهای شــبه جزیــرۀ عربــی از ســوی دیگــر ریــاض را ترغیــب بــه ایــن موضــوع کــرد.
ســوم اینکــه شــکاف ایدئولوژیــک میــان ای ـران و عربســتان براســاس رویکــرد بوزانــی در قالــب
امنیــت اجتماعــی و فرهنگــی قـرار میگیــرد .در ایــن مســیر اگرچــه بــوزان تأکیــد چندانــی بــر امنیت
فرهنگــی و بهویــژه ایدئولوژیــک نــدارد؛ بهنظــر میرســد در رابطــه بــا اختــاف ای ـران و عربســتان
ســعودی ایــن بعــد اهمیــت بیشــتری مییابــد .بــا وجــود حساســیت ایــن حــوزه ،در طــول دهههــای
اخیــر فضــای سکوالریســتی بــر فضــای ایدئولوژیــک در عربســتان ســعودی حاکــم شــده اســت کــه
ایــن موضــوع یــک بعــد از اختالفــات ای ـران و عربســتان ســعودی را کمرنگتــر میکنــد.
چهــارم اینکــه امنیــت دســته جمعــی و درک نامناســب از بازیگــری در منطقــۀ کشــورهای منطقه
را بهســوی ایجــاد شــبکههای امنیتــی پیــش بــرده اســت .ایــن شـرایط تــا حــدودی فضــای منطقــه
را بــه فضــای یارگیــری بازیگ ـران قدرتمنــد منطق ـهای تبدیــل کــرده اســت .ورود ترکیــه و رژیــم
صهیونیســتی نیــز بــه تحــوالت منطق ـهای ،ایــن قطببندیهــا را تشــدید کــرده اســت.

موانع حوزۀ سیاست و امنیت

رخــداد انقــاب اســامی و تغییــر در ســاختار کالن قــدرت و تفــاوت ســاختاری بــا بســیاری
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از کشــورهای منطقــه از جملــه عربســتان ســعودی ،نگرانــی ریــاض از رخــداد انقالبهــای
مردمــی در منطقــه را افزایــش داد و بــه نخســتین کانــون بح ـران در روابــط دو کشــور تبدیــل
شــد .ایــن مســئله در ادامــه بــا احســاس نگرانــی از صــدور انقــاب نیــز تشــدید شــد .چنیــن
برداشــت تهدیدآمیــزی ،عربســتان را بهســوی شــکلگیری محــور موســوم بــه «محــور
اعتــدال» متشــکل از رژیمهــای جمهــوری و پادشــاهی عــرب خلیجفــارس و مصــر در
مقابــل «محــور ممانعــت» مشــتمل بــر کشــورهای خواهــان تغییــر وضــع موجــود پیــش بــرد
) .(Aghaei, 2009: 11-12از ســوی ریــاض و تهــران ایــن برداشــت ایجــاد و بهصــورت
بلندمــدت نیــز تقویــت شــد .در نتیجــه ،ایــن احســاس تهدیــد حرکــت بهســوی تقویــت
پیمــان نظامــی بــا غــرب تشــدید شــد .امنیــت مجموعــۀ جزیــره العــرب از جنــوب عـراق تــا
جنوبیتریــن نقطــه عربســتان بــا چتــر نظامــی و دکتریــن امنیتــی آمریــکا محافظــت میشــود
) .(Sari al-Qalam, 1379: 71ایـران همــواره بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت کــه امنیــت
منطقــه را بایــد کشــورهای آن تأمیــن کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان همــواره بهویــژه
پــس از ورود بــه جنــگ یمــن وابســتگی نظامــی خــود را بــه ایــاالتمتحــده افزایــش داده اســت
کــه زمینــه حضــور بیشــتر ایــاالتمتحــده را فراهــم کــرده اســت .بـرای نمونــه ،قـرارداد 2017
عربســتان بــا دولــت ترامــپ در خصــوص فــروش بالــغ بــر  110میلیــارد دالر تســلیحات
بــه عربســتان .اظهــار نظــر ســعود الفیصــل در ســال  2004خــود گویــای محورهــای مهــم
سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی اســت .از دیــد او ،یــک شــورای همــکاری نیرومنــد
و پرتحــرک کــه اعضــا در آن از نظــر اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی ادغــام شــدهاند ،توجــه
بــه یمــن بهعنــوان مهمتریــن همســایۀ عربســتان از نظــر جایــگاه ژئوپلیتیکــی ،تــاش ب ـرای
ایجــاد عراقــی بــا ثبــات و یکپارچــه و ســرانجام توجــه بــه ایــران بهعنــوان رقیبــی ســنتی،
موضوعــات مــورد توجــه هســتند ).(Aghaei, 2009: 12-13
از ابتــدای تشــکیل شــورای همــکاری نیــز نوســان در روابــط ای ـران و عربســتان بــه امــری
نهادینــه تبدیــل شــد تــا جایــی کــه ایــن امــر نگرانیهــای فراوانــی را برانگیخــت و بهنوعــی جنــگ
ســرد بیــن ایــران و شــورای همــکاری را تــداوم بخشــید (Zweiri & Ehteshami, 2007:
 .)101بــه ایــن مســئله شــکاف ســاختاری ایـران و عربســتان در مــورد حمایــت ایــاالت متحــده
از ائتالفهــای ضدایرانــی را نیــز بایــد افــزود ( .)Ottaway & others, 2008: 35عــاوه بــر
بعــد امنیتــی جهتگیریهــای سیاســی دو کشــور نیــز بــر موانــع موجــود بــر روابــط دو کشــور
افــزوده اســت .هــر دو کشــور بازیگــر مقابــل را بــه حمایــت از تروریســم و بنیادگرایــی متهــم
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کردهانــد .تروریســم بنیادگرایانــه و بنیادگرایــی اســامی بهشــکل تــازۀ آن اصطالحــی اســت
کــه «جــان فاســتر داالس» وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا در پــی شکســت دولتهــای بریتانیــا و
فرانســه در بحـران کانــال ســوئز در ســال  1956بــه کار بــرد کــه گویــای پیدایــش گونـهای نگرانــی
در میــان کشــورهای غربــی بــود .ســپس دامنــۀ ایــن مفهــوم بــه کشــورهای اســامی سـرایت کــرد
( .)Beverley, 2005: 30جنــگ خلیجفــارس و حضــور نیروهــای غربــی بــه رهبــری آمریــکا
در خلیجفــارس بــه بهانــۀ ســرکوب صــدام حســین و ایجــاد پایگاههــای نظامــی در کشــورهای
اســامی و بهویــژه در عربســتان ،بنیادگرایــی اســامی را وارد مرحلــۀ تــازهای کــرد .چنیــن
حمایــت آشــکار از ســلفیگری زمانــی آشــکارتر و بحثبرانگیزتــر میشــود کــه بدانیــم دامنــۀ
فعالیتهــای عربســتان بــه داخــل ایـران نیــز کشــیده اســت و ایــن کشــور از جریانهــای تنــدرو
و مســلح موجــود در بلوچســتان پاکســتان حمایــت میکنــد .ایــن جریــان ســلفی  -وهابــی کــه
بــا موجودیتــی بــه نــام «جنداللــه» دســت بــه اقدامــات تروریســتی در داخــل خــاك ای ـران زد،
یکــی از مجراهــای تغذی ـهای خــود را از عربســتان ســعودی دریافــت میکــرد
) .)Mottaqi, 2014: 154-155از ســوی دیگــر ،عربســتان ســعودی نیــز حساســیت
ویــژهای بــر اســتان شــرقی و القطیــف بهعنــوان منطق ـهای شیعهنشــین دارد .از دیــد مقامــات
عربســتان ســعودی جمهــوری اســامی میکوشــد بــا حمایــت از جنبشهــای شــیعی
شــرق عربســتان ایــن کشــور را ناامــن کنــد .ایــن اتهامزنــی از ســوی عربســتان بــا افزایــش
جنبشهــای جهــان عــرب در ســال  2011و پــس از آن بــه مهمتریــن نقطــۀ حساســیت
عربســتان تبدیــل شــد .بهصورتــی کــه در پــی ایــن اتهامــات اعــدام نمــر باقــر النمــر در 2
ژانویــه  2016را در ایــن زمینــه میتــوان ارزیابــی کــرد کــه بــه چرخشــگاهی در تاریــخ روابــط
دو کشــور تبدیــل و در پــی آن ســفارتخانههای دو کشــور تعطیــل و قطــع روابــط رســمی از
ســوی عــادل الجبیــر ،وزیــر خارجــۀ ملــک ســلمان اعــام شــد.

اقتصــاد بهعنــوان یکــی از مهمتریــن وجــوه اشــتراک ایــران و عربســتان ســعودی تحــت تأثیــر
اختالفــات اعتقــادی و سیاســی بهصــورت وجــوه اختــاف خــود را نمایــان کــرده اســت .بــهبیــان
دیگــر ،دامنــۀ تنــش و رقابــت سیاســی ایـران و عربســتان بــه حــوزه رقابتهــای نفتــی و اقتصــادی
نیــز کشــیده شــده اســت .بهصورتــی کــه هــرگاه یکــی از بازیگ ـران بخواهنــد از نفــت بهعنــوان
اهــرم فشــاری ب ـرای دســتیابی بــه خواســتههای خــود اســتفاده کنــد ،بازیگــر دیگــر بــر آن بــوده
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اســت تــا بــا تعدیــل قیمــت می ـزان کمبودهــا را جب ـران کنــد .ایــن ناهماهنگــی در سیاس ـتهای
نفتــی نیــز زمینــه را بـرای بــروز تنــش در روابــط دو کشــور فراهــم کــرده اســت .ایـران و عربســتان
ســعودی هــر دو از عمدهتریــن صادرکننــدگان نفــت و مــواد پتروشــیمی بــه منطقــه و جهان هســتند.
مهمتریــن مؤلفــۀ ژئوپلیتیکــی کشــور عربســتان ،وجــود  25درصــد منابــع نفــت کل جهــان در
ایــن کشــور اســت؛ بهگونـهای کــه عربســتان میتوانــد روزانــه  12میلیــون بشــکه ،نفــت تولیــد کنــد
و بــازار نفــت جهــان را در اختیــار گیــرد ( .)Lustick, 2013ایــن قــدرت تولیــد ،در ســطح منطقهای
و جهانــی بــه ایــن کشــور امــکان داده اســت کــه در قیمتگــذاری نفــت و بهطورکلــی تولیــد ،توزیــع
و مصــرف آن ،نقــش خاصــی را ایفــا کنــد .ذخایــر نفــت عربســتان ،حــدود  160میلیــارد بشــکه
تخمیــن زده شــده اســت کــه شــامل  4،1ذخایــر موجــود دنیــا و بیــش از  3،1درصــد از کل ذخیــره
اوپــک میشــود .در مجمــوع ،ذخایــر نفــت ایــن کشــور را  250میلیــارد بشــکه نیــز بــرآورد کردهانــد.
تولیــدات نفتــی عربســتان ،ســاالنه در اواخــر دهــۀ  ،1980بــه مقــدار  2میلیــارد بشــکه نفــت بــود که
بعــد از حملــۀ عـراق بــه کویــت در ســال  1990افزایــش یافــت .در ســال  ،1999عربســتان ســعودی
ســاالنه  1،3میلیــارد بشــکه نفــت تولیــد کــرد کــه بیشــترین تولیــد نفت توســط یــک کشــور در جهان
محســوب میشــود .ایــن آمــار البتــه همــواره میـزان زیــادی از نوســان را داشــته اســت ،زیـرا عربســتان
همــواره تــاش کــرده اســت نقــش تعدیلگــر را در بــازار نفــت بــازی کنــد.
تمایــل عربســتان بــه اقتصــاد داخلــی و تــاش بــرای حرکــت بهســوی اقتصــاد پســانفتی
بهصــورت عملــی ،کاهــش وابســتگی بــه نفــت و تمرکــز بــر فعالیتهــای توریســتی مهمتریــن
برنامههــای عربســتان در چشـمانداز  2030بــوده اســت .در ایــن زمینــه ،چرخــش اقتصــادی از
نفــت بــه توریســم در برنامههــای مطــرح شــده از ســوی محمــد بــن ســلمان نیــز دیــده میشــود.
ّ
بـرای نمونــه ،ایجــاد شــهر تفریحــی «القدیــه» در جنــوب غــرب ریــاض اســت کــه ســنگ بنــای
آن از ســال  2018گذاشــته شــد .براســاس پیشبینیهــا در ســال  2022بــه پایــان خواهــد
رســید .مســاحت ایــن شــهر بالــغ بــر  334کیلومتــر مربــع اســت (.)Almezaini ,2020
بــا ایــن برنامــه عربســتان میخواهــد تولیــد قــدرت را از درون آغــاز کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه
بــا افزایــش قــدرت اقتصــادی خــود در داخــل زمینــه را ب ـرای افزایــش فعالیتهــای سیاســی و
قــدرت چانهزنــی خــود فراهــم کنــد .اینکــه تــا چــه میـزان جــذب توریســم بــا فضــای فرهنگــی
و اعتقــادی عربســتان تناســب داشــته باشــد ،موضوعــی اســت کــه بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
چالشهــای آینــدۀ عربســتان مــورد توجــه اســت .بهویــژه اینکــه فضــای عمومــی حاکــم بــر
عربســتان نشــان داده اســت کــه هنــوز پذیـرای چنیــن تحــول بزرگــی نبــوده اســت.
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در کنــار شــکافهای اقتصــادی و سیاســی ،مذهــب همــواره یکــی از مهمتریــن پیش ـرانهای
اختــافزا میــان ای ـران و عربســتان ســعودی نقــش داشــته اســت .پیــش از انقــاب اســامی
در ســال  1979نیــز ،روابــط پادشــاهی عربســتان و ای ـران بســیار مســئلهدار بــود .بهصورتــی
کــه پیامدهــای تاریــخ بیــن وهابیــان و شــیعیان جــای اندکــی ب ـرای مصالحــه باقــی گذاشــته
بــود ( .)Burke, 2004: 26در عربســتان نیــز اســام وهابــی در پیونــد بــا عربیــت دو بعــد
مذهبــی و قومــی را در یــک چارچــوب فرهنگــی و در مقابــل دیگــر اقــوام و مذاهــب قــرار
مـیداد کــه بــه تعبیــر حســنی هیــکل غبــار از رقابــت  1400ســالهای زدود کــه پیــش از اســام
بیــن عــرب و فــارس وجــود داشــت ) .(Aghaei, 2009: 11ســاختار سیاســی عربســتان
هنــوز نتوانســته بــه ســمت دولــت -ملــت حرکــت کنــد کــه یکــی از مهمتریــن متغیرهــای مانــع
بــر ســر ایــن راه ،ســاختار قبیل ـهای اســت کــه وجــه دیگــر هویتبخــش جامعــۀ ســعودی در
کنــار وهابیــت مرکزگ ـرا در ایــن کشــور پــس از ســال  1932اســت .شــکاف مذهبــی ای ـران و
عربســتان ســعودی بــا کناررفتــن صــدام حســین از قــدرت در ع ـراق وارد فــاز جدیــدی شــد
کــه در عمــل فضــای منطق ـهای را نیــز بهســوی مخاصمــات ایدئولوژیــک ســوق م ـیداد .در
ع ـراق شــیعیان کــه ســالها از ســاخت قــدرت دور بودهانــد بــا تشــکیل اولیــن دولــت شــیعی
در جهــان عــرب نیازمنــد حمایتهــای تنهــا دولــت دوســت در ســطح منطقــه یعنــی ای ـران
بــود کــه ایــن مســئله حساســیت همســایۀ جنوبــی ع ـراق را برمیانگیخــت (.)Hiro, 2008
بــا وجــود ایــن تقابــل ایدئولوژیکــی دیگــری کــه ریشــه در جهانبینیهــای متفــاوت دو کشــور
داشــته اســت موضعگیریهــای دو طــرف در قبــال تحــوالت  2011جهــان عــرب بــوده اســت.
بهصورتــی کــه جمهــوری اســامی ایـران تــاش کــرده اســت آن را بهعنــوان بیــداری اســامی تعبیــر
کنــد .در واقــع مفهومــی ایجابــی و معطــوف بــه رضایــت از تحــوالت موجــود اســت و در مقابــل
عربســتان ســعودی از ایــن تحــوالت بهعنــوان ناامنــی در جهــان عــرب یــاد میکنــد کــه میتوانســت
حاکمیتهــای محافظـهکار را بــه چالشــی بــزرگ بکشــاند .بــه همیــن دلیــل عربســتان ســعودی نیــز
مقابلــه بــا ایــن تحــوالت را مهمتریــن راهــکار ب ـرای حفاظــت از بقــای خــود ب ـراورد میکــرد.
بــا قرارگرفتــن دولــت ســعودی در موضــع ضعــف در جریــان ایــن تحــوالت ،ریــاض
احســاس کــرد آنطــور کــه بایــد بــه اهــداف خــود در منطقــه دســت نیافتــه اســت .بــه همیــن
دلیــل ،مرحلــه جدیــدی را بــرای اتخــاذ مواضــع رادیکالتــر در قبــال ایــران یــا کشــورهای
همســو بــا ای ـران 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 حمایتهــای نرمافـزاری و ســختافزاری
خــود را بیشــتر متوجــه ایــن گــروه کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه ســوریه تنهــا کشــور عربــی
دوســت و متحــد ایـران پــس از انقــاب اســامی بــوده اســت بهگونـهای کــه نــه تنهــا از عـراق
در جنــگ بــا ای ـران حمایــت نکــرد ،بلکــه بــه یــاری جمهــوری اســامی شــتافت .همچنیــن
ســوریه نقــش مهمــی ب ـرای ای ـران در ارتبــاط بــا جهــان ســنی داشــته اســت .هــر دو کشــور
علیــه ایدئولــوژی ســلفیگری عربســتان هســتند و بــا اتحــاد قــوی در برابــر عربســتان ،مصــر،
قطــر و جهــان عــرب بودهانــد .بــه همیــن دلیــل ،حضــور شــیعیان ع ـراق در قــدرت ،اهمیــت
ســوریه را ب ـرای ای ـران کاهــش نــداد (.)Ertugrul, 2012: 4
از نــگاه عربســتان موفقیــت شــیعیان در بحریــن موجــب تســری بــه شــرق ایــن کشــور و
ایجــاد چالشهــای امنیتــی و اقتصــادی بــرای آل ســعود میشــود .ضمــن آنکــه بحریــن
حلقــۀ وصــل عربســتان از راه خلیجفــارس بــه تنگــۀ هرمــز و آبهــای آزاد اســت .در
نتیجــه ،نقــش مهمــی در حفــظ تــوازن قــوا در منطقــۀ خلیجفــارس دارد .پــس از حــوادث
 11ســپتامبر وابســتگی بحریــن بــه ایــاالت متحــده افزایــش یافــت و در مــارس  2002بــوش،
رئیسجمهــور آمریــکا بحریــن را بهعنــوان یــک متحــد مهــم غیــر عضــو ناتــو معرفــی کــرد.
یمــن نیــز کشــوری اســت کــه همــواره بهعنــوان خــط قرمــز عربســتان مــورد توجــه بــوده
اســت .موقعیــت راهبــردی ایــن كشــور بــه لحـ�اظ اشـراف بــر شــاخ آفریقــا و امــكان كنتــرل
تحركه�اـی ایــن منطقــه و نیــز ســواحل شــرقی آفریقــا از راه مرزهــای دریایــی جنــوب و
غــرب یمــن و نیــز جزیــرۀ سـ�وكوترا ،بــه همـراه اشـراف ایــن كشــور بــر تنگــۀ بــاب المنــدب
اهمیــت مضاعفــی بــه آن از نظــر تأمیــن امنیــت انــرژی و ترانزیــت كاال داده اســت .درصــد
زیــادی از رفتوآمــد كانــال ســوئز از بابالمندب هم میگــذرد .پس به همان میـزان كه كانال
ســوئز اهمیــت دارد ،بــاب المنــدب هــم مهــم اســت ).(Drissdell, 2007: 178
اختالفــات یمــن و عربســتان تاریخــی اســت و ورود ایـران به این مســئله بـرای عربســتان تهدیدی
علیــه منافــع حیاتــی اســت .حملۀ ائتــاف بــه رهبــری ســعودی در مــارس  2015دومین جنــگ میان
دو کشــور بــود .بهصورتــی کــه در جنــگ نخســت در دهــۀ 1930رقابــت و اختــاف بــر ســر مناطــق
مــرزی و ســرزمینهای دو طرــف بیــن دو پادشــاهی ،سـرانجام منجــر به لشكركشــی امــام یحیی به
عربســتان ش��د .در نتیجــه ،یمــن شكســت خــورد و بــا میانجیگ��ری كشــورهای عربــی توافقنامهای
بیــن دو كشــور امضــا شــد كــه كنتــرل ســرزمینهای مــورد ادعــای یم��ن و نیــز ســرزمینهای
دیگــری در مناطــق جــازان ،عســیر و نج ـران را بــه عربســتان ســپرد .پــس از امضــای توافقنامــۀ
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طایــف در سـ�ال  ،1934همــۀ تحوالتــی كــه در روابــط یمن و عربســتان رخداده اســت ،متأثــر از این
توافقنامــه و در جهــت تقویــت یــا تضعیــف آن بــوده اسـ�ت ).(Sadeghi, 2010: 270
جایگاه بازیگران فرامنطقهای در منازعۀ ایران و عربستان
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یکــی دیگــر از محورهــای اختــاف ایــران و عربســتان ســعودی شــیوۀ تعامــل بــا قدرتهــای
فرامنطقـهای اســت .تــا پیــش از خــروج بریتانیــا از خلیجفــارس ،ایــن قــدرت از راه تحتالحمایــه
ج فــارس ،مانــع عمــده نزدیکشــدن دو
ســاختن شــیوخ عــرب و مقابلــه بــا قــدرت ایـران در خلیـ 
کرانــۀ عربــی و فارســی آن بــه یکدیگــر بــود .بــا خــروج بریتانیــا از خلیجفــارس ،ازآنجــا کــه ایاالت
متحــده منافــع خــود را در قالــب دکتریــن نیکســون -کســینجر در پیونــد با تعامــل و همــکاری ایران
و عربســتان در مســائل امنیــت منطقـهای میدیــد؛ مقدمــات همراهــی و همــکاری دو متحــد خــود
در خلیجفــارس را فراهــم آورد .بهدلیــل ایــن حمایــت و پشــتیبانی آمریــکا ،ایــن اتحــاد امنیتــی
غیررســمی تــا اواخــر دهــۀ  1970دوام آورد ).(Aghaei, 2009: 15
بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایـران ،ایــاالتمتحــده محــور اصلــی راهبــرد امنیتــی خــود
در منطقــه را بــر پایــۀ اتحــاد بــا عربســتان ســعودی در قالــب شــورای همــکاری خلیجفــارس
تعریــف کــرد .در ایــن زمینــه بــه هم ـراه عربســتان و دیگــر اعضــای شــورای همــکاری ،در
جنــگ هشــتســاله از عــراق حمایــت کــرد و پــس از پایــان عملیــات طوفــان صحــرا و
در چارچــوب راهبــرد «مهــار دوجانبــه» ،مانــع نزدیکــی ای ـران بــا کشــورهای عــرب حــوزۀ
خلیجفــارس شــد .پــس از  11ســپتامبر نیــز بــا بــزرگ جلــوهدادن خطــر ایــران هســتهای و
حتــی غیرهســتهای بـرای کشــورهای عــرب و بــه راهانداختــن مســابقۀ تســلیحاتی بــا فــروش
تســلیحات بــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری ،مانــع نزدیکــی و تعامــل مثبــت ای ـران
بــا ایــن کشــورها شــد .یکــی از اهــداف اولیــۀ فروشهــای تســلیحاتی آمریــکا بــه کشــورهای
عــرب کرانــۀ خلیجفــارس ،کمــک بــه ایــن کشــورها ب ـرای تقویــت امکانــات دفاعــی خــود
و در نتیجــه ایجــاد بازدارندگــی علیــه ایــران و تجــاوز آن در آینــده اســت .بدیــن ترتیــب،
واشــینگتن خــود را متعهــد بــه تأمیــن امنیــت جمعــی منطقــه و تکتــک کشــورهای
دوســت کــرد ،زیــرا حضــور خــود در منطقــه را الزمــۀ گســترش و تــداوم امنیــت در آن
میدانــد .همچنیــن برخــاف کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیجفــارس ،ایــران
منبــع اصلــی تهدیــد علیــه امنیــت منطقــه را حضــور نیروهــای خارجــی میدانــد .ای ـران در
ً
ایــن مقولــه ،حضــور خارجیــان را مشــخصا حضــور راهبــردی هــر قــدرت غیــر منطق ـهای

101

بــراورد میکنــد ) .)Ebrahimifar, 2002: 127دخالــت قدرتهــای فرامنطقــهای در
خاورمیانــه از عوامــل عمــدۀ تفــاوت و گاه تضــاد در جهتگیــری عربســتان و ایــران در
ارتبــاط بــا یکدیگــر و نیــز در ارتبــاط بــا قدرتهــای مداخلهگــر بــوده اســت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،آمریــکا یکــی از متحــدان ویــژه و یکــی از مناطــق راهبــردی
نفــوذی خــود را از دســت داد .از ایـنرو ،عربســتان بهعنــوان جایگزینــی جــدی بـرای ایـران خــود
را مطــرح کــرد .پــساز ایــن عربســتان رفتهرفتــه بــه یکــی از متحــدان راهبــردی آمریــکا در منطقــه
تبدیــل شــد .ایــن اتحــاد بهگونـهای بــود کــه سیاسـتهای 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 میکــرد .ایــن پیوســتگی و هماهنگــی بــا آمریــکا در حالــی اســت
کــه رابطــۀ ایـران و آمریــکا پس از انقــاب اســامی بــه تیرگــی گراییــد ).(Mottaqi, 2014: 152
ت متحدۀ آمریکا
عربستان و ایاال 

هماکنــون نیــز همچــون گذشــته نفــت اصلیتریــن عامــل در روابــط آمریــکا و عربســتان
اســت .در ســال  ، 2000عربســتان روزانــه  5/1میلیــون بشــکه نفــت بــه آمریــکا صــادر میکــرد
کــه حــدود  17درصــد کل واردات نفــت آمریــکا را تشــکیل م ـیداد ،امــا روابــط اقتصــادی
بیــن دو کشــور از حــد نفــت خــام فراتــر م ـیرود .مهمتریــن واقعیــت در روابــط اقتصــادی
آمریــکا و عربســتان آن اســت کــه وابســتگیهای اقتصــادی همــواره دوجانبــه بــوده اســت.
عربســتان از درآمدهــای سرشــار نفتــی خــود در دوران جنــگ ســرد بهنفــع سیاســت خارجــی
آمریــکا و علیــه حرکتهــای کمونیســتی در سراســر جهــان حتــی در دور افتادهتریــن نقــاط،
ســخاوتمندانه خــرج میکــرده اســت .تــا ابتــدای دهــۀ  1980عربســتان از ابزارهــای متعارفــی
بــرای خریــد حمایتهــای سیاســی اســتفاده میکــرد .در بســیاری از مــوارد ســفارشهای
نظامــی عربســتان نــه بهدلیــل نیازهــای نظامــی بلکــه بــا هــدف جلــب حمایــت سیاســی
ً
محافــل ذینفــوذ آمریــکا و مشــخصا پنتاگــون و شــرکتهای ســازندۀ اســلحه صــورت
میگرفــت .پنتاگــون حضــور پراهمیتــی در عربســتان دارد و شــرکتهای نظامــی آمریکایــی
شــاخههای مختلــف نیروهــای مســلح عربســتان را آمــوزش میدهنــد .شــاید مهمتریــن
شــرکت آمریکایــی در عربســتان شــرکت وینــل باشــد کــه مرکزیــت آن در ویرجینیــا قـرار دارد و
تحــت مالکیــت گــروه کارالیــل اســت .وینــل یــک شــرکت ســرمایهگذاری 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  TRWدر ســال  1997میشــدهاند .شــرکت
وینــل آمــوزش گارد ملــی عربســتان را بــر عهــده گرفــت کــه وظیفــۀ حفاظــت از حکومــت
خانــدان ســعودی را در برابــر توطئههــای داخلــی و نیــز مســئولیت حفاظــت از تأسیســات
حیاتــی عربســتان همچــون چاههــای نفــت را بــر عهــده دارد.
همکاریهــا بــرای ثبــات داخلــی را همکاریهــا بــرای ثبــات بینالمللــی تکمیــل
میکــرد .عربســتان در دوران جنــگ ســرد بیشــتر ،عرضــۀ نفــت را افزایــش مـیداد 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
میگرفــت .رابــرت ویتالیــس اســتاد دانشــگاه پنســیلوانیا میگویــد ،ایــن تنظیمگــری عربســتان
ازآنروســت کــه از یکســو اطمینــان بهدســت آیــد قیمــت نفــت آنقــدر پاییــن نــرود کــه
صنعــت نفــت تگ ـزاس ضــرر کنــد و از دیگــر ســو آنقــدر بــاال نــرود کــه دولتهــای صنعتــی
مصرفکننــدۀ نفــت خســارت ببیننــد ).)Barzegar, 2003: 201-203
بــا نگاهــی بــه تاریــخ روابــط دو کشــور از آغــاز دهــۀ  1990بــه بعــد میتــوان از چنــد
نتیجــۀ کلــی ســخن گفــت :اول آنکــه روندهــای مختلــف در مناســبات دوجانبــه نشــان
میدهنــد کــه گفتوگــوی ثــروت بــا آمریــکا درحــال تبدیــل گفتوگــوی امنیــت یــا مبتنــی
بــر امنیــت اســت و دوم اینکــه ســاختار گســتردۀ روابــط دوطــرف و ذهنیــت نهادیشــده ،در
مجمــوع ظرفیــت زیــادی بـرای تحمــل نوســانات مختلــف دارد و ســبب مشــکالت و مســائل
زیــاد نادیــده گرفتــه میشــود و مــورد اغمــاض قــرار میگیــرد .بــا وجــود ایــن ،نمیتــوان
حــدود و گســترۀ خاصــی را تعریــف کــرد .بــه عــاوه ایــن حــدود و گســتره از تحمــل و
اغمــاض در هــر دوره بــا توجــه بــه شــرایط میتوانــد مضیــق یــا موســع تعبیــر شــود.
نتیجــۀ مهــم دیگــر اینکــه بههیــچ وجــه نبایــد از روابــط اقتصــادی فقــط نتیجهگیریهــای
اقتصــادی شــود .اقتصادهــای ملــی ابــزار دســت دولتهــا بــرای نتیجهگیریهــای
سیاســی یــا امنیتــی هســتند و ایــن اصــل عــام در مــورد عربســتان مصــداق بــارزی دارد.
نتیجــۀ دیگــر آنکــه تحــوالت و مراحــل در رابطــه دوجانبــه آمریکایــی -عربســتانی ،فقــط
نتیجــۀ معماریهــا و محاســبات دوجانبــه نبــود ،بلکــه از حــوادث و تحــوالت خــاص و
ناگزیــر هــم متأثــر شــده اســت .بـرای نمونــه در حالــی کــه از یکســو 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 تولیدکننــدۀ عمــده نفــت بــود ،جلوگیــری کنــد ،امــا
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همزمــان و در همــان دهــه تحــت تأثیــر جنــگ اعـراب و اسـرائیل در ســال  1973عربســتان
از بابــت صعــود قیمــت نفــت منافــع سرشــاری را بهدســت آورد .بنابرایــن تاریــخ روابــط دو
کشــور شــامل چرخشــگاههای تحــت محاســبه و قاعــده و نیــز چرخشــگاههای بیــرون از
قاعــده و محاســبه بــوده اســت ).)Barzegar, 2003: 203-204
عــاوه بــر وجــوه اختالفهــا و شــباهتها در حــوزۀ منطق ـهای بهویــژه بــا شــروع تحــوالت
ســال  2011شـرایط بـرای دو کشــور پیچیدهتــر شــد .نپذیرفتــن حوزههــای نفــوذ تاریخی دو کشــور
یکــی از مهمتریــن مشــکالت منطقـهای دو بازیگــر بــوده اســت .بهصورتــی کــه هــر دو کشــور از
خــط قرمزهــای منطقـهای بازیگــر مقابــل عبــور کردهانــد؛ زیـرا بیشــتر بهدنبــال ایــن تصــور حرکت
کردهانــد کــه قــدرت فائقــه منطق ـهای باشــند .درصورتیکــه بهدلیــل ش ـرایط منطق ـهای ،داخلــی
و بینالمللــی هیچکــدام از دو کشــور نمیتواننــد نیــروی غالــب باشــند .از ســوی دیگــر درک
نادرســت دو بازیگــر از مقــدورات و محظــورات خــود موضعگیریهــای متفــاوت منطقــهای را
ایجــاد کــرده اســت .هــر دو بازیگــر بایــد بپذیرنــد کــه بازیگـران منطقـهای بــا تصــورات جهانــی
هســتند .بــه ایــن معنــی کــه مقــدورات و تواناییهــای ایــن بازیگـران منطقـهای اســت.
در کنــار ایــن وجــوه اختــاف کــه بهصــورت جــدی مطــرح بــوده و دو بازیگــر را از هــم دور
کــرده اســت ،میتــوان اختــاف دو بازیگــر بینالمللــی ایــاالتمتحــده و روســیه را بــا هــم در
روابــط ای ـران و عربســتان بهعنــوان یــک متغیــر پذیرفــت بهصورتــی کــه سیاس ـتهای متعــارض
دو کشــور ای ـران و ایــاالتمتحــده در قبــال هــم بهنوعــی بــر روابــط ای ـران و عربســتان بهعنــوان
بازیگــر طرفــدار حفــظ وضــع موجــود تأثیــر گذاشــته اســت .بــه مــرور زمــان ،شــکافهای روابــط
ایـران و عربســتان گســترده و عمیــق شــده اســت کــه در مرحلــۀ اول اوجگیــری ایــن اختالفهــا را
میتــوان ســال  2011دانســت و در مرحلــۀ دوم رویکارآمــدن ملــک ســلمان پــس از ملــک عبدالله
و ورود افـراد کمتجربــه و جــوان سیاســی بــه سیســتم تصمیمگیــری عربســتان بــر رونــد اختالفهــا
افــزود تــا راه را ب ـرای بازگشــت روابــط بــه حالــت عــادی دشــوار کنــد .در ایــن ش ـرایط منطق ـهای
بســیار بعیــد بهنظــر میرســد ،امــا تقلیــل دشــمنیها و مدیریــت منازعــه ،میتوانــد مؤثــر باشــد
کــه در ادامــه بــه راهکارهــای مدیریــت منازعــه اشــاره میکنیــم.
راهکارهای حل منازعه

روابــط ای ـران و عربســتان بســیار پیچیــده اســت .آنچــه بهصــورت یــک گ ـزارۀ کلــی بهنظــر
میرســد ایــن اســت کــه آیــا دو کشــور بهدنبــال روابــط بــا ثبــات هســتند یــا خیــر؟ در ایــن
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مســیر بــا توجــه بــه پاســخ ایــن پرســش میتــوان راهکارهــای مختلفــی ارائــه کــرد .آنچــه بــه
هــر دو کشــور کمــک میکنــد ایجــاد رابطــۀ پایــدار مبتنــی بــر بازبــودن کانالهــای دائمــی
گفتوگــو اســت .در ادامــه ابتــدا طــرح کلــی از حــل مســئله در نمــودار  1ارائــه شــده اســت.
ســپس توضیحاتــی دربــارۀ آن ارائــه میشــود.
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راهــکار :1حرکــت از دیــدگاه مطلقنگــر بــه نســبی نگــری :دو بازیگــر ایــران و
عربســتان ســعودی بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند کــه بخواهنــد یــا نخواهنــد
هیچکــدام از بازیگــران نمیتواننــد بهتنهایــی و بــدون اتحــاد و ائتــاف گســترده قــدرت
فائقــه منطقــهای باشــند و ایــن موازنــه منطقــهای اســت کــه میتوانــد ســودمند باشــد
(  )Aras and Kardaş, 2021: 400-402بنابرایــن بایــد تــاش کننــد تــا بــه میزانــی از
اهــداف خــود در زمینــه سیاســت خارجــی تمرکــز کننــد کــه توانایــی آن را داشــته باشــند.
ایــن مســئله در کنــار شــرایط پیچیــده منطقــهای و بینالمللــی نیــز قــرار گرفتــه اســت و
کار را دشــوار میکنــد .بهصــورت خالصــه اینکــه هــر دو بازیگــر مجبــور میشــوند
بپذیرنــد تنهــا بازیگــر قدرتمنــد منطقــه نیســتند.
راهــکار  :2اولویتبنــدی موضوعــی منافــع اســت :تــا حــدود زیــادی شــرایط
منطق ـهای و فشــار سیســتمیک ســبب شــده اســت تــا هــر دو بازیگــر بــا نوعــی ســردرگمی
در اولویتهــای خــود مواجــه شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه بــرای نمونــه ،عربســتان ســعودی
بهدنبــال حرکــت از اقتصــاد مبتنــی بــه نفــت بــه عصــر پســانفتی اســت کــه در چارچــوب
چشــمانداز  2030بــه آن توجــه دارد .در ایــن چشــمانداز توریســم و فعالیتهــای
توریســتی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع درآمــدی عربســتان مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .در مقابــل ،ایــران بایــد تعییــن کنــد کــه اقتصــاد مقــدم بــر سیاســت اســت
یــا سیاســت مقــدم بــر اقتصــاد بــه ایــن معنــی کــه آیــا یــک بازیگــر قدرتمنــد منطق ـهای
میتوانــد بــا اقتصــادی تضعیفشــده همچنــان در منطقــه نقــش داشــته باشــد .بهویــژه
اینکــه بــا پایــان مناقشــات عــراق و ســوریه بازیگــر برتــر بازیگــرای اســت کــه بتوانــد
ً
در فراینــد بازســازی نقــش مؤثــری ایفــا کنــد و نــه لزومــا بازیگــری کــه فقــط پشــتوانۀ
سیاســی ایجــاد کنــد .بــه ایــن معنــی کــه حتــی ایجــاد پشــتوانه سیاســی نیــز نیازمنــد
تــوان اقتصــادی بــاال اســت .موضوعــی کــه گیلپیــن نیــز بــه آن توجــه داشــت ( Schutte,
 .)2021: 2از 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 منطق ـهای را وارد حــوزۀ حیاتــی و امنیتــی کــرده
و در نتیجــه قــدرت چانهزنــی را کاهــش دادهانــد.
راهــکار :3پرهیــز از ورود بــه خــط قرمزهــا :بــا ایــن معنــی کــه هــر دو بازیگــر
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تــا حــدود زیــادی از خــط قرمزهــای یکدیگــر آ گاهــی دارنــد .بنابرایــن اگــر سیاســت
را بهصــورت کلــی در حالــت اعالنــی و اعمالــی در نظــر بگیریــم حداقــل در حالــت
کالمــی و اعالنــی بایــد از ورود بــه خــط قرمزهــا پرهیــز کــرد .هرچنــد در عمــل سیاســت
زیرکانهتــر باشــد ،امــا خویشــتنداری در بیــان نظــرات بهصــورت صریــح میتوانــد در
حالــت حداقلــی تنشهــا را کاهــش دهــد .از ســوی دیگــر ،حملــه بــه خطــوط قرمــز
بازیگــر مقابــل ممکــن اســت احتمــال افزایــش اتحــاد و ائتــاف را در پــی داشــته باشــد.
بنابرایــن میتوانــد بازیگــری را بهصــورت کلــی در حالــت انــزوا قــرار دهــد کــه تــا حــدود
زیــادی میشــود بــه تالشهــای عربســتان ســعودی بــرای منزویکــردن ایــران بــا اســتناد
بــه ادعاهــای خــود ایــران اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان دخالــت ایــران در سیاســت داخلــی
کشــورهای منطقــه از ســوی عربســتان مطــرح و بــه نشســتها و دیدارهــای متعــددی
بــا موضــوع ایــران منجــر شــد کــه در حالــت حداقلــی بازیگــران بیطــرف را راضــی بــه
حمایــت از اتحــاد علیــه ایــران میکنــد ( .)Almezaini and others, 2020: 13-15
راهــکار  :4درک مشــترک دو بازیگــر از تقســیم ضمنــی حــوزۀ نفــوذ منطق ـهای و دادن
اطمینــان بــه عــدم ورود بــه حــوزۀ نفــوذ بازیگــر رقیــب :ایــن نکتــه نیــز در راســتای
پذیــرش خطــوط قرمــز بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه هــر دو بازیگــر میتواننــد بــه
درک ضمنــی از حــوزۀ نفــوذ یکدیگــر دســت یابنــد .بــه ایــن معنــی کــه ایــران بایــد
بدانــد یمــن بهعنــوان مهمتریــن حــوزۀ نفــوذ تاریخــی عربســتان مطــرح بــوده اســت
(  .)Dogan-Akkas, 2021: 721-723بهصورتــی کــه بــا مصــر حاضــر بــه چالــش
بــر ســر یمــن شــده اســت .از ســویی ،عــراق بهعنــوان کشــوری کــه بیشــترین مــرز را بــا
ایــران دارد و همــواره ایــران تهدیداتــی را از ایــن ناحیــه احســاس کــرده اســت ،بهعنــوان
یکــی از خطــوط قرمــز ایــران محســوب میشــود کــه پــس از ســال  2003بــا ســرنگونی
صــدام تــا حــدود زیــادی ایــران و شــیعیان عــراق فعالیــت خــود را افزایــش دادهانــد.
بنابرایــن فضــا بــرای فعالیــت عربســتان بســیار محدودتــر بهنظــر میرســد .هرچنــد
عربســتان میکوشــد از مســیرهای مختلــف ســبب کاهــش نفــوذ ایــران در عــراق شــود؛
توفیــق چندانــی نداشــته اســت .عــراق بهعنــوان اولویــت اول سیاســت خارجــی ایــران
مطــرح بــوده اســت .هرچنــد کــه ســوریه هــم اهمیــت زیــادی دارد ،امــا عــراق بــه دالیــل
ژئوپلیتیکــی و هممــرزی اهمیــت درخــور توجهــی بــرای ایــران دارد.
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راهــکار :5حرکــت از حــوزۀ سیاســت ســفلی بــه تعبیــر واقعگرایانــه بــه سیاســت
علیــا؛ بــه معنــی تفاهــم بــرای شــروع تعامــل بــر ســر موضوعــات خــردی کــه هــر دو
طــرف حساســیت کمتــری دارنــد ،ماننــد موضوعــات اقتصــادی بهویــژه در قالــب اوپــک
و مســئلۀ حــج و ازســرگیری فعالیــت کنســولگری ایــران در جــده بــه ســمت موضوعــات
امنیتــی و تــاش بــرای دســتیابی بــه فهــم مشــترک از مشــکالت امنیتــی در گام اول و حــل
آنهــا در گام دوم .بــه بیــان دیگــر طبیعــی اســت کــه نمیتــوان ســطوح کاهــش تنــش را
از موضوعــات حــاد امنیتــی آغــاز کــرد .بــرای نمونــه ،یمــن ،عــراق و ســوریه بهعنــوان
موضوعــات مــورد توجــه نمیتوانــد بهیکبــاره پــس از دورهای تنــش و قطــع روابــط در
دســتور کار قــرار بگیــرد .حرکــت از موضوعــات خــرد بــه ســطح کالن ممکــن اســت در
پیشزمینههــا کاهــش تنــش را فراهــم کنــد تــا بتــوان بــر ســر موضوعــات حســاستر
بــه درک متقابــل دس ـتیافت .اینکــه روابــط ایــران و عربســتان بــا توجــه بــه موانعــی کــه
ذکــر شــد ،روابطــی پرتنــش و چالشبرانگیــز اســت ( Nadeem Mirza, Abbas and
ً
 )Qaisrani, 2021: 6بهصــورت پیشفــرض مطــرح میشــود بنابرایــن هــدف عمدتــا
کاهــش تنــش و تضعیــف حلقههــای اتحــاد علیــه ایــران بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل،
امــکان حــل مناقشــات میــان دو کشــور بهصورتــی کــه منجــر بــه روابــط گــرم و گســترده
ً
شــود تقریبــا بعیــد بهنظــر میرســد .البتــه بــا توجــه بــه اختــاف میــان آل ثانــی در قطــر
و آل ســعود تــا حــدودی شــرایط ممکــن اســت بــه نفــع ایــران تغییــر و گسســتی در صــف
اتحــاد علیــه ایــران ایجــاد کنــد کــه در ایــن صــورت موضــع ایــران را در قبــال چانهزنــی
بــا ریــاض فعالتــر میکنــد.
راهــکار :6اســتفاده از مبــادی و مجــاری رســمی بهجــای مبــادی غیررســمی :ایــن
مســئله شــامل اســتفاده از دیپلماســی رســمی بهجــای اهــرم فشــار ،جلوگیــری از تســری
موضوعــات سیاســی میــان دو کشــور بــه ســطوح اجتماعــی و اســتفاده از چرخشــگاه
تاریخــی بــرای کاهــش تنــش بــوده اســت .بهصــورت کلــی ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای
ایــن بازیگــران اســتفاده از اهــرم فشــار در وهلــۀ اول علیــه یکدیگــر و اســتفاده بســیار
ضعیــف از مراجــع و مبــادی رســمی بــوده اســت ( .)Vakil, Quilliam, 2021: 40
هــر دو کشــور کوشــیدهاند تــا بیشــتر بهجــای حــل مشــکالت بهصــورت مســتقیم بــا
تحمیــل فشــار دیگــری را وادار بــه تصمیمگیــری متفــاوت کنــد .اســتفاده از اهــرم فشــار
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روابــط ایــران و عربســتان بــه مــرور زمــان بــه رابط ـهای پیچیــده بــا شــکافهای متراکــم
تبدیــل شــده اســت .ایــن شــکاف در روابــط ،هــم در ســطوح نخبــگان سیاســی و هــم در
ســطح عمومــی موجــب شــده اســت نوســان ،مهمتریــن متغیــر روابــط دو کشــور باشــد.
در ایــن مســیر چنــد تحــول ،چرخشــگاه روابــط بودهانــد ماننــد انقــاب اســامی ایــران،
حملــۀ عــراق بــه ایــران ،انفجــار بــرج الخبــر ،ســقوط صــدام حســین ،تحــوالت ســال
 ،2011جنــگ ائتــاف علیــه یمــن در مــارس  2015و رخــداد ســفارتخانۀ عربســتان در
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بهدلیــل مبهــم و نامعلومبــودن میتوانــد موضــوع اتهــام از ســوی بازیگــران قــرار گیــرد.
بــه ایــن معنــا کــه هرگونــه حادثــهای را بــه بازیگــر مقابــل ارتبــاط داد ،چراکــه زمینــۀ
بدبینــی متقابــل بــه همــراه نامشــخصبودن منبــع فشــار زمینــه را بــرای چنیــن شــرایطی
ایجــاد میکنــد کــه در ایــن مســیر رســانه اهمیــت دارد.
از ســوی دیگــر ،هــر دو بازیگــر چرخشــگاه تاریخــی کــه میتوانســت کاهــش
تنــش را موجــب شــود از دســت دادهانــد کــه بخشــی ناخواســته و بخشــی خودخواســته
ً
بــوده اســت .نقــاط عطــف لزومــا حادثــهای بــزرگ در روابــط محســوب نمیشــود،
بلکــه ارســال یــک پیــام تســلیت بهموقــع نیــز هرچنــد در ابتــدا بســیار کوچــک بهنظــر
میرســد ،میتوانــد مهــم باشــد .در نهایــت بایــد گفــت انتقــال بخــش گســتردهای از
مســائل سیاســی بیــن دو دولــت بــه ســطوح جامعــۀ ایــران و عربســتان زمینــه را بــرای
کنتــرل تنشهــا کاهــش داده اســت .بنابرایــن بایــد تــا حــدود زیــادی از عمومیکــردن
تنشهــا جلوگیــری کــرد .بهصورتــی کــه مســئلۀ ســفارت عربســتان در ایــران در نتیجــۀ
تســری بحــران سیاســی میــان دو کشــور بــه ســطوح اجتماعــی بــوده اســت .بــا وجــود
ایــن ،بهنظــر میرســد ســطوح اجتماعــی جامعــۀ عربســتان و ایــران بــه ســطح باالیــی
از تنــش و شــکاف رســیدهاند .بهصورتــی کــه بــا نگاهــی گســترده بــه اظهــار نظــرات
ایرانیــان در زمینــۀ خبرهایــی در خصــوص عربســتان و بهصــورت شــدیدتر اظهارنظــرات
تنــد کاربــران عربســتانی در خصــوص خبرهــای ایــران درمییابیــم کــه تنــش در ســطوح
اجتماعــی در حــال افزایــش اســت کــه ایــن مســئله مدیریــت بحــران میــان دو کشــور را
دچــار تردیــد میکنــد.
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ایــران .ایــن رویدادهــا ســبب شــدهاند تــا بحــران در روابــط دو کشــور متراکمتــر و امیــد
بــه حــل آنهــا دشــوارتر شــود .برخــاف بحــران روابــط قطــر و عربســتان کــه پیــش از
نهادینهشــدن قطــع روابــط ،حداقــل در ظاهــر بــه پایــان رســید؛ برقــراری روابــط ایــران
و عربســتان همــواره در هال ـهای از ابهــام قــرار داشــته و نااطمینانــی در مــورد ایــن مســئله
افزایــش یافتــه اســت .پاســخ ایــن پرســش کــه آیــا دو کشــور بهدنبــال برقــراری روابــط و
تنشزدایــی هســتند یــا بهدنبــال روابــط پایــدار دوجانبــه؟ میتوانــد تــا حــدود زیــادی
راهگشــا باشــد .حرکــت از سیاســت ســفلی بــه تعبیــر بوزانــی بهســوی سیاســت علیــا
میتوانــد هموارکننــدۀ مســیر حــل مســئله و برقــراری روابــط باشــد .شــکاف در ســطوح
نخبــگان دو کشــور بــه ســطح عمومــی جامعــه ســرایت کــرده اســت کــه ایــن موضــوع
تــا حــدود زیــادی در نتیجــۀ نبــود روابــط مناســب فروملــی در دو کشــور بــوده اســت.
ایجــاد ارتبــاط میــان دو جامعــه تــا حــدود زیــادی بــه فهــم مشــترک در ســطوح نخبگانــی
از یکدیگــر نیــز میانجامــد .در حــال حاضــر «برداشــتها» و «سوءبرداشــتها»
از ســوی نخبــگان سیاســی دو کشــور مهمتریــن متغیــر پایــداری تنــش بــوده اســت.
ایــن موضــوع ،چیــزی نیســت کــه بــا گفتوگوهــای سیاســی و قــول اعتمــاد متقابــل
حلشــدنی باشــد .فراینــد اعتمادســازی در رونــدی طبیعــی و خودجــوش و بهوســیلۀ
ایجــاد زمینــه بــرای پیونــد فرودولتــی ایجــاد میشــود .از ســوی دیگــر ،شناســایی دقیــق
خطــوط قرمــز هــر کنشــگر و رعایــت آن یــا در حالــت حداقلــی قابلیــت چانهزنــی بــر
ســر آن بــه حــل پایــدار مســائل متقابــل کمــک میکنــد .برقــراری روابــط دیپلماتیــک
مهمتریــن و تنهــا کانــال رســمی اســت کــه اهــداف مشــترک را بــدون ســوء برداشــت و
واســطه انتقــال میدهــد .اگــر روابــط در ســطح ســفارتخانهها برقــرار شــود و تعهــد بــه
برقــراری و حفــظ ایــن کانــال رســمی بهصــورت متقابــل ارائــه شــود ،میتــوان انتظــار
داشــت کــه روابــط باثباتــی برقــرار باشــد.
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