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مقدمه
درچندس��ال اخیر، ایران به مهمترین دغدغه 
عربستان سعودی در عرصه سیاست خارجی 
تبدیل ش��ده است. حکام س��عودی با ادعای 
مداخله ایران در اوضاع سیاس��ی کشورهای 
و  پنه��ان  تحریک آمی��ز  اقدام��ات  عرب��ی، 
آش��کاری را علیه ای��ران ب��ه کار گرفته اند؛ 
از تحری��ک پنهانی کش��ورهای دیگر برای 
حمله به تأسیس��ات هسته ای ایران )که توسط 
اس��ناد ویکی لیکس فاش شد( و تالش برای 
جلوگی��ری از ایج��اد تواف��ق می��ان ایران و 
کشورهای 1+5 گرفته، تا فهرست مشروحی 
از دیگر اقدامات که در نامه اخیر وزیرخارجه 
ای��ران به دبی��رکل س��ازمان مل��ل و وزرای 
خارجه عضو این س��ازمان منعکس ش��دند: 
»حمله نظامی علیه اماک��ن دیپلماتیک ایران 
در یمن و حمایت از تروریس��ت ها در حمله 
به این اماکن در کشورهای دیگر، بدرفتاری 
مداوم ب��ا زائ��ران ایران��ی، نفرت پراکنی در 
خطبه های س��خنرانان رسمی س��عودی نه تنها 
علیه ایران، بلکه علیه تمام مس��لمانان ش��یعه، 

گ��ردن زدن غیرقابل توجیه و تحریک کننده علمای ش��یعه و باالخره 
تحریک جن��گ اقتصادی علیه جمهوری اس��المی ای��ران«. در این 
میان، اعدام اسف بار شیخ »نمر باقرالنمر«، روحانی و فعال مدنی شیعه 
منتقد حکومت در عربس��تان س��عودی، مناس��بات تنش آلود میان دو 
کش��ور را وارد مرحله جدیدی کرد. حکام س��عودی که در ناکامی 
سیاستهای جنگ افروزانه و فرقه گرایانه خود در یمن، عراق و سوریه 
به س��ر می بردند، با کش��ته ش��دن »زهران علوش« سرکرده گروهک 
س��لفی جیش االس��الم در س��وریه، در نتیجه حمالت هوایی روسیه، 
تردیدها را به کناری نهاده و روحانی دربند شیعی را که متهم به هیچ 
اقدام خش��ونت آمیزی نبود، به شهادت رساندند. متعاقب این حادثه، 
اجتماعاتی در برابر کنسولگری و سفارت عربستان سعودی در مشهد 
و تهران در اعتراض به این اقدام برپا شد که در طی آن ساختمان های 
کنسولگری و س��فارت این کش��ور مورد تعرض قرار گرفت. اقدام 
ناس��نجیده معترضان، بهانه مناسبی به دست عربس��تان داد، تا به رغم 
محکومیت این اقدام معترضان توس��ط دولت ایران و آغاز اقدامات 
برای جبران خس��ارات وارده، جبهه تازه ای را علیه ایران بگش��اید و 
مستمس��ک تازه ای برای فش��ار بر ایران بیابد. از این رو نوشتار حاضر 
درصدد اس��ت تا آثار و تبعات تعرض به س��فارت عربستان سعودی 
را م��ورد واکاوی ق��رار دهد. این مهم در س��طوح داخلی، منطقه ای 
و بین المللی و در س��ه محور اصلي پی گرفته خواهند ش��د.؛ نخست 
زمینه های بروز این حادثه را بررسي نموده؛ سپس به تشریح پیامدهای 
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تحلیل

اشاره:

دکتر علیرضا رحیمي*

 تعرض به مراکز دیپلماتیک عربس�تان در تهران و مش�هد که در پی اجتماعات اعتراضی به اعدام آیت اهلل »نمر
باقرالنمر« توس�ط حکومت س�عودی اتفاق افتاد، پیامدهای زیان باری را برای کش�ور به همراه داشت؛ لذا بررسی 
این پیامدها وکش�ف علل و زمینه های وقوع این رخ داد، شایس�ته کنکاش هستند تا دست مایه تجربه اندوزی برای 
پیشگیری از وقایع مشابه در آینده باشند. نوشتارحاضر تالش مي کند این مسائل را در سطوح داخلی، منطقه ای و 

بین المللی مورد واکاوي قرار دهد.

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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این حادثه خواهیم پرداخت و در نهایت نیز به آموزه هایی که باید از 
حوادث این چنیینی فراگرفت، اشاره خواهیم کرد.

علل و زمینه های حادثه
تعرض به مراکز دیپلماتیک خارجي در ایران در دهه گذشته چندبار 
اتفاق افتاده است. حمله به سفارت دانمارک در سال 1384، حمله به 
س��فارت انگلستان در سال 1390 و بالخره حمله به سفارت عربستان 
در روزه��اي اخیر. در بررس��ی عل��ل و زمینه های ای��ن حوادث باید 
پیش از هرچیز به شناس��ایی ریشه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
تاریخی آنها نظر داشت. این امر باید پیش از ارائه هرگونه تحلیل ویا 
اتخ��اذ هرگونه تصمیم برای واکنش در برابر جریان تعرض به مراکز 
دیپلماتیک، مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به س��نت های تاریخی، 
عوام��ل اندیش��ه ای و ایدئولوژیک، اهداف سیاس��ی و ی��ا اقتصادی 
احتمالی، ش��یوه سازمان یابی و نحوه تبدیل شدن کنش های احساسی 
نرم به کنش های تندروانه، س��نگ بنای شناسایی عوامل و زمینه های 
بروز این جریان ها اس��ت. تنها با اتکا به شناخت ریشه های اجتماعی 
و سیاس��ی این حوادث اس��ت که می توان به ارائه راهکارها و اتخاذ 
ش��یوه های مناس��ب برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها اقدام کرد. 
پس از شناس��ایی ریش��ه های وقوع چنین حوادثی و شناخت عوامل 
فرهنگی، فکری، اجتماعی و تاریخی این حوادث، بایس��تی واکنش 
شایسته و مناسب را برای پیشگیری از بروز دوباره آنها به انجام رساند. 
در حال��ی ک��ه نمونه های چن��دی از تعرض به س��فارتخانه های 
دولت های خارجی در ده س��اله اخیر وجود داشته است، اما واکنش 
درخوری در قبال مس��ببان این حوادث صورت نگرفته اس��ت. عدم 
مواجهه مناس��ب با نمونه های پیش��ین تعرض به مراک��ز دیپلماتیک، 
یکی از عوامل تداوم اینگونه وقایع بوده اس��ت. لذا در ش��رایطی که 
پدیده هایی از این دست مورد مطالعات علمی و محققانه قرار نگرفته 
و با واکنش مناسبی نیز مواجه نگشته اند، وقوع دوباره آنها امر بعیدی 
نیست. البته واکنش در برابر این حوادث، لزوما به برخوردهای قهری 
و قضایی خالصه نمی شود و بهره گیری از لوازم آگاهی بخش، اگرنه 
بیش��تر، کمت��ر از ابزارهای قهری و قضایی موث��ر نخواهند بود. لزوم 
آگاهی یابی به این دلیل ضروری اس��ت که افراد و گروه هایی که به 
رفتارهای غیرقانونی و خشونت آمیز مبادرت می کنند )دستکم آنهایی 
که در پی اهداف خاصی نیس��تند( امواج احساسات خشم آلود خود 
را ندانس��ته بر منافع ملی ترجیح می دهند. در حالیکه اگر آنها نس��بت 

به پیامدهای اعمالشان بر منفعت ملی آگاهی 
داشتند، در استفاده از رفتارهای غیر متعارف 

درنگ بیشتری از خود بروز می دادند.
      نحوه بازتاب خبرهای حساسیت برانگیز 
در جامعه از دیگر عواملی است که بر آتش 
خش��م عمومی در ح��وادث این چنینی دامن 
می زند. اگر رس��انه های جمعی بدون توجه 
ب��ه پیامدهای عملکردش��ان به انتش��ار اخبار 
حس��اس به شیوه های احس��اس برانگیز اقدام 
کنند، بر التهاب جامع��ه و واکنش رادیکال 
آن تأثیر فزون بخش��ي می گذارند. اینجاست 
که رس��الت اجتماعی رس��انه های جمعی و 
جنبه های امنیتی و سیاس��ی انع��کاس اخبار 
توسط آنها آشکار می شود و دست اندرکاران 
این رس��انه ها را به لزوم دقت هرچه بیشتر به 

نحوه پردازش اخبار توجه می دهد. 
     واکنش به موقع و مؤثر نهادهای امنیتی، 
یکی دیگر از مهمترین مؤلفه ها برای ممانعت 
از وقوع چنین رویدادهایی است. در ماه های 
اخیر سیاست های ضدایرانی عربستان، فاجعه 
گران س��نگ من��ا و نیز تداوم سیاس��ت های 
خصمانه سعودی ها، موجب غلیان احساسات 
مردم نس��بت به این کش��ور ش��ده بود. این 
امر نش��انه خوبی ب��رای آمادگ��ی نهادهای 
امنیتی در مقابل بروز رفتارهای خش��م آلود 
برخ��ی نیروه��ای اجتماعی می توانس��ت به 
ش��مار آید. از ای��ن رو پیش بینی پذیر بودن 
جو احساس��ی به وجود آم��ده و لزوم دقت 
بیش��تر تحلیلگران امنیتی و سیاس��ی در ارائه 
هش��دارهای الزم به نهاده��ای مربوطه برای 
مقابله به موق��ع و مقتضی، از م��وارد مهمی 
بود که در رویداد اخیر مورد توجه مسئوالن 
ذی ربط قرار نگرف��ت. اگرچه پس از وقایع 
اخیر، س��ران اعضاي دائمي ش��وراي امنیت 
س��ازمان ملل نسبت به خویش��تنداري ایران 
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و عربس��تان تأکید کردند و از اهمیت ثبات 
منطقه س��خن گفتن��د، اما موض��ع انفعالي و 
حتي تقویت کننده آنها در قبال سیاست هاي 
عربستان س��عودي در قبال ایران که از سوی 
این کش��ور بارها اتخاذ شد، در وقوع چنین 
حوادث��ي بي تأثیر نبوده اس��ت. هنگامي که 
سیاس��ت خارج از قاعده عربستان در منطقه 
آغاز ش��د و روز به روز گسترش پیدا کرد، 
هی��چ تالش قانوني از س��وي اعض��اي دائم 
شوراي امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهاي 
بین المللي براي توقف این سیاست ها صورت 
نگرفت، لذا سیاست هاي عربستان به صورت 
تهدیدهاي امنیتي جلوه کرد که ثبات منطقه 
را به مخاط��ره انداخت. از این زاویه اس��ت 
ک��ه مي ت��وان ادعا ک��رد که سیاس��ت هاي 
نادرس��ت و تبعیض آمیز قدرت هاي جهاني 
یکي از زمینه هاي بي ثباتي خاورمیانه و وقوع 
تنش هایي از قبیل حمله به س��فارت عربستان 
سعودي بوده اس��ت. در این خصوص نباید 
س��وابقي مانن��د حمله ب��ه س��فارتهاي ایران 
در کش��ورهاي اروپای��ي در دهه ه��اي اخیر 
)انگلس��تان، س��وئیس، دانمارک، آلمان( و 
حمله تروریستي گروه هاي سلفي به سفارت 
ایران در لبنان در سال 1392  و عدم واکنش 
مناس��ب مراجع بین المللی به آنه��ا را نیز به 

دست فراموشی سپرد.

پیامدهاي حادثه
مراک��ز  ب��ه  تع��رض  پیام��د  فوری تری��ن 
دیپلماتی��ک، لطم��ه ب��ه پرس��تیژ بین المللی 
کش��ور است. همانگونه که پیش تر نیز اشاره 
شد، حمله به س��فارت خانه هاي خارجي در 
ایران در طول دهه گذش��ته مسبوق به سابقه 
بوده اس��ت. از زاویه ی��ک ناظر بیروني، این 
روند بیانگر بي توجهي س��اختار جامعه ایران 

نس��بت به قوانی��ن بین المللي و حرمت مراکز دیپلماتیک اس��ت و یا 
بازگوکننده عدم توانایی یا فقدان اراده الزم نظام برای مقابله با چنین 
حوادثی است؛ در هرحالت این امر پرستیژ بین المللی کشور را مورد 
آس��یب ق��رار داده و تصویری ناامن را از ایران ب��ه افکار جهانی القا 
می کند. به ویژه آنکه ایران از امضاکنندگان کنوانس��یون 1961 وین 
درب��اره روابط دیپلماتیک و کنوانس��یون 1963 وی��ن درباره روابط 
کنسولي است و باید به تعهدات خود در این زمینه پاي بند باشد. این 
کنوانس��یون ها حفاظت از تمامی مراک��ز دیپلماتیک، دیپلمات ها و 
خانواده آنها و حتی محل سکونت این افراد را برعهده کشور میزبان 
قرار داده اس��ت و عدم پای بندی و یا عدم توانایی کش��ور میزبان در 
انج��ام این تعهدات، نقض آش��کار کنوانس��یون های مذکور بوده و 
هزینه های گزافی برای این کشور در عرصه دیپلماتیک درپی خواهد 
داش��ت که مهم ترین آنها کاهش اعتماد بین المللی به کشور و عدم 
اطمینان دیپلمات ها و فعاالن سیاس��ی و اقتصادی به مسئولیت پذیری 
آن کش��ور اس��ت. موضع گیری های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، 
دبیرکل این س��ازمان و س��ران کش��ورهای قدرتمند اروپایی که به 
محکومیت تعرض به سفارت عربستان سعودی پرداخته و ایران را به 
ل��زوم حفاظت همه جانبه از مراکز دیپلماتیک و انجام تعهدات خود 

دراین زمینه، توجه دادند، را باید در این بستر مورد تبیین قرار داد. 
پیامد دیگر این واقعه تأثیر منفی آن برموقعیت ایران در مناس��بات 
منطقه ای  اس��ت. پس از محقق ش��دن توافق هس��ته ای، افکارعمومی 
در س��طح بین المللی ش��اهد ای��ن واقعیت بود که بر خ��الف تبلیغات 
رس��انه های غربی و برخی رس��انه های منطقه ای، ایران کش��وری اهل 
گفتگ��و و منطق اس��ت و تنها به دنبال برخ��ورداری از حقوق قانونی 
و ملی خویش اس��ت.  واقعه تعرض به س��فارت عربس��تان س��عودی 
تاح��دودی این چش��م انداز مثب��ت را تحت تأثیر ق��رار داد که به نوبه 
خ��ود بر موقعیت ایران در معادالت منطقه ای )مانند مذاکرات بر س��ر 
آینده س��وریه( تأثیر خواهد گذاش��ت. ایران که تا پیش از این واقعه، 
از پش��توانه این نگاه تازه برخوردار بود، اکنون تا حدودی این امر را 
مورد خدشه می بیند )البته پشتوانه نگاه مثبت افکاربین المللی باید تنها 
به عنوان پارامتری تقویت کننده در نظر گرفته ش��ود، وگرنه پش��توانه 
اصلی کشور در مناسبات منطقه ای، ملت ایران و همبستگی آنهاست(. 
ضمن آنکه باید توجه داش��ت که یکي از اهداف عربس��تان سعودي 
در قطع روابط دیپلماتیک با ایران و ترغیب س��ایر کش��ورهاي عربي 
براي درپیش گرفتن روشي مشابه و تحریک اتحادیه عرب، عالوه بر 
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تضعیف موضع ایران در بحران سیاس��ی لبنان و فرافکنی در خصوص 
اقدام��ات غیر انس��انی در یم��ن، تأثیر ب��ر روند مذاک��رات بین المللي 

درخصوص سوریه است که مطابق میل عربستان در جریان نیست.

به نظر می رس��د افزایش تنش میان ایران و عربس��تان به تش��دید 
مواض��ع مخالف اپوزیس��یون س��وریه کم��ک کرده و عربس��تان از 
فرصت به دس��ت آمده استفاده خواهد کرد تا با فضاسازی علیه ایران، 
قدرت ه��ای بزرگ را به حمایت از موضع خود در منطقه و س��وریه 
ترغیب نماید. همچنان که تالش می کند با اس��تفاده تبلیغاتی از واقعه 
حمله به سفارت و بازتاب جهانی آن، بر فجایع خود در یمن سرپوش 

گذارده و به تقویت موضع خود در این کشور اقدام کند.
اقدام نابخردانه عربستان س��عودی در اعدام افرادی که جرم آنها 
بیان خواست های حقوقی بدون هیچگونه توسل به اعمال خشونت بار 
بود، فرصت مناسبی را برای مقابله با سیاست ها و اقدامات ضد ایرانی 
این کش��ور فراهم کرد، که شوربختانه در نتیجه اقدام نابجای تعرض 
به س��فارت این کش��ور، کمرنگ ش��د. این در حالی است که ایران 
می توانس��ت با استفاده از این فرصت، سرش��ت حکومت سعودی را 
آش��کار س��اخته و از آن به عنوان اهرم فش��اری به کشورهای غربی 
برای کاهش پش��تیبانی از این حکوم��ت بهره گیرد و یا همانگونه که 

کارشناس��ان حق��وق بین الم��ل در روزهای 
گذش��ته تأکید داشته اند، با اس��تفاده از این 
اقدام، عضویت عربس��تان سعودی در کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل را مورد پرسش قرار 
ده��د. این امر همانگونه که وزیر امر خارجه 
کشورمان نیز تأکید داشت، فرصت مغتنمی 
را در اختیار ایران قرار می داد زیرا تهدیدهاي 
ادعایي در خصوص ایران هس��ته اي با توافق 
ای��ران و کش��ورهاي 1+5 از می��ان رفت��ه و 
تهدیده��اي واقعي که افراطي ه��ا و حامیان 
آنها همچون عربس��تان نماد آن هستند، برای 
همه آشکار می شد. اما متأسفانه فرصت مهیا 
گش��ته در اثر اقدام به دور از تدبیر تعرض به 
سفارت، به تهدیدی )البته تهدیدي سیاسي و 
نه امنیتي( تبدیل شد که حیثیت بین المللی و 
موقعیت ایران در معادالت منطقه ای را مورد 

آسیب قرار داد.
افزایش بی ثباتی در خاورمیانه، دوقطبی 
ش��دن فضای منطق��ه و افزایش خش��ونت، 
فضاس��ازی به منظور کاه��ش نفوذ ایران در 
منطقه و ایجاد ائتالف های اس��تراتژیک علیه 
ای��ران از دیگر تبع��ات واقعه اخیر هس��تند. 
ای��ن در حالی اس��ت که قط��ع روابط تهران 
و ریاض، مس��ائلی همچون حل بحران های 
منطق��ه ای در س��وریه، ع��راق و یم��ن را با 
مشکالت بیش��تری روبرو خواهد کرد، زیرا 
حل ای��ن بحران ها نیاز به هم��کاری ایران و 
عربس��تان به عنوان دو قدرت منطقه ای دارد 
درحالیک��ه افزای��ش تنش ه��ا می��ان این دو 
کش��ور و قطع روابط سیاسی، عمق بیشتری 
به اختالفات جدی میان آنها خواهد بخشید. 
ضمن آنکه ایجاد ی��ک ائتالف دیپلماتیک 
علیه ایران توس��ط کش��ورهای اهل تس��نن، 
فضای منطقه را بیش از پیش دو قطبی ساخته 
و ب��ه افزایش فرقه گرای��ی در منطقه کمک 
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 قطع روابط تهران و ریاض، مسائلی 
همچون حل بحران های منطقه ای در 
سوریه، عراق و یمن را با مشکالت 

بیشتری روبرو خواهد کرد، زیرا حل 
این بحران ها نیاز به همکاری ایران و 
عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای 

دارد درحالیکه افزایش تنش ها میان این 
دو کشور و قطع روابط سیاسی، عمق 
بیشتری به اختالفات جدی میان آنها 

خواهد بخشید.
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م��ی کند. با قط��ع رواب��ط دیپلماتیک، ابزار 
نظامی جایگزین ابزار سیاس��ی شده، قابلیت 
کنترل گروههای تروریس��تی کاهش یافته و 
اقدامات خش��ونت بار آنها تش��دید می شود. 
ب��ه این ترتیب کمرنگ ش��دن بیش از پیش 
چش��م انداز همکاری میان عربس��تان و ایران 
و حرکت بیش��تر به سمت قطبی شدن فضای 
منطق��ه، به افزایش بی ثباتی در منطقه کمک 

خواهد کرد.
خطر تش��کیل یک ائتالف بین عربستان 
واس��رائیل علیه ایران از دیگر نتایج احتمالی 
رویداد اخیر اس��ت که تهدیدی استراتژیک 
ب��رای ای��ران خواهد ب��ود. به نظر می رس��د 
عربس��تان که ک��ه ناکامی نظام��ی در یمن، 
ناکام��ی سیاس��ی و لجس��تیک در س��وریه، 
تبعات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت 
و از همه مهمتر کاهش پش��تیبانی کشورهای 
غرب��ی را تجربه می کند، ب��ا افزایش تنش با 
ایران به س��مت همگرایی بیش��تر با اسرائیل 
علیه ایران میل خواهد کرد و این دقیقا همان 
ش��رایطی است که اس��رائیل به دنبال آن بود 
تا از ای��ن طریق برگ برنده ای برای مواجهه 
ب��ا مقتضیات منطق��ه پس از اج��رای برجام 
داشته باش��د. نش��انه های این امر را می توان 
در س��خنان نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
در خصوص همکاری با کشورهای میانه رو 
عربی علیه آنچه وی خطر تروریس��م و ایران 
نامیده است، از یکس��و و افزایش تحرکات 
دیپلماتیک میان اسرائیل و برخی کشورهای 

منطقه از سوی دیگر، مشاهده کرد. 
همگرای��ی دیپلماتیک بین کش��ورهای 
عرب��ی و بازتاب ه��ای آن در جامع��ه مدنی 
ایران، از دیگر پیامدهای این حادثه اس��ت. 
عربس��تان سعودی با اس��تفاده از فرصتی که 
در اختی��ارش گذاش��ته ش��د ائتالف��ی را در 

منطقه علی��ه ایران بوجود آورد که نقطه اتص��ال آن تعلیق و کاهش 
س��طح روابط دیپلماتیک با ایران بود. بر این اساس کشورهایی چون 
بحرین، س��ودان و جیبوتی، روابط دیپلماتیک خ��ود را قطع کردند 
و کش��ورهایی چون امارات و کویت نیز س��طح روابط سیاسی خود 
را ب��ا ایران تن��زل دادند.این ائت��الف جدا از اینک��ه نوعی همگرایی 
کم س��ابقه را رقم زد که می تواند آغازگر بدعتی باش��د که در آینده 
سیاست خارجی کش��ور را با چالش روبرو س��ازد، پیامدهایی برای 
عرصه دیپلماتیک کشور، جامعه مدنی ایران، شهروندان، بازرگانان، 
زائران و غیره ایجاد خواهد کرد. به نظر می رس��د در پی واقعه اخیر، 
بازرگانان ایرانی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا کشورهای 
آفریقای��ی تجارت می کنند، ش��هروندان و دانش��جویان ایرانی مقیم 
در این کش��ورها و افرادی که به دالیل گوناگون قصد س��فر به این 
کش��ورها را دارند، در انجام امور خود با مشکالت عدیده ای مواجه 
خواهند ش��د. ضمن اینکه قطع ارتباط زائران ایرانی با دیگر مسلمانان 
در مراسم حج از اهداف عربستان سعودی در قطع روابط دیپلماتیک 
با ایران است. عربس��تان سعودی تالش دارد از این طریق از احساس 
همبستگی مسلمانان سایر کشورها با ایرانی ها جلوگیری کرده و تأثیر 
روابط زائران ایرانی با زائران س��ایر کش��ورها در ایجاد پیوند سازنده 
میان آنها و ش��کل گیری ذهنیت مثبت از ایرانیان در جهان اس��الم را 

کاهش دهد. 
پیامده��ای اقتصادی قط��ع روابط دیپلماتیک عربس��تان و برخی 
کش��ورهای منطقه با ایران، در دو حوزه تجارت و نفت نمود بیشتری 
خواهد داش��ت. در این ارتباط کش��ورهای منطق��ه ای قرارگرفته در 
ائتالف عربس��تان را به دو دس��ته می توان تقس��یم کرد: دس��ته اول 
کش��ورهایی که روابط اقتصادی گس��ترده ای با ای��ران ندارند مانند 
بحرین، جیبوتی و س��ودان و دس��ته دوم، کش��ورهایی مانند امارات 
که از حجم گس��ترده تری از روابط تجاری ب��ا ایران برخوردارند. به 
نظر می رس��د که میزان گس��تردگی روابط اقتصادی در نوع واکنش 
دیپلماتیک این کش��ورها نس��بت به ایران تأثیرگذار بوده اس��ت؛ به 
این معنی که کش��وری مانند امارات که از روابط گس��ترده تجاری 
با ایران برخوردار اس��ت به کاهش سطح روابط سیاسی اکتفا کرده، 
اما کش��ورهایی که روابط اقتصادی وسیعی با ایران ندارند و در عین 
حال متکی به کمک های مالی، سیاس��ی و نظامی عربس��تان هستند ) 
جیبوتی، س��ودان وبحرین(، قطع روابط دیپلماتیک را در دستور کار 
قرار داده اند. اگرچه ایران روابط اقتصادی گسترده ای به لحاظ حجم 
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واردات و صادرات با عربستان و کشورهایی چون بحرین، جیبوتی و 
س��ودان ندارد، اما کشورهای منطقه از جمله کشورهای حاشیه خلیج 
فارس می توانند بازار مناس��بی برای کاالهای صادراتی ایران به ویژه 
محصوالت کشاورزی باش��ند و قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی، 
ص��ادرات کنونی کاال به این کش��ورها و همچنین فرصتهای آتی در 
این زمینه را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین، کشورهایی مانند 
امارات و جیبوتی از موقعیت استراتژیک تجاری برخوردارند و قطع 
و کاه��ش روابط اقتصادی با آنها را از این زاویه نیز باید مدنظر قرار 
داد؛ ضمن آنکه امارات متحده عربی عالوه بر موقعیت اس��تراتژیک 
خ��ود یکی از ش��رکای اصلی تجاری ایران اس��ت و کاهش س��طح 
روابط دیپلماتیک با این کشور مشکالتی را برای بازرگانی دوجانبه 
ایج��اد خواهد کرد. البته تبعات این امر در اقتصاد کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس نیز منعکس خواهد شد. چنانکه بازار سهام این کشورها 
در روزهای گذش��ته واکنش منفی نس��بت به این رویداد نشان داد و 

شاخص سهام آنها با کاهش روبرو شد.
بازار نفت نیز از پیامدهای منفی تنش در روابط سیاسی و اقتصادی 
ایران و عربستان به دور نخواهد بود. ایران و عربستان دوکشور اصلی 
تولید کننده نفت و از مهم ترین اعضای س��ازمان اوپک هس��تند که 
اختالف میان آنها چش��م انداز همکاری میان کشورهای صادرکننده 
نفت را با تردید روبرو می کند و همین امر تبعات منفی بر قیمت نفت 

در بازار جهانی خواهد داشت.
اگرچ��ه ای��ن پیامده��ا را می ت��وان ب��ا روح همبس��تگی ملی و 
فرصت های��ی که در نتیجه توافق هس��ته ای ب��رای جامعه مدنی ایجاد 
خواهد ش��د، مدیریت کرد، اما نباید اهمیت تبعات منفي سیاس��ي و 
اقتصادي آن ها را از نظر دور داش��ت و نسبت به موضع همسایگان و 
کشورهاي منطقه بي تفاوت بود. توجه به چنین ابعادی است که نشان 
می دهد متعرضان به س��فارت عربس��تان چگونه منافع ملی را در میان 

امواج احساسات خود به فراموشی سپرده اند.

تجربه اندوزي از حادثه
با اینکه حادثه حمله به س��فارت عربس��تان آثار زیان ب��اري بر منافع 
ملي داش��ته اس��ت، اما حاوي آموزه هایي اس��ت که مي تواند منش��أ 
تجربه ان��دوزي ق��رار گرفته و احتمال رخ داد وقای��ع ناگواري از این 
دس��ت را به ش��دت کاه��ش دهد. زی��را پس از گذش��ت چند روز 
ازحادثه مزبور و آش��کار ش��دن آثار و پیامدهاي آن، افرادی که در 

این حادثه س��هیم بوده ان��د، می توانند نتایج 
اقدام خود را مورد بازبیني قرار داده و نسبت 
به تبعات منفي آن آگاهي کسب  کنند و این 
آگاهي را به س��ایر نیروهاي ایجادکننده این 
حادثه نیز گسترش دهند. عالوه بر رسانه هاي 
گروه��ي ک��ه مي توانند در ای��ن خصوص 
نقش س��ازنده اي داش��ته باش��ند، مذاکره با 
س��ازمان دهندگان این نیروها و تشریح آثار 
زیان بار اینگونه اقدامات براي آنها )دستکم 
براي آن دس��ته که از س��ر احساس��ات و در 
جریان جو ملتهب ایجاد ش��ده دست به این 

اقدامات زده اند(، بي تأثیر نخواهد بود.
ب��راي  ای��ن حادث��ه  از  تجربه ان��دوزي 
پیش بیني این گونه وقای��ع و انجام اقدام هاي 
پیشگیرانه از مهمترین آموزه هاي این رخ داد 
بوده اس��ت. این امر هم ابعاد رسانه اي مسئله 
و توجه به ش��یوه هاي پردازش خبر را شامل 
مي شود و هم دربرگیرنده اقدامات امنیتي و 
محافظتي پیش گیرانه است. ایجاد پیوندهاي 
بیش از پیش بین نهادهاي امنیتي و سیاس��ي 
)وزارت امورخارج��ه و نهادهاي امنیتي( به 
منظور بهره مندي از مش��اوره هاي دوجانبه و 

چندجانبه در این زمینه راهگشاست.
ایران مي تواند با نش��ان دادن اراده خود 
براي پایبندي به قوانین بین المللي و خواست 
خ��ود ب��راي رعایت حس��ن همج��واري با 
برخورد مناس��ب با عامالن حادث��ه حمله به 
سفارت، آس��یب هاي وارد ش��ده به پرستیژ 
بین المللي کش��ور را جبران کن��د. رایزني با 
کش��ورهاي منطقه، به ویژه کش��ورهایي که 
در ائتالف عربس��تان سعودي قرار گرفته اند، 
به ه��ر طریق ممکن و مناس��ب، براي ایجاد 
ح��س اعتم��اد درآنها، موجب ش��کاف در 
ائتالف مزبور خواهد شد. تالش هاي داخلي 
و بین المللي ای��ران براي جبران آثار زیان بار 
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حادث��ه، دید مثب��ت افکار جهاني نس��بت به 
ای��ران را تقویت مي کند و ام��کان تحرک 

شیطنت آمیز دولت ها را کاهش مي دهد.
اگرچ��ه در وضعی��ت آنارش��یک نظام 
بین المل��ل، وج��ود رقابت ه��اي ژئوپلیتیک 
غیرقاب��ل اجتناب اس��ت، اما ای��ن رقابت ها 
نباید به گونه اي پیش روند که به جاي تأمین 
منافع ملي کش��ورها به روند فرساینده منافع 
و امنی��ت ملي تبدیل ش��وند؛ ب��ه ویژه آنکه 
هم اکن��ون در عص��ري به س��ر مي بریم که 
همگرایي هاي امنیت��ي منطقه اي به تدریج به 
س��نتي جاافتاده تبدیل مي ش��وند. از این رو 
تنش بلندمدت، پردامنه و فزاینده بین ایران و 
عربستان، بیش از آنکه تأمین کننده منافع این 
دو کشور باشد، برآورنده خواست بازیگران 
ثالث اس��ت که از فرصت پیش آمده نهایت 
بهره ب��رداري را خواهن��د کرد. ل��ذا با تغییر 
زاوی��ه دید نس��بت ب��ه وضعیت مناس��بات 
موج��ود بین ای��ران و عربس��تان، مي توان از 
تعبیر »بازي در زمین بازیگر س��وم« استفاده 
کرد که لزوم هوش��یاري طرفی��ن منازعه را 
طلب مي کن��د. همانگونه ک��ه »کنت والتز« 
اش��اره داش��ته اس��ت، یکي از منابع ناامني، 
سیاست هاي نادرست جوامع و ملت هاست؛ 
لذا بي تدبیري در اتخاذ سیاس��ت ها مي تواند 
بي ثباتي و ناامني موجود در منطقه را تشدید 
کن��د )و در بدترین س��ناریو که البته بس��یار 
غیرمحتمل است، به رویارویي مستقیم تبدیل 
شود( که در این صورت هیچکدام از طرفین 
اصلي این منازعه و حتي بسیاري از کشورها 
و ملت هاي منطقه از آن س��ود نخواهند برد. 
از این زاویه رهبران عربستان سعودي باتوجه 
به رویکردها و سیاست هاي دشمنانه، اگرچه 
شایس��ته سرزنش��ند زیرا به یکس��ان انگاري 
مس��ائل نظامي و امنیتي دچار شده اند و سایر 

ابعاد امنیت را به دس��ت فراموش��ي س��پرده اند اما هوشیاری ایران در 
اتخاذ سیاس��ت درست و دوراندیش��انه یکی از مهمترین ضروریات 
در مقطع کنونی اس��ت. بر ای��ن مبنا اگرچه آزمودن آس��تانه تحمل 
ایران، از سوی عربستان، سیاست نادرستي است که مي تواند در یک 
بزنگاه غیرقابل مدیریت به منبع ناامني آنها تبدیل ش��ود اما باید توجه 
داش��ت که پیامد امنیتي کردن1 هر تهدیدي، خود به تضعیف امنیت 
ملي منجر مي ش��ود و باید نس��بت به ارتقا تهدیدات به سطح امنیتي و 

تفکیک بین تهدیدات امنیتي و غیرامنیتي دقیق بود.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این بررس��ي را مي توان در چند محور به ش��رح زیر 

خالصه کرد:
1. ع��دم شناس��ایي ریش��ه هاي اجتماع��ي، سیاس��ي، فرهنگي و 
تاریخي تعرض به سفارت خانه هاي خارجي مهم ترین علت وقوع 
حوادثي ازاین دست در ایران هستند و تنها با شناسایي این ریشه ها 
در نتیجه بررس��ي هاي علمي و همه جانبه است که مي توان تدابیر 
مناس��بي براي جلوگیري از وقوع مجدد آنها اتخاذ کرد. باوجود 
ای��ن و به عنوان یک بررس��ي ابتدایي، مي توان ب��ر عوامل عامي 
چون عدم برخورد قضایي مناس��ب ب��ا عامالن این پدیده، فقدان 
قوانین حقوقي مش��خص در این خصوص و انعکاس رسانه اي به 
شیوه هاي احساس برانگیز، به عنوان علل تداوم این حوادث اشاره 

کرد.
2. عالوه ب��ر عوامل فوق که تعرض به س��فارتخانه هاي خارجي 
را در س��ال هاي اخیر رقم زده اند، تعرض ب��ه مراکز دیپلماتیک 
عربستان س��عودي، مانند هر پدیده  دیگ��ري، از علل و زمینه هاي 
ویژه اي نیز برخورداراس��ت که در دو سطح داخلي و بین المللي 
قابل شناس��ایي هستند. در س��طح داخلي؛ افزایش خشم عمومي 
در نتیجه بازتاب سیاست هاي ضدایراني این کشور، بي حرمتي به 
زائران ایراني، خاطره گران سنگ فاجعه منا ودر سطح بین المللي؛ 
موضع انفعالي مراجع بین المللي دربرابر رفتارهاي جنگ افروزانه 
و فرقه گرایان��ه حکومت س��عودي در منطقه و پش��تیباني برخي 

قدرت هاي جهاني از این رفتارها، ازجمله این مواردند.
3. تع��رض به مراک��ز دیپلماتیک عربس��تان س��عودي پیامدهاي 
زیانباري براي ایران، به ویژه در عرصه دیپلماتیک درپي داشت. 

1. Securization
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عالوه بر آسیبي که به پرستیژ بین المللي کشور وارد شد، فرصت 
مناسب ایجاد شده برای مقابله با سیاست ها و اقدامات ضد ایرانی 
عربس��تان که درپي اقدام ضد حقوق بش��ري این کش��ور فراهم 
ش��ده بود، از دس��ت رفت و عربس��تان س��عودي موفق به ایجاد 
ائتالف دیپلماتیک کم س��ابقه اي در جهان عرب علیه ایران ش��د 
ک��ه عالوه بر لطمات دیپلماتی��ک، پیامدهایی برای جامعه مدنی 
ایران، ش��هروندان، بازرگانان، زائران و غیره خواهد داشت. قطع 
و کاهش س��طح رواب��ط دیپلماتیک برخي کش��ورهاي منطقه با 
ای��ران با هدف تأثی��ر بر موقعیت ایران در مناس��بات منطقه اي از 
س��وي عربستان رهبري مي ش��ود که مهمترین اولویت آن، تغییر 
جهت مذاکرات بین المللي درخصوص سوریه به نفع جریان هاي 
مخالف دولت کنوني س��وریه و تضعیف موضع ایران و روس��یه 

است.
4. قط��ع و کاه��ش رواب��ط دیپلماتیک ب��ا کش��ورهای منطقه، 
فرصت ه��ای تجاری موجود را کاهش داده و امکان اس��تفاده از 
موقعیت اس��تراتژیک کش��ورهایی مانند جیبوتی را که می تواند 
ب��ه عنوان دروازه تجارت ایران ب��ا آفریقا عمل کند از بازرگانان 
و تولیدکنندگان ایرانی س��لب می کند. این امر همچنین با ایجاد 
چشم انداز عدم همکاری میان کش��ورهای عضو سازمان اوپک 

بازتاب منفی بر قیمت نفت در بازار جهانی خواهد داشت.
5. اگرچ��ه ب��ه نظر مي رس��د که سیاس��ت گذاران عربس��تاني به 
یکس��ان انگاري مسائل نظامي و امنیتي دچار شده اند و سایر ابعاد 
امنیت را به دس��ت فراموشي سپرده اند،اما باید در نظر داشت که 
تنش بلندمدت، پردامنه و فزاینده بین ایران و عربس��تان، به زیان 

هردوطرف و حتي به زیان کشورهاي منطقه خواهد بود.
6. ب��ا وجود زیان هایي که واقعه اخیر در عرصه سیاس��ي داش��ته 
اس��ت، اما این واقعه ح��اوي آموزه هایي نیز هس��ت که هدفش 
پیشگیري از حوادث مشابه در آینده خواهد بود. مسئولیت پذیري 
بیشتر رس��انه اي و توجه به رس��الت اجتماعی رسانه های جمعی، 
لزوم دقت بیشتر تحلیل گران امنیتی و سیاسی در ارائه هشدارهای 
الزم ب��ه نهاده��ای مربوط��ه )برای مقابل��ه به موق��ع و مقتضی با 
پدیده های این چنینی( و تزریق آگاه��ي به نیروهاي ایجادکننده 
این حادثه درخصوص توجه به نتایج زیان بار اعمالشان، از جمله 

این آموزه ها هستند.
7. ایران مي تواند با نش��ان دادن اراده خود براي پایبندي به قوانین 

بین المللي، خواس��ت خود براي رعایت 
با  حس��ن همجواري، برخورد مناس��ب 
عام��الن حادثه و رایزني با کش��ورهاي 
ائت��الف دیپلماتیک  ش��رکت کننده در 
عربس��تان، آس��یب هاي وارد ش��ده ب��ه 
پرستیژ بین المللي کشور را جبران کرده 
و تهدیده��ا را دوباره ب��ه فرصت تبدیل 

کند.

 بسترها و پیامدهاي تنش در مناسبات 
عربستان و ایران




