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نگاه دیگران

ب�ا توج�ه به تداوم وضعیت بحرانی در س�وریه، ع�راق و یمن، نبود همکاری ایران و عربس�تان 
در جهت مدیریت بحران، هم چنین منتفی ش�دن س�فر حجاج ایرانی به عربس�تان، به نظر می رسد 
چشم انداز روشنی در روابط ایران و عربستان وجود ندارد. بخش عمده ای از موضوعات مطرح شده 
در نشست اوباما با رهبران شورای همکاری خلیج فارس نیز به ابراز نگرانی سران شورا نسبت به 
ایران و عدم دخالت آمریکا در سوریه اختصاص داشته که نمایان گر نقش آمریکا به عنوان ضلع 

سوم روابط ایران و عربستان است.

اشاره:

روابط ايران و عربستان: چالش ها و افق آينده
 منيرسادات ميرنظامی*

مقدمه
تحلیل ها در مورد آینده  روابط ایران و عربس��تان عالوه 
بر پیش بینی آینده  روابط، ش��امل ارزیابی سیاست های 
منطق��ه ای ای��ن دو و هم چنین نقش این سیاس��ت ها در 
شکل گیری بحران های فعلی منطقه است. البته این دسته 
از تحلیل ه��ا به طور خ��اص بر روابط ایران و عربس��تان 
متمرکز نیس��تند بلکه ضلع سوم تقابل قدرت میان ایران 
و عربس��تان یعنی نقش ایاالت متحده را مورد بررس��ی 
قرار می دهند. فرض چنین تحلیل هایی بر آن اس��ت که 
ایاالت متحده در تنظیم روابط قدرت و موازنه در منطقه 
از جمله روابط ایران و عربس��تان نقش بسزایی دارد. به 
تازگی مؤسسه بروکینگز، میزگرد دوحه را با محوریت 
چش��م انداز روابط ایران و عربستان برگزار کرده است. 
هم چنی��ن، کارشناس��ان بنیاد کارنگ��ی ارزیابی هایی از 
سیاس��ت خارجی عربستان در یک س��ال گذشته ارائه 

کرده اند که موضوعاتی چون چشم انداز روابط عربستان 
با ایران و آمریکا را شامل می شود. تحلیل مارک لینچ1 
که در واشنگتن پست به چاپ رسیده است نیز متمرکز 

بر علت اختالفات میان عربستان و آمریکا است.

چشم انداز روابط ايران- عربستان
یکی از پرس��ش هایی که مرک��ز بروکینگز در میزگرد 
دوحه به بحث گذارد، این س��ؤال بود که »آیا عربستان 

سعودی و ایران همراه خواهند شد؟«
در پاس��خ به این پرس��ش، جمال خاشوجی2 با بیان 
جنبه  مثب��ت احیای روابط ایران و عربس��تان برای همه 
و نبود اختالفات ارضی و مواجهه  مس��تقیم میان این دو 
کش��ور، موضوع احیای روابط را مطرح و بر ضرورت 
هم زیس��تی میان این دو تاکید ک��رد. او علت وضعیت 
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فعل��ی را از دید عربس��تان توضیح داده و آن را ناش��ی 
از سیاس��ت توسعه گرایی ایران دانس��ت. به نظر او، در 
حالی ک��ه هر دو کش��ور روابط خوب��ی در دهه 1990 
داش��تند، با نفوذ ایران در عراق، س��وریه، لبنان و یمن 
این روابط دس��تخوش تغییر جدی ش��ده اس��ت. بدین 
ترتیب، خاش��وجی دخالت عربستان در یمن را پاسخی 
به توسعه گرایی ایران در آن جا و سیاستی غیرقابل قبول 

در منطقه ارزیابی کرد.
در این میزگرد کریم س��جادپور1 به تشریح نیاز به 
ایجاد پل ارتباطی و همزیس��تی میان ایران و عربس��تان 
پرداخت. او از اظهارات خاشوجی مبنی بر بودن ایران 
در پشت س��ر همه  چالش های منطقه انتقاد و بیان کرد 
عربستان برای انحراف اذهان از مسائل داخلی اش چنین 
ادعاهایی را مطرح می کند. حتی او عنوان کرد که این 
عربس��تان اس��ت که با تالش برای تغیی��ر رژیم ها و رد 
شدن از خطوط قرمز به صورت انقالبی عمل می کند.

سجادپور در نوشته ای برای مؤسسه کارنگی نیز، 
به پرسش��ی مش��ابه - چش��م انداز ایجاد روابط حسنه 
میان عربس��تان و ایران چگونه اس��ت؟- پاس��خ داده 
اس��ت. او معتقد اس��ت منازعه میان ایران و عربستان 
یک جنگ ژئوپلیتیکی اس��ت که با مناقشات فرقه ای 
و قومی پوشانده شده اس��ت. او این وضعیت را یک 
چرخه  ش��رورانه می نامد. برخورد تمایالت منطقه ای 
ایران و عربس��تان در این چرخه، آتش وطن پرستی و 
سیاست هویت در هر دو ملت را روشن و تفاوت های 
ژئوپلتیکی شان را بیشتر می کند. به نظر او، در حالی که 
ته��ران و ری��اض منافع مش��ترکی در مقابله با داعش 
دارند، یکدیگر را به حمایت از آن متهم می س��ازند. 
ب��رای ته��ران، داع��ش دارای ایدئول��وژی وهاب��ی 
اس��ت و عربس��تان از آن حمایت مال��ی می کند، در 
حالی که ریاض ظهور داعش را محصول عقب نشینی 
اعراب سنی در س��وریه و عراق می داند. طبق تحلیل 
سجادپور، تالش عربستان برای مقابله با ایران هزینه بر 
و آسیب زا است اما این تالش ادامه خواهد یافت زیرا 

1. Karim Sajadpour

موجب محبوبیت سیاس��ی دولت عربستان در داخل 
می شود. البته بر اس��اس ارزیابی او، چشم انداز نهایی 
بدین صورت است که ترکیبی از خستگی و کاهش 
ش��دید درآمد نفتی به طور طبیعی عربستان و ایران را 
مجبور ب��ه مذاکره می کند اما آن روز به نظر نزدیک 

نیست.
در میزگرد دوحه، الجابر2 رقابت میان عربس��تان و 
ایران را به بازی اس��نوبال که مدام در حال رش��د است 
تشبیه کرد. او معتقد اس��ت، برخالف گردهمایی های 
متعدد، اعراب و ایرانی ها ق��ادر به پذیرش راه حل ها و 
توافقات نیس��تند. به نظر او، دغدغه  اصلی کش��ورهای 
ش��ورای همکاری و اع��راب در مورد ایران سیاس��ت 
فرقه گرایی نیس��ت بلکه دستورکار سیاسی ایران است. 
یکی دیگ��ر از چالش های روابط ایران و عربس��تان از 
نظر الجابر این اس��ت که پیش��رفت صورت گرفته در 
گفتگوهای میان دولت عربس��تان با بخشی از حکومت 
ایران اغلب از سوی طیفی دیگر در ایران تضعیف و به 

چالش کشیده می شود.
دکت��ر ناص��ر هادیان نی��ز در این میزگ��رد، با قبول 
سوءتفاهم های عمیق میان نخبگان ایرانی و سعودی، بر 
اهمیت یافتن راهی برای همکاری تأکید کرد. او توضیح 
داد که ایران نه به دلیل رقابت با عربستان سعودی، بلکه 
به دلیل احس��اس تهدید علیه اصولش از س��وی ایاالت 
متحده و اس��رائیل در لبنان، سوریه و عراق درگیر است 
اما در مقابل، عربس��تان س��عودی ایران را تهدید اصلی 
خود می داند و سیاس��ت خارجی اش را بر همین اساس 
پیش می برد. هادیان با اش��اره به متحدان غیرشیعی ایران 
هم چ��ون حم��اس و ونزوئال، جای��گاه فرقه گرایی را به 

عنوان مبنای سیاست خارجی ایران رد کرد.

دخالت مشروع
یکی از مسائلی که در میزگرد دوحه بدان پرداخته شد 
چیس��تی و چگونگی دخالت مش��روع ایران در منطقه 

2. Al Jaber
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بود. خاشوجی حقوق بین الملل را معیار این مشروعیت 
دانس��ت. به نظر او، ای��ران به جنگ با ه��رج و مرج و 
افراطی گ��ری در منطقه کمکی نمی کند و در حالی که 
خواهان گفتگو است، مانند نمونه  یمن و سوریه مشغول 
عملیات نظامی اس��ت. الجابر به ادراک ایران در منطقه 
اش��اره کرد و ب��ه آماری ارج��اع داد ک��ه بیانگر نگاه 
منفی و ترس بس��یاری از همس��ایگان عرب و مسلمان 
منطقه نس��بت به ایران اس��ت. به گفته  او، بر اساس این 
بررس��ی همسایگان ایران بیش از داعش، اسرائیل یا هر 
حکومت دیگری از ایران می ترس��ند. به نظر جابر، این 
دیدگاه های منفی منبعث از حمایت ایران از تروریس��م 

است.
س��جادپور ب��ا اذعان ب��ه این که دخال��ت منطقه ای 
ایران به منظور تأمین امنیت خود و امنیت منطقه است، 
دس��تورکار سیاس��ت خارجی ایران را روشن ارزیابی 
ک��رد. او با یادآوری تکثرگرای��ی و انتخابات منظم در 
ای��ران و احترام ب��ه حاکمیت قان��ون و همچنین نمونه  
سوریه، عربستان سعودی را به دلیل تالش برای تحمیل 
حکوم��ت به ملت ه��ای منطق��ه ناقض اصل��ی حقوق 
بین الملل دانس��ت. به نظر س��جادپور، معرف��ی ایران به 
عنوان تهدید، س��اختگی اس��ت و مردم منطقه آن را به 
هیچ وجه قبول نمی کنند. هادیان نیز با مواضعی مش��ابه 
معتقد است، عربستان سعودی در یمن دخالت می کند 
اما همین حق را برای ایران در س��وریه قائل نیس��ت. او 
رواب��ط خوب ایران با عمان، قط��ر و دوبی را تأیید این 

نظر می داند.
ج��وزف باه��وت1 در ارزیاب��ی بنی��اد کارنگی از 
سیاس��ت خارجی یکس��اله عربس��تان، به تحلیل علت 
دخالت و نفوذ عربس��تان در منطقه خاورمیانه پرداخته 
است. به نظر باهوت، تمایل ریاض به عقب راندن تأثیر 
ای��ران محرک کلیدی تصمیم ب��ه حمایت از نیروهای 
مخالف بش��ار اس��د حتی به قیمت افزایش نظامی گری 
و ظهور گروه های شبه س��لفی اس��ت. بر اساس تحلیل 
باه��وت، ریاض امید دارد تأثیر مس��کو در س��وریه نیز 

1. Josef Bahout

با گ��ذر زمان از بین برود و همی��ن منطق ضدایرانی را 
نیز در لبنان دارد. باهوت سیاس��ت عربستان در لبنان را 
شکس��ت خورده می داند زیرا ریاض مدت ها از س��عد 
حریری و متحدانش حمایت کرد و آن ها را تش��ویق به 
مقابله و ایس��تادگی در برابر متحدان ایران یعنی حزب 
اهلل نمود اما به دلیل نبود یک حکومت مؤثر در بیروت 
ش��اهد چرخش ناگهانی و غیرمنتظره در سیاس��ت شد. 
باه��وت قطع کمک های عربس��تان به ارت��ش لبنان در 
اوایل 2016 و تهدید مس��تقیم و غیرمس��تقیم به کاهش 
دیگ��ر حمایت هایش از دولت و اقتص��اد لبنان را یک 
شمش��یر دولبه می نامد که از یک سو، متحدان عربستان 
و از س��وی دیگر، منافع این کشور را در لبنان تضعیف 

می سازد.

چه بايد کرد؟
پرس��ش مهمی که در میزگرد دوحه به آن اشاره شده 
اس��ت، این اس��ت که ایران و عربس��تان چگونه باید به 
جل��و گام بگذارند؟ خاش��وجی ایران را مس��ئول پایان 
دادن ب��ه حمایت از ش��به نظامیان در منطق��ه می داند و 
منافع مش��روعی برای ایران در س��وریه و یا عربس��تان 
س��عودی نمی بیند. در واقع، او سیاست ایران را سیاستی 
مداخله جویان��ه و برای س��وری ها و یمنی ه��ا ناعادالنه 
ارزیاب��ی می کن��د. س��جادپور معتق��د اس��ت، ایران و 
عربستان نگاه دیگران به س��وریه و مشکالت منطقه را 
درک می کنند. بر همین اساس، توصیه  او هیجان زدایی 
ک��ردن از روابط، رهاس��ازی تنش ها، ساختارش��کنی 
از نظام ه��ای ادراکی و تمرکز بر تهدیدات مش��ترکی 
چون افراطی گری، همکاری اقتصادی و محیط زیست 
اس��ت. جابر بحث پیرامون موضوعات��ی چون بحرین، 
جزایر مورد مناقشه، فرقه گرایی و نیاز به توسعه را مفید 
می داند. او معتقد اس��ت، خلیج ف��ارس امید دارد ایران 
ب��ه مذاکرات و توافقاتی با کش��ورهای منطقه همچون 
برجام وارد شود اما در حال حاضر کشورهای منطقه از 
جایگاه خلیج فارس در بازی بلندمدت حکومت ایران 

واهمه دارند.
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اوباما و خليج فارس
مؤسس��ه دول عرب��ی خلی��ج ف��ارس در واش��نگتن نیز 
میزگردی با موضوع دس��تاورد دی��دار اوباما و رهبران 
ش��ورای همکاری خلیج فارس برگزار کرده است. در 
این میزگرد عبدالخالق عبداهلل1 نشست گروه بین المللی 
حامی��ان س��وریه در 21 آوری��ل را دارای دس��تاورد 
موفقیت آمیزی ندانس��ت. او به این نکته اشاره کرد که 
ش��ورای همکاری خلیج فارس از دولت اوباما ناراضی 
است و در مقابل، واشنگتن نیز نسبت به اقدامات اعضای 
شورا همچون عربستان انتقاد دارد. او سه مالحظه  اصلی 
ش��ورای همکاری نس��بت به دولت اوبام��ا را این گونه 
برشمرد: 1. انتقاد از سیاسِت قرار دادن ایران در جایگاه 
نخست، زیرا برای بار اول است که یک رئیس جمهور 
ایاالت متحده ایران را اول و شورای همکاری را در مرتبه 
دوم قرار می دهد. 2. دیدگاه اوباما نس��بت به مسلمانان، 
جهان اس��الم و منطقه واقعیت ندارد. 3. دیدگاه انتقادی 
دولت اوباما نس��بت به ش��ورای هم��کاری روابط میان 
دوطرف را مخدوش کرده است. به نظر عبداهلل، میراث 
اوبام��ا موضوع ایران نخواهد ب��ود بلکه قصور در مورد 
س��وریه است. به عالوه او به واش��نگتن هشدار می دهد 
باید مانند اقدام تهاجمی ش��ورای همکاری، با مالحظه  
نظام های سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه تغییرات 
س��اختاری در آن ها صورت دهد. او نتیجه می گیرد، با 
وجود اختالفات فعلی اتحاد منافع میان ایاالت متحده و 

شورای همکاری تداوم یافته و خواهد یافت.
در ای��ن میزگ��رد جف��ری گلدبرگ2 نی��ز روابط 
عربس��تان و آمریکا را مورد بررس��ی قرار داد. او میان 
سیاس��ت دولت اوباما و رئیس جمه��ور بعدی ایاالت 
متحده تمایز قائل می ش��ود و معتقد است، اگر هیالری 
کلینتون رئی��س جمهور بود در حال حاضر س��فرهای 
تضمینی برای احیای اعتماد کش��ورهای منطقه و اروپا 
را آغاز کرده بود. او سیاس��ت دولت اوباما را سازه ا ی 
ی��أس آور می نام��د که ابتدا ب��ا امی��د و دادن تعهدات 
آغاز می کند و به زودی متوجه می ش��ود مسائل منطقه 

1. Abdulkhaleg Abdulla
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خاورمیان��ه نمی توانند در طول این دوره حل ش��وند. با 
وجود ای��ن گلدبرگ، آمریکا و ش��ورای همکاری را 

دارای نقاط اشتراک بسیار دانست.
پری کامک3 در ارزیابی بنیاد کارنگی از سیاس��ت 
خارجی یک سال اخیر عربستان، بر روی موضوع روابط 
عربس��تان و آمریکا تمرکز دارد. او معتقد اس��ت، نباید 
به بازگش��ت رئیس جمهور جدید آمری��کا به پارادایم 
قدیم��ی امیدوار ب��ود زیرا در گذش��ته، ایاالت متحده 
امنیت پادش��اهی عربس��تان را در مقابل ثبات در بازار 
انرژی جه��ان تأمین می کرد اما آمری��کا دیگر به نفت 
عربس��تان وابسته نیس��ت و تمایلی به بازگشت به نقش 
پلیس منطقه ندارد. در واقع، در این ش��رایط عربس��تان 
احساس رهاش��دگی از سوی آمریکا دارد و این مسئله 
را به ارتباطات جدید آمریکا با تهران نیز ربط می دهد. 
کامک یک رابطه  عادی جدید و در حال ظهور را میان 
عربس��تان و آمریکا پیش بینی می کند؛ جایی که هر دو 
طرف با وجود اختالفات بر س��ر بحران های منطقه، در 
ابعاد گوناگون تأمین امنیت همکاری دارند و در حوزه 

اقتصادی نیز مشارکت می کنند.
لین��چ به طور موش��کافانه ب��ه دنبال عل��ت تنش و 
اختالف میان عربس��تان و آمریکا، مس��ئله  بقا را مطرح 
می کن��د. به نظر لینچ، علت اصلی تنش میان عربس��تان 
و آمریکا ت��رس از تهدید بقای رژیم از زمان تحوالت 
عربی و س��قوط حسنی مبارک اس��ت. در واقع، به طور 
کلی رهبران عرب با مشاهده  سرنوشت حسنی مبارک 
از بی میلی یا ناتوانی واش��نگتن نس��بت به نجاتشان در 
براب��ر ش��ورش های مردمی ترس��یده اند. به نظ��ر لینچ، 
سیاس��ت های نادرس��ت رهبران دولت ه��ای عرب در 
واکنش به این ادراک، مس��ائل داخلی ش��ان را بیش��تر 
کرده و آنان را در تقابل با اهداف استراتژیک آمریکا 

در منطقه قرار داده است.

نتيجه گيری
آن گون��ه که از تحلیل ها برمی آید، امکان ترمیم روابط 
میان ایران و عربستان در آینده ای نزدیک دور از انتظار 
3. Perry Cammack
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است. فاصله  بسیار زیاد میان مواضع ایران و عربستان را 
به آس��انی می توان از تحلیل های ارائه شده در میزگرد 
دوح��ه ب��ه خوبی درک ک��رد. نکته  ش��ایان توجه این 
است که ش��اید نتوان برای ایجاد وضعیت فعلی منطقه 
یک طرف را مقصر دانس��ت. بحران های ایجاد ش��ده 
حاصل مجموع��ه کنش ها و واکنش ه��ای دولت های 
منطق��ه و فرامنطقه اس��ت. نکت��ه ای که هادی��ان نیز به 
آن اش��اره داش��ت و ادراک ایران از اقدامات آمریکا 
و اسرائیل را در سیاس��ت های فعلی جمهوری اسالمی 
ایران مؤثر دانست. هم چنین مباحثه در مورد مشروعیت 
اقدامات دولت های منطق��ه نیز راه به جایی نمی برد. از 
یک سو، خاشوجی حقوق بین الملل را منبع مشروعیت 
سیاست ها عنوان می کند اما به حمالت عربستان به یمن 
و محکومیت اقداماتش از س��وی نهادهای حقوق بشر 
اش��اره ای نمی کند. از س��وی دیگر، هادیان سابقه  نفوذ 
ایران در س��وریه و عربس��تان در یمن را ب��ه نوعی پایه  
مشروعیت اقدام تلقی می کند در حالی که این رویکرد 
نی��ز پویایی روابط قدرت و نف��وذ را در نظر نمی گیرد. 
در واق��ع، دولت ه��ای منطق��ه بای��د بپذیرند ب��ه دلیل 
ضعف های ش��ان در ایجاد و حفظ روابط اتحادآفرین، 
ام��کان نفوذ دولت رقیب در ح��وزه  نفوذ آن ها وجود 

دارد و این درباره  ایران و عربستان نیز صادق است.
البته در میزگ��رد دوحه تحلیل گ��ران توصیه هایی 
مبتنی بر همکاری دو کشور در حوزه های فنی، محیط 
زیس��ت، برنامه های توس��عه و جزایر مورد مناقشه ارائه 
نمودن��د که ب��ه نظر توصی��ه ای عملی نیس��ت. ایران و 
عربس��تان تا پیش از تیره شدن روابط نیز در حوزه های 
فنی و محیط زیس��ت همکاری قابل توجهی نداش��تند. 
هم چنی��ن جزای��ر م��ورد مناقش��ه –پیش��نهاد الجابر- 
موضوع��ی غیرقاب��ل بحث و جزو خط��وط قرمز ایران 
اس��ت و نمی تواند آغازی برای نزدیکی باش��د. ش��اید 
بت��وان ح��وزه  هم��کاری را در ام��وری چون مراس��م 
حج متصور ش��د ک��ه این حوزه نیز به دلی��ل حادثه  منا 
و هم چنین متهم س��اختن ایران به سیاس��ی کردن آن، 
حوزه ای بدون چالش نیس��ت اما ایران و عربس��تان در 

این حوزه سابقه  طوالنی همکاری دارند که همین امر، 
ارزش پذیرش خطرات و چالش های پیش رو را فراهم 

می کند.
تحلیل های پیرامون روابط ایاالت متحده و عربستان 
نیز به دو دسته تقس��یم می شود. دسته  نخست، با وجود 
اختالفات میان آمریکا و عربستان اتحاد این دو را پایدار 
تلق��ی می کنند مانند تحلیل عبداهلل و گلدبرگ. دس��ته  
دوم، اتحاد آمریکا و عربستان را دارای خصوصیات و 
جهت گیری جدی��دی می دانند مانند تحلیل کامک. بر 
اساس مالحظه  مسائل فی مابین ایران و عربستان و نقش 
ایاالت متحده در این میان، به نظر می رس��د همان گونه 
که کامک بیان کرد، روابط آمریکا و عربستان به سطح 
اتحادی معمولی تنزل یابد. تا پیش از این آمریکا سعی 
در ایجاد موازنه قوا به نفع دولت های شورای همکاری 
خلیج فارس داش��ت اما با کم تر ش��دن نقش آمریکا و 
پرهیز از دخالت مس��تقیم در مسائل منطقه، عربستان و 
دیگر دولت های عرب نس��بت به گذشته تنهاتر شدند. 
این در ش��رایطی روی داد که به گفته  لینچ، آن ها بقای 
خود را در معرض تهدید می دانس��تند. به نظر می رس��د 
با تداوم سیاس��ت فعلی ایاالت متحده، عربستان باید به 
تنهای��ی بار موازنه قوا در برابر ایران را به دوش بکش��د 
و یا مس��ائل خود ب��ا ایران را حل نمای��د. این وضعیت 
سناریوی مدنظر سجادپور نیز بود که باید توجه داشت 
تنها در صورتی روی می دهد که عالوه بر تمام ش��دن 
پش��توانه  مالی نفت و خستگی عربستان و ایران، ایاالت 
متح��ده و هیچ قدرت فرامنطقه ای نیز از سیاس��ت های 

منطقه ای عربستان پشتیبانی نکند.
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