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مهــراوهخوارزمــی/فروریختن پــل متزلزل روابط تهــران -ریاض
در دی ماه ســال  1394میراثی بود که از ناحیه حمله برخی گروههای
معترض خودســر به ســفارت عربســتان برای دیپلماســی ایــران در
منطقه خلیــج فارس به جای مانــد و اینک در آخرین روزهای ســال
 1395به نظر میرســد تمایل دوسویهای برای ترمیم و بازسازی این
رابطه فراهم آمده اســت .این در حالی اســت که دوقطبی پدیدآمده
و تشدید شده میان ایران و عربستان در یک دهه اخیر خود را بر حوزه
گســتردهای از روابط خارجی و مسائل منطقهای تحمیل کرده است.
واقعیتی که مرور برخی ابعاد آن نشان دهنده چرایی سهل و ممتنع
بودنروندبازگشتاینرابطهدستکمبهوضعیتیاستکهپیشاز
اوجگیریتنشهاوجودداشت.
رویموجافراطیگری
رابطــه ایران با عربســتان و به تبع آن با اغلب کشــورهای عربی که در
قالبشورایهمکاریخلیجفارسیابهطورگستردهتردراتحادیهعرب
تحت نفوذ ریاض قرار دارند؛ در کمتر دورهای به عنوان رابطهای نزدیک
ارزیابی شــده اســت .با این حال بویژه در ســالهای پــس از انقالب وجود
دشــمن مشترکی به نام رژیم اســرائیل و نیز حلقه وصلی به نام سازمان
همکاریهای اســامی ســبب میشــد تا تنشهای پدید آمــده از طریق
تأسی به ابتکارات فردی نخبگان سیاسی کمی سریعتر در مسیر بهبود و
کاهشقرارگیرد.واقعیتیکهمتأسفانهباتغییر دربردتأثیرگذاریهر دو
عامل پیش گفته در برابر تنشهای ســالهای اخیر چندان کارگر نماند.
همین شــد که حمله نیروهای خودســر به اماکن دیپلماتیک عربســتان
در تهران و مشــهد به ســرعت تبدیل به موجی شــد که ریاض سوار بر آن
نــه تنها روابــط دیپلماتیک خود با تهــران را قطع کرد که بــا بهرهگیری از
شیوهتهدیدوتطمیعدرصددتشکیلجبههایمتحدعلیه ایرانبرآمد.
سیاســتی که در مورد تعدادی از کشــورهای کم توان منطقه کارگر افتاد و
سیاست خارجی کشــورهای مســتقلتر را نیز از تأثیرات خود بی نصیب
نگذاشــت .برگــزاری دادگاه عناصــری کــه حمله به ســفارت عربســتان
ســعودی را ســازماندهی و اجــرا کــرده بودنــد در تیرمــاه ســال 95گرچه
تأییدی بر خودســرانه بــودن آن اقدام و عزم قاطــع حاکمیت جمهوری
اســامی ایــران بــرای مقابله با چنیــن اقداماتی بــود ،امــا بخشهایی از
اعترافات نشــان داد که چگونه افراطگری در یک ســو بــه اعدام روحانی
مســالمتجویی چون «النمــر» میانجامد و در ســمتی دیگر با تحریک
احساســات و تعصبات جوانــان زمینه بیاعتنایی بــه قوانین و تعهدات
بینالمللیوزیرپانهادنمنافعملیرافراهممیکند.
تالشبرایغیریتسازی
برخالف دولت ایران که سعی کرد با محکوم کردن آنچه رخ داده
بود تنش ایجاد شــده را فرو نشــاند ،دولتمردان ریاض از این فرصت
برای غیریت ســازی و تشــدید تقابل بــا ایران بهره بردنــد .روندی که
بخشــی از آن در همان روزهای نخســت با ترغیب و واداشــتن برخی
کشــورهای حــوزه نفوذ به قطع یــا کاهش رابطه با ایران آغاز شــد و در
ادامــه بــا ترتیــب دادن نشســتهای فوقالعــاده در مجامعی نظیر
شــورای همــکاری خلیج فــارس ،اتحادیه عرب و ســازمان همکاری
اسالمیوتهیهبیانیههایتندوتیزعلیهایرانادامهیافت.بیانیههایی
که در آنها ضمن محکوم کردن ماجرای ســفارت عربســتان ،ادعای
دخالت ایران در امور کشورهای منطقه مطرح میشد و کار را به آنجا
رســاند که برخــی مقامات ایــران ضمن ابراز تأســف از تبدیل شــدن

نهاد بینالمللی چون ســازمان همکاری اسالمی به ابزاری در دست
برخی کشــورهای عضو از احتمال خروج جمهوری اســامی ایران از
این ســازمان در صورت ادامه یافتن این رویه سخن گفتند .عربستان
در راستای غیریتســازی با ایران حتی از اقدامی چون حضور برخی
مقاماتش در نشســت ســاالنه گروه تروریســتی موســوم به «سازمان
مجاهدینخلق»نیزدریغنداشت.
بسیاریازکارشناساندرتحلیلچراییاینتالشدولتسعودی
بــرای تقویــت بردارهــای تنــش با ایــران بــه عواملی چــون فرافکنی
چالشهای درونی عربســتان و پررنگ شدن شکافهای اجتماعی،
اقتصادی و مذهبی در این کشــور و نیز جبران ناکامیشــان در رقابت
بــا ایــران از جهت توســعه حــوزه نفــوذ و نیــز تأثیرگذاری در مســائل
منطقهایاشارهداشتند.برخینیزمعتقدبودندکههیأتحاکمهای
کهپسازدرگذشتملکعبداهللوباجانشینیملکسلمانرویکار
آمدهاند،مجموعهای تازهکاروکمتجربهاندوهمینتازهکاریسبب
اشــتباهات راهبردیشــان در تعیین جهتگیری سیاســت خارجی
ریاض شده است.
یهایپنهان
رودرروی 
تفــاوت رویکرد ایران و عربســتان درباره مســائل منطقــه کار را به
آنجارساندکهبرخیرسانههامدعیجنگنیابتیدوکشوردرمنطقه
شــدند .خاصه آنکه ریاض به کرات ادعای دخالت ایران در مســائل
داخلــی کشــورهای منطقه از جملــه بحرین ،یمن ،ســوریه و عراق را
مطــرح میکرد و این در حالی بود که خــود به بهانه حمایت از دولت
مســتعفی و متواری یمن ،در رأس ائتالف عربی به این کشــور حمله
کرده و شــهرهای یمــن را هدف بمبــاران هواپیماهــای جنگنده قرار
داده بود.
اعتــراض ریــاض دربــاره نقشآفرینــی ایــران در ســوریه و عراق
نیــز در حالی بود که بســیاری از ناظــران نقش عربســتان در حمایت
از گروههــای تکفیری و تروریســتی فعــال در این دو کشــور را غیرقابل
انکار میدانســتند .در مقابل نزدیکی فکری جریانهای اپوزیســیون
فعال در بحرین و یمن به ایران و نیز درخواســت رســمی دولتهای
قانونی عراق و سوریه از ایران برای حضور مستشاری و نظامی در این
دو کشــور برای مقابله با جریانهای تروریســتی بر وجوه افتراق ایران
و عربســتان در منطقــه میافزود .امــا زنگ خطر روند کاهشــی نفوذ
عربســتان در منطقه زمانــی به صدا درآمد کــه مقامات دیپلماتیک
قاهــره به عنوان کشــوری که پس از انقالب مصر و بویــژه پس از کودتا
علیــه دولت محمد مرســی تحت وابســتگی سیاســی و اقتصادی به
ریاض قرار گرفت ،نشانههایی مبنی بر خواست بهبود رابطه با ایران
ارســال کردند .دیدار «ســامح شــکری» وزیر خارجه مصــر با همتای
ایرانــیاش در حاشــیه مجمــع عمومی ســازمان ملــل و مدتی بعد
اصرار ایران برای حضور مصر در مذاکرات صلح ســوریه در حالی که
مصر از همراهی عربستان در مخالفت با بشار اسد ،رئیس جمهوری
سوریه عدول کرده بود ،ازجمله اتفاقاتی بود که حتی با واکنشمنفی
و عیــان ریاض مواجه شــد .تــا آنجا کهمقامات ســعودی در تماس با
رئیس جمهوری مصر ،ناخشــنودی خود از عالقه مصر به نزدیکی با
ایران را اعالم کرده و قاهره را به قطع کمکهای خود تهدید کردند.
ضرورتیبهنامگفتوگو
بــا وجود چنین پیشــینهای ،همــان قدر کــه عوامل و دالیــل برای

باالگرفتن رقابت میان دو کشــور صاحب نفوذ منطقه وجود داشت،
برخی واقعیتها و نگرانیها سبب شد زمزمههایی پیرامون حرکت
به سمت گفتوگو و حل اختالفات به گوش برسد.
به ریاســت جمهوری رســیدن ترامــپ در آمریکا به عنوان کســی
کــه در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به هزینههای واشــنگتن برای
حمایت از ریاض و دیگر حکومتهای منطقه شــدیدترین انتقادات
را مطــرح کرد و رویکــرد دولتش درباره خاورمیانه هنــوز د ر هالهای از
ابهام قــرار دارد ،اکثریت یافتن نســبی رویکرد ایــران در مورد بحران
ســوریه و نقــش پررنگ ایــران در ترتیبات سیاســی اتخاذ شــده برای
حل بحران ســوریه از یک ســو و ناکامی عربســتان در ســامان دادن به
وضعیت جنگ با یمن پس از دو سال تا آنجا که به دعوت از فرمانده
ســابق نیروی زمینی پاکستان برای در دست گرفتن سکان این جنگ
ناچــار شــده اســت و در نهایت پیشــی گرفتن هزینههای عربســتان و
کشــورهای همپیمــان اش بــر فواید معدودی کــه از تقابــل گرایی در
برابر ایران نصیب شــان میشــد ،از جمله دالیلی اســت که گفت وگو
برای تغییر در مناســبات منطقهای را ضروری ســاخت؛ ضرورتی که
تبعات تنشهای موجود فرصت اقدام فوری را از آن ســلب میکرد.
در عوض ارسال نشانههای مثبتی چون انعطاف نشان دادن در برابر
خواســتههای نفتی ایــران در اوپک و قانع شــدن به اینکــه علی رغم
حکم اوپک به کاهش ســقف تولید اعضا ،ایران اســتثنای این قاعده
باشد و تولیدش را به سقف پیش از تحریمها برساند در کنار اقدام به
ارســال دعوتنامه حضور ایران در مناسک حج از جمله اقداماتی بود
که به عنوان تغییر نسبی ذائقه حاکم بر روابط انجام شد.
ابتکارمنطقهایایران
دربرابــر رویــه غیریــت ســاز عربســتان ،ایــران از آغــاز اوج گیــری
اختالفــات بــر ایــن رویکــرد اصولــی خــود تاکیــد کــرد کــه رابطــه بــا
همســایگان در زمــره اولویتهــای سیاســت خارجــی ایران اســت و
بویــژه بــا در نظــر گرفتن شــرایط حاکــم بــر منطقهایــران تمایلی به
تشــدید اختالفات بوجود آمده نــدارد .چنین بود که اگر چه دســتگاه
دیپلماســی ایران در قالب بیــان حقایق و رد اتهامــات ادعایی طرح
شده اقدامات جبهه مقابل را بی پاسخ نمی گذاشت اما در مجموع،
سیاســتی مبتنی بر صبر و حزم را پیشــه داشــت .ایــن در حالی بود که
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران همزمان از فرصت تغییر
فضای برآمده از دوران پسابرجام به خوبی در راستای توسعه روابط
منطقــهای و فرامنطقهای بهره جســت و در عرصه بین الملل فعال
تر از همیشــه ظاهر شد .موقعیتی که برای رقیب به معنای بی فایده
بودن هزینه قطع رابطه بود .اینچنین شد که در روزهای نخستین ماه
بهمن حدود یک ســال پــس از قطع رابطه برخی از کشــورهای عضو
شــورای همکاری خلیج فارس با ایــران ،وزیر خارجه کویت نامه امیر
کویــت را به ایــران آورد .نامه ای کــه محتوای آن پیشــنهاد آغاز گفت
وگوی ایرانی -عربی و مذاکره برای برطرف کردن اختالفات بود.
ابتــکار منطقهای سیاســت خارجی دولت یازدهــم زمانی خود را
به درســتی نشــان داد که تنها سه هفته پس از ارســال این نامه رئیس
جمهوری ایران بــا پذیرش دعوت مقامات عالی عمان و کویت روی
گشــاده تهران را برای آغاز این روند آشــکار کرد .روندی که با توجه به
تعدد موضوعات متعارض و احتمال باالی وجود تحریکات مخرب
فرامنطقهای،سهلوممتنعاستاماغیرممکننیست.
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