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 اجعهف-غ منازعه و سناریو دوگانه مذاکرهبلو ایران و عربستان؛
 

 ندا کهریزی - *دکتر قدرت احمدیان
             ) 4.0http://creativecommons.org/licenses/by/This is an open access article under the CC BY license/(.       چکیده

 چکیده
های مؤلفه خاورمیانه سرد عنوان جنگبه عربستان و دار و مستمر ایراندر کنه تنش دامنه

جه به اورمیانه و با توخ عمیق تحوالت چارچوب توان دررا می گوناگونی ریشه دارد. این منازعه
 ایتر در راهبردهایی چون امنیت منطقهپیش تبیین نمود. ۲۰۲۱دهه اخیر تا  سلسله رویدادهای

هرمز در کنار اقداماتی  در ابتکار صلح۲۰۱۹و  ،۲۰۱۶ای وگوی منطقهمجمع گفت ،۱۹۸۶
گیری تنش تا سر حد جنگ شده اما اوجهایی در راستای حل منازعه برداشتهمیانجیگرانه گام

 شود این است کهها دارد. حال پرسشی که به ذهن متبادر مینشان از نافرجامی آن۲۰۲۰نظامی در 
 نهاورمیانه چگوخدر پرتو تحوالت دهه اخیر  عربستان و ایران.ا.ج میان منازعه تعمیق و تداوم»

 خاورمیانه اخیر دهه تحوالت به توجه با» که کرد مطرح توانمی پاسخ در« است؟ تحلیلقابل
 طرفین روابط تیآ سیر و قرارگرفته متقابل آزاردهنده بستبن وضعیت در عربستان و ایران.ا.ج

بزار ابا بهره از روش تحلیلی توصیفی و «بود خواهد فاجعه مذاکره، دوگانه بر مبتنی
بست تواند در کنار بررسی تحوالت اخیر منطقه تنش و بنای،نظریه بلوغ منازعه میکتابخانه

 که ستا شرایطی نوشتار،تبیین این تبیین و به آزمون فرضیه کمک کند.هدفآزاردهنده متقابل را 
 منطقه رتقد قطب دو میان صلحی به رسیدن و مذاکره تحقق جهت زمان بهترین تواندمی

 .است مبتنی منازعه بلوغ تئوری ساختاربندی بر که باشد؛تبیینی
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 مقدمه
 هرسیده؛ اگرچ تنش از ایسابقهبی به سطح و آغازشده پیش هادهه از عربستان و ایران رقابت

 رنظ دارند،به نظرالفاخت همچنان منازعه این اصلی عوامل مورد در علمی جامعه و گذارانسیاست
 اختالفات گراییملی تیح و ژئوپلیتیک منطقه، رهبری سر بر رقابت امنیت، گرایی،فرقه رسدمی

ازه ان رخدادی تکشمکش میان ج.ا.ایران و عربست کند.میان طرفین را موجب شده و تشدید می
های جهان یعنی منطقه خاورمیانه به ترین زیرسیستمای است که دریکی از مهممسئله نیست؛
ای همراه بوده؛تبدیل شده منطقه رافر و عمیق که گاهی با پیامدهای مستم دار،ای دامنهمنازعه

گاهی روابط اندکی  اند.ازعه خارج نشدهگاه از این منهای منطقه هیچعنوان قدرتاست. طرفین به
 است. داومی نداشتهآمیز شده اما موقت بوده و تمسالمت

متمایل و  است اما طرفین د آمدهوجو عه مستمر بههایی جهت حل این منازتا به امروز زمینه
نفت  اقتصاد مشترک دین مشترک، رافیای مشترک،های اشتراکی چون جغقادر به بهره از زمینه

عهد جنبش عدم ت المللی همچون سازمان صادرکننده نفت،عضویت مشترک در نهادهای بین پایه،
ه یز یافتنعمق بیشتری  منازعهامروزه این  اند.حفظ منافع مشترک نبوده و سازمان همکاری اسالمی،

وابط مسائل عراق و تحوالت در نوع ر یمن، و در مسائل مختلف چون جنگ داخلی سوریه،
ا بد گسترده آن حاکم است. به عبارتی اکنون در منطقه ابعا ۲۰۲۰های خاورمیانه باألخص در جناح

اب و یان اعرخص توافق مباأل در این میان تحوالت دهه اخیر منطقه و ایم.یافته مواجهه منازعه رشد
 اسراییل شرایط تنش را پیچیده کرده است.

 رغمبه انعربست و ایران.ا.میان ج منازعه تعمیق و تداوم» شده این است کهسؤال مطرح
 این توانمی زعهنظریه بلوغ منا از بهره با پاسخ در« تحلیل است؟های میانجیگرانه چگونه قابلتالش
ضعیت وربستان در عبا توجه به تحوالت دهه اخیر خاورمیانه ج.ا.ایران و » هک کرد مطرح را فرضیه

دوگانه  بست آزاردهنده متقابل قرارگرفته و سیر آتی روابط منازعه آمیز طرفین مبتنی بربن
ره از شده رویکردی توصیفی تحلیلی با بهروش تحقیق بکار گرفته. «فاجعه خواهد بود مذاکره،

زبان است.هدف از های تحلیلی فارسی و انگلیسیکتب و مقاالت و سایت ای وابزار کتابخانه
ن عربستا ران وتنظیم این نوشتار دادن پاسخی نوین به پرسشی از چگونگی تحلیل منازعه بین ای

و  بست آزاردهنده متقابل برای ج.ا.ایراندهد که بنمروری بر نظریه بلوغ منازعه نشان می است؛
 د.توان تبیین نموجعه مییر آتی روابط طرفین را در دوگانه مذاکره یا فاداده و سعربستان رخ

 
 پیشینه -۱

است برخی از  شدهدر خصوص تداوم منازعه میان این دو قدرت منطقه مقاالت بسیاری نوشته
این مقاالت به بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی این تنش پرداخته و کنش ایران و عربستان را تحت تأثیر 
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ساختارهای سیاسی متعارض و  رقابت ایدئولوژیک، فرهنگی، چون سابقه تاریخ، متغیرهایی
تأثیر عوامل رغم اهمیت به (.Hafeznia, 2017: 10) اندای دانستهمنطقه همچنین کنش سیاسی فرا

توانست به تبیینی از چگونگی پایان این منازعه نیز ژئوپلیتیک در تداوم تنش نویسنده مقاله می
 بپردازد.

 گذاریسیاست در مقاله اند؛خی مقاالت نیز با نگاهی امنیتی روابط طرفین را ارزیابی نمودهبر
 این در ای متعددیاز دکتر مصلی نژاد که نوشتاره در روابط ایران و عربستان ایمنطقهموازنه 

ای هیت امنیت منطقمدیردانسته و  نشانه از تهدید امنیتی طرفین را ۲۰۱۵ بحرانتشدید حیطه دارند 
 (Mosalanejad, 2016: 5) دانندمیپذیر ای امکانگذاری موازنه منطقهسیاست اساس بر راروابط 

توان مذاکره منتج به صلح را راهکار شده اما میای اشارهدر مقاالت بسیاری به احیا توازن منطقه
 اعمال توازن دانست. 

طالعه عوامل مؤثر بر روابط زبان نیز همچون مبه جهت اهمیت موضوع، مقاالت غیرفارسی
به پرسشی از عوامل مؤثر بر روابط و تنش بین طرفین  ۱ایران و عربستان و الگوهای رفتاری منتج

 :Alikhani and Zakerian,  2016) را مؤثر دانسته ژئوپلیتیکی و ساختاری و عواملی هویتی، پرداخته
داند.مقاله اختالفات عربستان می این نوشتار الگوی تعارض رقابتی را حاکم بر روابط .(178

کند که وضعیت فعلی محصول نزاع بین استدالل می  ۲ایران و نقش بازیگران خارجی -سعودی 
 (Ghoble, 2019) و روسیه در پویایی در حال تغییر است آمریکاای و موقعیت دو قدرت منطقه

 تأکید بر عوامل و مؤلفه ساختاری  تنها یک بعد از منازعه است.
در مرکز  ۲۰۱۸که حاصل کارگاهی در 3ربستان و ایران: فراتر از درگیری و همزیستیع

 سعودی تهدید از نخبگان و جامعه هایبرداشت) ایعمده هایپیشران مطالعات خاورمیانه است؛
 گیریو شکل منطقه در نیابتی مختلف هایدرگیری در رقابت و گسترش چگونگی ایرانی،

 دهد، بررسیمی شکل را ایهای منطقهقدرت این بین مداوم رقابتی که راالمللی( بین هایواکنش
 .(McGinn, 2018: 5) کرده

تا زمان نگارش مقاله نوشتار علمی که با بهره از تئوری بلوغ منازعه به تبیین و تحلیل این 
ت دهه افزا چه در سیر روابط و چه در تحوال منازعه مستمر بپردازد و در کنار بررسی عوامل تنش

خاورمیانه تبیینی از تداوم منازعه و بررسی دوگانه مذاکره و یا فاجعه بدهد  ۲۰۲۱اخیر منتهی به 
در خصوص چرایی تداوم منازعه میان ج.ا.ایران  و عربستان مقاالت و نوشتارهای  مشاهده نشد.

بست حقق بنبسیار و مفیدی نگاشته شده اما آنچه مهم است ارائه تحلیلی از شرایطی است که با ت

                                                           
esulting Behavior Patternranian Relations and Conflicts and Their RI-Study of Factors Affecting Saudi. 1 

ran Contention and the Role of Foreign ActorsI–Saudi Arabia. 2 
Saudi Arabia and Iran: Beyond Conflict and Coexistence. 3 
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 آزاردهنده، منازعه ج.ا.ایران و عربستان به بلوغ و باالترین حد خود رسیده و بر طبق الگو سناریو
برآیند آتی این تنش را تبیین نمود.هدف این نوشتار،تبیین شرایطی است که  توانبندی می

قه تواند بهترین زمان جهت تحقق مذاکره و رسیدن به صلحی میان دو قطب قدرت منطمی
باشد؛تبیینی که بر ساختاربندی تئوری بلوغ منازعه مبتنی است. برای منازعاتی بسیار مهم از این 

زنند با بهره از تئوری و مدلی که با نگاهی نوین ای را رقم میقبیل که ثبات و عدم ثبات منطقه
ان دهد مفید ای تبیین و شمایی از سیر آتی آن نشابعاد مسئله را در بطن رخدادهای نوین منطقه

 چنین ویژگی و ابعادی دارند.نویسندگان این مقاله سعی در نوشتاری با این خواهد بود.
 

 ۲بست آزاردهندهمنازعه و مفهوم بن ۱تئوری بلوغ: مبانی نظری و چارچوب مفهومی -۲
 یا) روهگ چند میان ناسازگاری و اختالف وجود از است عبارت منازعه مختصر تعریفی در
 منازعات یشترب.گیرد صورت یکدیگر منافع و عالیق نیازها، علیه تهدیدی آن درنتیجه که( دولت

 سطح از مختلف وحسط در که هستند گوناگون ابعاد با هایکشمکش المللبین روابط در مهم
 را منازعات وفصللح که امری. میابند گسترش ایمنطقه فرا یا ای،منطقه تا داخلی و اجتماعی

ع جهت حل منازعه در لزوم رسیدن به راهکاری جام که است آن بودن داردامها سازد،می سخت
 است. ه صلحباین نوع از منازعات بسیار محرزتر است؛یکی از راهکارهای جامع، مذاکره منتج 

بدان  مواقع داشتن آمادگی در درگیری یک مسیر رسیدن به مذاکره زمانی است که طرفین
 طرفین و شده مسدود بخشرضایت نتیجه به دستیابی دیگر برای هایزمانی که راه کنند.اقدام می

این  شود؛مسیری جهت رسیدن به مذاکره محقق می اند،داده قرار پرهزینه مخمصه یک در را خود
 مبتنی آزاردهنده بستبن مفهوم»شده است. تشریح 3رهیافت در تئوری بلوغ منازعه توسط زارتمن

 نبوده ممکن آن در پیروزی امکان که بینندمی موقعیتی درگیر را خود طرفین که است شرایطی بر
 وجود تفاوت آن دالیل و درجه لزوماً در گرچه) است آزاردهنده دو هر برای بستبن این و

 باعث نگرانی و درد افزایش که آیدمی وجود به وقتی مفهوم این .(Zartman, 2008: 2)«دارد(
ای مشابه زارتمن مطرح کرده نیز ایده 4یس کریزبرگآن.لوی کاهش نه شود مقاومت افزایش

ها های تشدید خصومت رخ دهد که طی آنتواند پس از دورهفروکش کردن منازعه می» است.
صورت جدی تهدید های درگیر منازعه را بهعیار و یا تشدید آن طرفخطر شروع جنگ تمام

  .( Kolaii, Soltaninejad, 2015: 102)« کند

                                                           
1. Ripeness 
2. Hurting Statemate 
3. William Zartman 

 Lewis Kreisberg .4 
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وفصل منازعه حل برای شرایط ترینمناسب بستبیان داشت که بن ۱کیسینجر نریه ۱۹۷4 از
 منازعه کنونی روند از ناشی نگرانی افزایش با استراتژی تغییر برای است؛ در این تئوری تصمیم

 از برسند باالترین سود به آنکه از بیش درواقع با این فرض سازگار است که افراد»شود.می ایجاد
 فرصتی تواندمی آزاردهنده بستبن .(Burgess, 2013) «کنندمی پیشگیری و آسیب حدی از ضرر

 انتظار در و داده رخ طوالنی زمانی در است ممکن یا شمرد غنیمت باید که باشد زودگذر بسیار
 احتمال به را خود باور طرفین شودمی موجب فرصت این از بهره عدم. باشد طرفین عمل و توجه

 .دهند دست از مذاکره با بحران از خروج
 به محتمال طرفین .هستند تئوری این اصلی مفاهیم 3فاجعه و ۲جایگزین سیاست راهبرد دو

 صاف زمینی عنوانبه بستبن سازی،مدل در. هستند فاجعه دادن رخ مقابل در رفتبرون راه دنبال
. کندمی بدتر ناگهانی طوربه را اوضاع که است سهمگین بارانی عنوانبه فاجعه و است پایانبی و
 رفتبرون راهیک درک است برانگیزبحث و پیچیده کمتر بلوغ که مفهوم برای الزم دیگر عنصر»

 باشند داشته را حس این فقط کنند، مشخص را خاص حلیبتوانند راه که نیست الزم طرفین. است
 به تمایل و حس این از زنی مقابل طرف و است پذیرامکان جستجو برای شده مذاکره حلیراه که

 .(Stern, 2000: 226).«است برخوردار جستجو

و  نتیجه ارائه طریق از اما هستند نادر هانمونه برآنند گرچه منازعه مدیریت پردازاننظریه
 4اندازچشم در نظریه که طورهمان ایجاد کرد؛ مذاکره مثبتی برای توان مقدمهمی برآیندی جذاب

 توانمی هایی راگشایش و مشوق چنین»است.  شدهداده توضیح( ۷۹۱۹ ۵تروسکی و کانمن)
 و فرصت کم اهمیت درگیری مسئله نامید. با توجه به این مفهوم ۶فریبنده متقابل هایفرصت

در صورت نبود این »است. مذاکرات مهم درروند این مفهوم «.شودمی ترجذاب وفصلحل
 ثباتبی و کوتاه ۱۹۹4 باغقره بسهمانند آتش رسند؛بدان ب مذاکره طرفین که ها سازشی رامشوق

 .(Zartman, 2001: 11) «مانندمی باقی

ذهنیت و تصورات منفی  در مطالعه فرآیندهای حل منازعه سه عامل مقاومت در برابر مصالحه،
 هایاین عوامل همواره برآیند تالش و ابعاد ایدئولوژیک و هویتی منازعه را باید مدنظر قرارداد.

دهد ترتیب شرح میاینزارتمن این سه عامل را به حل منازعه در شرایط بلوغ اثرگذار هستند.
این عامل ناشی از وجود  اولین عامل واکنش طبیعی مقاومت در برابر مصالحه بدون جنگ است.»

                                                           
 Henry Kissinger .5 
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 بست از راه تشدید منازعه وجود دارد.هایی برای خروج از بناین برداشت است که هنوز راه
ها را نسبت به بینیای که خوشگونهن عامل تیره بودن تصویر رقبای درگیر منازعه است بهدومی

درنهایت سومین عامل حضور عنصر ایدئولوژی  قبول از میان ببرد.حل قابلامکان رسیدن به راه
 .(Kollaii, Soltaninejad, 2015: 103) «است.

 تواندمی نشود هداد تشخیص طرف خود سطتو کههنگامی البته که است ادراکی ایواقعه بلوغ
 بر مبنی را روشن شواهد طرفین اگر باشد؛ تشخیصقابل مقابل طرف یا واسطه یک توسط

 در را خود هانآ اگر و نیفتاده اتفاق هنوز پس ندهند تشخیص آزاردهنده بستبن در قرارگیری
 دادهرخ آزاردهنده بستچراکه بن نیست؛ محرز،مهم بسیار شواهد وجود بدانند شرایطی چنین
 اتمذاکر شروع برای( غیرمکفی حتی) الزم عناصر شناسایی معنای به این تئوری .است
 به یاجتماع علوم در توانمی که است چیزی بهترین تحلیلی بینیپیش نوع این. است شدهبینیپیش

 .است پذیرامکان آزاد انتخاب بردن بین از با فقط ترقوی هایبینیپیش که ایگونهبه آورد، دست
 هایبحث برای را راه و بوده مذاکره موفق موارد از بسیاری اصلی کلید» منازعه بلوغ مفهوم

 موزامبیک ،(۱۹۸۸) السالوادور ،(۱۹۸۸) آفریقا غربی جنوب ،(۱۹۷4) سینا در توافق به منجر
 آغاز برای تالش عدم به منجر بلوغ به رسیدن عدم. است گشوده دیگر موارد بسیاری و( ۱۹۹۲)

 شده دیگر جاهای و سال هاده برای سودان در ،۱۹۸۰ دهه اواخر در اتیوپی و اریتره بین مذاکرات
 عمل و تئوری در باید بندیزمان از مختلفی هایدر این مفهوم جنبه. (Zartman, 2008: 1-6) «است
 جان» است؛ معتبر بسیار هادیپلمات نزد در این مفهوم. شود مشخص باید بلوغ تشخیص هایو راه

 رد را درست کار باید و بیان داشت شما دانسته، دیپلماسی مطلق جوهرهای را از مفهوم این کامپل
 آمادگی به بلکه شدهانتخاب خاص رویهیک به نه مذاکرات موفقیت دهید، انجام مناسب زمان

 متقابل و منصفانه یازاتامت ایجاد و سخت هایگزینه با رویارویی هافرصت از استفاده برای طرفین
 (Stern, 2000: 228) «است انتساب قابل
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                            Figure1. Schematic Diagram Of Conflict Ripeness Theory       
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(Stern, 2000: 228)                   Source:  
 ۲0۲0تا  ۱970از  روابط ایران و عربستانتاریخچه  -۳

 درک اساس بر عربستان و ایران روابط فارس،خلیج از ۱۹۷۱ در با خروج نیروهای انگلیسی
 امضای از پس شد.تعیین می منطقه در متحدهایاالت خارجی سیاست در هاآن اهمیت از دوجانبه

 ۱۹۸۸ و تا زمانی که در میان طرفین تشکیل دیپلماتیک رسمی روابط۱۹۲۹ دوستی در پیمان
 از تداوم داشت. قبل درآورد؛ تعلیق حالت به را ایران با دیپلماتیک روابط کلیه سعودی پادشاه
 در ممتازی موقعیت براین اساس و شدمی تلقی اسالم جهان بالمنازع رهبر عربستان انقالب، وقوع
اولین برخورد بعد از انقالب اعالم تبریک و احترام عربستان بود اما با رویکرد ایران . داشت جهان

 برای ایران جانب از تهدید وقوع و ترس بخش در منطقه احساسدر حمایت از جنبش آزادی
رش تنش آمیز افزود. تشکیل داد. رخدادهای دهه شصت شمسی نیز بر آتش نگ افزایش را هاآن

با هدف حفظ امنیت کشورهای منطقه در مقابل گسترش  ۱3۶۰در ۱فارسشورای همکاری خلیج
گیری نهادهای گوناگونی جهت حفظ انسجام اعراب در های انقالبی و شکلنفوذ افکار و اندیشه

 ۱3۶۵بستان در مقابل انقالب تازه ایران در کنار افزایش صدور نفت و کاهش قیمت آن توسط عر
به مدت سه سال مناسبات  ۱3۶۷عربستان در »موجب شدند که  ۱3۶۶ و البته حوادث حج سال

 درک افزایش شاهد ۱۹۹۰ هرچند در دهه. (Mosalanejad, 2016: 1067)« طرفین را قطع نماید
ن بین طرفین که منجر به پیما دوستانه روابط و( )نیاز شورای همکاری به حمایت ایران متقابل
 دولت پس از سرنگونی نیاورد. دوام زیادی مدت دوستانه روابط بودیم اما این شد، ۲۰۰۱امنیتی 

این عامل در کنار  کرد، منطقه در خود سیاسی هایبندیصف تغییر به شروع ج.ا.ایران عراق
 ۱۱پس از حوادث  شد. سعودی عربستان نگرانی باعث ۲۰۰۰ از ایران ایهسته هایتوانایی توسعه

عربستان به حمایت از القاعده متصل شد؛  پتامبر و کاهش نقش سعودی در تحوالت منطقه،س
سوریه و لبنان و قراردادهای  منجر به حمایت ملی از جریانات مخالف رژیم عراق، ارتباطی که»

ازپیش به متحدی برای آمریکا مبدل و عربستان را بیش (Tabyin center, 2013: 18) «تسلیحاتی شد
ای تبدیل ساخت؛ عرصه ج.ا.ایران و عربستان رقابت جدید میدانیعراق را به صدام  سقوط کرد.

با شروع بهار عربی در کشورهای خاورمیانه تنش میان  آن دست باالتر را داشت. در ایران که
ای که وزیر خارجه عربستان دلیل حضور در سوریه را گونهطرفین خود را بیش ازپیش نشان داد به

شد وجه درتنش میان دو کشور دیده می ۲۰۱۱آنچه تا قبل از  ا ج.ا.ایران ذکر کرد.رقابت ب
شاخص ایدئولوژیکی داشت اما از این زمان تقابل تنش میان دو کشور به عرصه کاربردی 

 های دو کشور ورود پیدا کرد.سیاست
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شناخته شد اما های منطقه دولت بازدایی مبنایی جهت تنش عنوانبهدولت روحانی  در ۱برجام»
 ,.Khorasani and et.al) «به کاخ ریاست جمهوری آمریکا معادالت را تغییر داد ورود ترامپ

پایان  تهران در عربستان سفارت به و در پی آن حمله شیعه برجسته اعدام روحانی (.121 :2019
 درباره فیمختل هایرا منجر شد.رایزنی ۲۰۱۶ از سوی عربستان در ایران با دیپلماتیک روابط

 حتی و مالزی و عراق مانند میانجی کشورهای» توسط عربستان و ایران روابط مجدد برقراری
 باقی نتیجهبی گرفت که صورت «انگلیس و آمریکا فرانسه غربی همچون و اروپایی کشورهای

 تانکرها و به حمله دنبال به ۲۰۱۹ در های طرفینتنش .(Behroozi lak,Javidi, 2017: 5) ماند
 .یافت افزایش ایران ارتش جوییتالفی و ایرانی ارشد فرمانده شدن کشته سعودی، نفتی تأسیسات

یادکرد و در منطقه  تهدید اصلی عنوانبه آناز خود ای عربستان با انتقاد شدید از رقیب منطقه
ان در مقابل ج.ا.ایر جای مماشاتفارس بهخواستار اقداماتی چون اتحاد کشورهای حاشیه خلیج

ترور  در کنار اعالم توافق صلح کشورهای عرب با اسرائیل، ۲۰۲۰در  مهمی رخدادهای شد.
متحده بر توسط دولت جدید ایاالت ایهسته شدن دوباره پروژهای ج.ا.ایران و مطرحدانشمند هسته

در خصوص بازگشت به تعهدات ۲۰۲۱تنش روابط طرفین افزود.آغاز مذاکرات وین در مارس 
المللی بر شروع مذاکرات ج.ا.ایران  عربستان در آوریل عنوان متغییر بینمتحده بهاالتبرجامی ای

دوراز طورکلی سیر روابط طرفین طیف بلندی از برقراری مناسبات بهبه در بغداد منجر شد.۲۰۲۱
ع تنش با بنیادی رقابتی در منطقه تا پایان مناسبات طرفین را دربر گرفته است اما حتی پس از شرو

هایی را بر آنان بست متقابلی قرار دارند که آسیب و تنشطرفین در بن۲۰۲۱مذاکرات بغداد در 
 شده است.های مهم در فرآیند این منازعه پرداختهدر ذیل به مؤلفه تحمیل کرده؛

 
 مؤلفه فرآیند حل منازعه -۴

 از ناشی لعام این. است جنگ بدون مصالحه برابر در مقاومت طبیعی واکنش عامل اولین
 وجود منازعه تشدید راه از بستبن از خروج برای هاییراه هنوز که است برداشت این وجود

رغم آنکه ج.ا.ایران بارها در طی تالش جهت حل بهدر خصوص عربستان باید گفت که .دارد
 ترین دالیل تنش میان دو کشور برعنوان یکی از مهممنازعات داخل منطقه چون یمن و سوریه به

تأثیر  اغلب تحت عربستان متحده تأکید داشته؛عدم حضور نیرو خارج منطقه باألخص ایاالت
ارتباط و  .کند، سیاست خارجی خود را تنظیم میمتحده(ایاالت) خودهای متحد راهبردی اولویت

متحده( به حد باالیی رسید. امضای توافقنامه دولت پیشین ایاالت) همکاری که در زمان ترامپ
عنوان طرح و محتمال صلح عربستان و اسراییل( به) میان اعراب متحد عربستان با اسراییل صلح

                                                           
Joint Comprehensive Plan of Action. 2 



 

 

 

33  ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و سناریو دوگانه مذاکره-فاجعه 

 

تر اسراییل را امنیتی در منطقه و روابط طرفین را به جهت حضور نزدیک واضح تغییر متحدهایاالت
 نماید.موجب شد که خود منازعه و تنش میان ج.ا.ایران و عربستان را تشدید می

ابر ر برسیاسی در عربستان باألخص بن سلمان عامل مهم دیگر مقاومت د دیدگاه نخبگان
اکره و عربستان برای مذ وی بر نبود هیچ نقطه مشترکی میان ایران ۱3۹۶تر در پیش» مصالحه است؛

 «تأکید و از راهبرد خویش برای کشاندن نبرد به درون ایران خبر داده بود
(Dostmohammadi,Rajabi, 2018: 953). ظهاراتی ایران نیز اها و بیانات رهبران نظامی دیدگاه رد

ان، نیروهای بردن فرماندهان و نیروهای نظامی عربست زیرسوالپررنگ است. دست از این 
زمی های رها، تجهیزات جنگی خارجی و نداشتن تجربه نظامی و خامی نیرواجیرشده خارجی آن

، هانآأکید بر تبا بیشتر از مقامات سیاسی ن از مواردی است که فرماندهان نظامی ایرا هاآن
 «اندمخواهد ندر صورت وقوع جنگ، آثاری از عربستان و وهابیت روی زمین باقی » اعتقاددارند

(Shukohi, 2017: 57) . فسیر و ت باستانی ای با پیشینهمنطقه ج.ا.ایران خود را قدرتاز سویی دیگر
 این در راحتینیز به ۱۹۷۹ از پس هایدولت خارجی سیاست»داند. حقیقی از اسالم و تشیع می

. این نگرش (McGinn, 2018: 8)«کنددر این راستا اعمال می را قدرت کرده و سیاست عمل زمینه
 مصالحه هستند. و اظهارات عواملی مهم در ممانعت از

 که ایگونهبه است منازعه درگیر رقبای تصویر بودن مهم دیگر در تشدید منازعه تیره عامل
این تصویر تیره از  .برده است میان از قبولقابل حلراه به رسیدن امکان به نسبت را هابینیخوش

بنیادی است  ابتدای انقالب و بعد نیز با شروع دفاع مقدس شکل گرفت. تصویر تیره عربستان
 فاعد طی در عربستان پذیرد از سویی عملکردنمی را ایران اسالمی انقالب چراکه موجودیت

عربی به  کشورهای میلیاردی ۷۰ هایمیلیارد دالری آن از مجموع کمک 3۰مقدس)سهم 
متحده و گسترش روابط با ایاالت) نتایج تحوالت عربستان عراق(ایماژ منفی ج.ا.ایران را ساخت.

نظامی و اطالعاتی با اسراییل( در قالب  همکاری تجاری، ولیعهدی بن سلمان، خرید تسلیحاتی،
شود.در طرف مقابل نیز عربستان این دسته از تحوالت عنوان تهدید امنیتی تلقی میص بهاین شاخ

ایماژهای  ای ج.ا.ایران ایجاد نموده.داخلی خود را با دستمایه قرار دادن بهانه مقابله با نفوذ منطقه
یران متحده برای ج.ا.اکه نشاءت گرفته از رخدادهای پیشین هستند به جهت حضور ایاالت ۱ذهنی

در سایه اتحاد با  ۲۰۰۱ ای که اقدامات عربستان باألخص پس از سپتامبرگونهمشهودتر است به
متحده شناخته عنوان متحد ایاالتشود. به جهت نهادی نیز عربستان بهمتحده تلقی میایاالت

 دوستی شده که باعث تهدیدها و دارند مشترک ژئواستراتژیک منافع کشور شود چراکه دومی
 تضمین به مایل که اعتمادقابل متحد یک عنوانبه را خود ریاض»بیاید  وجود به ۱۹۶۰ دهه از هانآ

 .(Cerioli,2018: 7) «المللی خود است، شناساندهای و بینبرای متحدان منطقه ایمنطقه مطلوب نظم
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ور نگه حضور عنصر ایدئولوژی و هویتی در منازعه طرفین و فرآیند حل آن را نباید ازنظر د
پرداختن  ۱ای است که راسمن و اولسوناندازهای در فرآیند حل منازعه بهاهمیت ابعاد ایده»داشت. 

 ۲. از منظر ونت( ,2001Rothman :291) «اندهای منازعه دانستهها را مقدم بر حل ریشهبه آن
س منفعت نقش عنوان پایه و اسازمان چندین نوع هویت دارند؛ هویت بهای همبازیگران منطقه

مهمی در سیاست داشته و در قبال آن منافع نیز در فرآیند تعریف شرایط محیطی نقش مهمی 
ای منعکس هرگاه مؤلفه هویتی با نشانه امنیتی پیوند یابد آثار آن در بحران سازی منطقه» دارند.

یمن مشاهده  بحرین و لبنان، عراق، چنین بحرانی در سوریه،البته چنان که مشخص است،  شود.می
 وهابی کارمحافظه هایارزش و به لحاظ هویتی هنجارها .(Mosalanejad, 2016: 1087) «شودمی

 ایجاد ۱۹3۲ در دین این حمایت تحت چراکه سلطنت کرده نفوذ عربستان سیاسی سیستم عمیقاً به
 وضع در یدنظرتجد خواستار که غیردولتی و دولت یا نیرو هر با که کندایفا می را نقشی شد.ریاض

 برای بلکه سعودی ایمنطقه رهبری برای تنهانه موجود وضع ثبات باشد. است مخالف موجود
 بر مبتنی رفاهی سیستم است؛ ضروری کشور این اقتصادی و سیاسی هایدستگاه بهبود و حفظ
 ارجخ در ثباتیبی هرگونه که معتقدند قاطعانه رهبران و کندمی تضمین را سلطنت مشروعیت نفت
بگذارد که این بعد هویتی با هویت ج.ا.ایران به  تأثیر داخل در جامعه و دولت روابط بر تواندمی

عربستان روند جنگ کم شدت علیه ایران را »عنوان نظامی برخواسته از انقالب متضاد است.
جنگ کم شدت نمادی از راهبرد امنیتی علیه ایران و مبتنی بر پیوند  کند.دهی میسازمان

به جهت وجود . (Mosalanejad, 2016: 1071) «های ایدئولوژیک هویتی و راهبردی استؤلفهم
های ایدئولوژیک و گسترده نمایندگان و حامیان آنان نیز باالخص در منطقه در دو سر تفاوت

 دهد.جدول زیر شمای این تفاوت را نشان می گیرند.طیف قرار می
 نمایندگان و حامیان عربستان سعودی یراننمایندگان و حامیان جمهوری اسالمی ا

 اهللحزب
 دولت سوریه
 کشور روسیه

 نیروهای بسیج مردمی
 شیعیان حوثی یمن

 جنبش شیعیان در عربستان

 فارسشورای همکاری خلیج
 مجاهدین خلق
 جیش العدل

 اسراییل
 متحدهایاالت

 اپوزسیون سوریه
 ینطرف حامیان و نمایندگان در تفاوت مقایسه. ۱ جدول

Table1.Compare the Differences between the Representatives and Supporters of the Parties 
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 Alexander Wendt .1 
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(Joint Crisis, 2020: 8)Source: 
 بست آزاردهندهتحقق بن سیر تحوالت خاورمیانه؛ -۴-۱

رهم ب وبست آزاردهنده عربستان را باید با توجه به ارتقا جایگاه ج.ا.ایران ترین بعد بناصلی
 ایران ایهسته برنامه به ای به ضرر آن دانست که بعد اصلی آن مربوطخوردن توازن قدرت منطقه

 متحدهیاالتا نقش همچنین و عربستان و اسرائیل همکاری و ایران و اسرائیل خصومت با که است
 هرهب نطقهم در خود آزاد شده المللیبین پتانسیل از برجام امضای با ایران. گره خورده منطقه در

های آن در خصوص بازگشت به تعهدات رغم پیچیدگیبه ۲۰۲۱گرفت. شروع مذاکرات وین در 
 نشدن رگیردر عوض د برجام عواقب از منظر عربستان» را برانگیخت. عربستان برجامی نگرانی

 تأثیر و واقعی نگرانی مورد موضوعات به توجهیبی و اعتمادیبی ایجاد به منجر منطقه کشورهای
 ت متحدهیاالمعنای این است که ا به و (The Guardian, 2020)«است شده منطقه امنیت بر واقعی

سود ترتیبات  به فارسخلیجامنیت  کنندهتضمین عنوانبهدر حال ترک نقش تاریخی خود 
 فارسخلیجقدرت برتر در  عنوانبهایران خود را از سوی دیگر است. سازنده غیرجدیدی با ایرانی 

 برخالف وآسیا تعیین نماید  غرب منطقهتواند جنگ و صلح را در می ه و به نحوینشان داد
و غزه  د اسالمی درلبنان و روابط نزدیک با حماس و جها اهللحزبعربستان توانایی کنترل بر 

مونی کیم هژبا تح لذا .های عراق بعد از سرنگونی صدام را داردبر سیاستهمچنین توان نفوذ 
ار یران قربا ا بر همسایگان عرب و تهدید راهبردی ایران، عربستان در تعارض و ترس جدی ایران

 ای خود موفق و درنبرددر توان گسترش دیپلماسی منطقه جهات بسیاری از ج.ا.ایرانگرفت.
 وی نیروهای تا هشد باعث اسد بشار از( روسیه و) ایران سوریه حمایت در».شده پیروز ایمنطقه
و  ((Marcus, 2019 «کنند نابود را عربستان مورد حمایت شورشی هایگروه زیادی حد ات بتوانند

بعد دیگر عنوان یکی از مناطق راهبردی نشان دهد.توانسته حضور مستحکمی از خود در سوریه به
 ثبات از اطمینان بلکه نیست نگج در پیروزی است که تنها یمن در بست آزاردهنده سعودیبن

 است. آن جنوبی مرزهای در امنیتی تهدید سازیخنثی و جنگ از پس
 هایچالش شود.بست آزاردهنده آن را موجب میمسائل داخلی عربستان نیز بعد دیگر بن 

 در سابق وزیران شاهزاده هاده ۲۰۱۷ در. کندمی تهدید نظام آن را  بقای عربستان داخلی اقتصادی
 اسالمی حوزه با مخالفت سازیخنثی برای کرانیروشنف و و روحانیون بزرگ مالی فساد کارزار
 افزایش حال در اصالحات خواستار و داخلی سیاسی فشارهای اقدامات این رغمبه. شدند دستگیر

بودگی همانند اغلب به عنوان یکی از ابعاد دولت مشروعیت دولتی است.عربستان به جهت 
 و هرمز تنگه در ونقلأسیسات حملت به ۲۰۱۹ .حمالتهای منطقه جایگاه مناسبی ندارددولت
 به ویرانگر و همچنین حمالت عربستان در نفت انتقال لوله خطوط همچنین و عمان خلیج
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 پهپاد سرنگونی ،۲۰۱۹ سپتامبر در ۱خورائیس و آبقایق در سعودی عربستان گاز و نفت تأسیسات
. رخدادهایی گذاردای عربستان صحه میایران بر تضعیف امنیت منطقه توسط آمریکایی

 که نشان داد ۲۰۱۹ سپتامبر در ۲ضربه به آرامکو از پس آمریکا اقدام دست و همچنین عدمازاین
. کند حساب متحدهایاالت مداوم حمایت دیگر روی نتواند است ممکن سعودی عربستان

 از یک هر گیریهدف سعودی، مهم هایزیرساخت معرفی با گزارشی در 3استراتفور اندیشکده
 جنگ احتمالی معضلی بزرگ برای عربستان دانست. در را اهآن

عینی ذهنی و  گستری قلمروبررسی است؛ بست آزاردهنده ج.ا.ایران به چند جهت قابلبن
ارتقای نیاز به  نمایان شده منطقه کشورهایتجاوز و مداخله در  باهای اخیر در سالکه  سعودی

درصدی واردات  ۲۲۵افزایش  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱3له عربستان در فاص»دارد قدرت نظامی و تسلیحاتی
درصد کل هزینه نظامی  4اعمال  ای که باگونهتسلیحات نظامی نسبت به چهار سال قبل داشته به

از بریتانیا در  واردات تسلیحات آن تنها جهان در جایگاه سوم صرف هزینه نظامی قرار گرفت.
گستری برای  و عینی این قلمروذهنی  دهایپیام .(Sabbagh,2020)«بود  پوند میلیارد ۱۱ ۲۰۲۰

 گسترش»ن،ای ایراو کاهش نفوذ منطقه دادن قرارش برای در انزوا التتوان ج.ا.ایران را می
برای  تالش ،زمینه آفندهای نرم و جاسوسی افزایش ،های تروریستی و معاند در کشورگروه

گیری اتحاد نظامی ضد شکل هراسی، نایرا ،های معاندایران با تقویت گروهکج.ا.براندازی نظام 
 ،گیری از اهرم افزایش و کاهش قیمت نفتایران با بهره.ا.برای فشار اقتصادی بر ج تالش ،ایران

حمله  .(Yari,Gholami, 2018: 177-188) «برشمرد برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز تالش
 شد، پاسداران سپاه برجسته دهفرمان شدن کشته به منجر که آمریکایی پهپاد ۲۰۲۰ ژانویه

 ازجمله مهم هایزیرساخت و ملی امنیت مهم تأسیسات در سوزیآتش و بیشمار انفجارهای
بست آزاردهنده ج.ا.ایران را محرز بن پارچین نظامی تأسیسات در و نطنز در سازیغنی تأسیسات

که  عضو 34 بر مشتمل بتداا در به رهبری عربستان 4نظامی اسالمی تروریستی ضد ائتالف»نماید.می
همکاری اسالمی  عضویت سازمان ائتالف عضو کشورهای اکثر عضو رسید و 4۱ به مدتی از پس

 و اسالمی هایسازمان و هانشست از مشروع غیر گیریهستند تهدیداتی چون بهره دارا را
ای ج.ا.ایران در طقهایران را برای امنیت من ایمنطقه قدرت و با نفوذ مقابله برای تالش ای،منطقه

 .(Barzegar,2019:9) «پی داشته است
نومحافظه  نظام با کامل رویارویی یارای و توان( نظامی اقتصادی و) مادی حیث ج.ا.ایران از

                                                           
 Abqaiq & Khurais .1 

 Aramco .2 
 Stratfor .3 

2. Islamic Military Counter Terrorism Coalition 



 

 

 

37  ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و سناریو دوگانه مذاکره-فاجعه 

 

 گستره اما طلبیده، چالش به را نومحارفظه کار نظام هایبنیان اعتقاد، حیث از اگرچه. ندارد را کار
 هنوز و نرفته فراتر اسالمی انقالب کم عمر دلیل به آسیا غرب منطقه از عمل در اعتقادی مقابله این

 و از سوی دیگر تحریم .(Davand and Eslami, 2019: 234)است  نکرده پیدا المللیبین جنبه
ایران، سعی در انزوا  اقتصاد در کنار تضعیف متحدهکارزار فشار حداکثری دولت پیشین ایاالت

درک است که بست آزاردهنده ج.ا.ایران زمانی بیشتر قابلبن شته است.و جهانی آن دا ایمنطقه
ها باألخص به جهت اقتصادی نیاز به حفظ توازن قوا در منطقه دارد. در مقابل در کنار فشار تحریم

مندی بهره برای کاهش کوشش و به های ثانویه علیه ایران داشتهتحریم عربستان نقش مهمی در
 مشتریان آسیایی و تخفیف نفتی به ارائه به مبادرت ای پرداخت وهسته افقمزایای تو ایران از

 داخلی ناخالص ای بوده که تولیدگونهاست. تأثیر این تحریم و اقدامات به کرده اروپایی ایران
 کاهش داده است. درصد ۶ حدود متوالی سال سه طی ج.ا.ایران را

رای نزدیکی عربستان و اسرائیل فراهم شد. با ای بهانه بهای منطقهبا برافروخته شدن بحران
 سفیر سطح در دیپلماتیک کامل روابط ۱در قالب توافقنامه ابراهیم امارات و اسرائیل بین توافق
به آن پیوستند. در کنار مفادی چون حضور  مراکش و و سودان بحرین ۲۰۲۰از اواسط  و برقرار

و  مالی امور اسلحه، تجارت ها،از سال فارس پسخلیج همکاری شورای کشورهای در یهودیان
 توان منادیمدیترانه که بسیار برای عربستان نیز حائز اهمیت است؛ این توافق را می به لوله خطوط

ج.ا.ایران  ایمنطقه اهداف برای مستقیم دانست که چالش ایمنطقه استراتژیک تغییر نوعی
آن را عامل  ایمنطقه گسترش حوزه نفوذ یژهوبه به ج.ا.ایران متقابل اعتمادیبی تواناست.می

 متحدهایاالت جمهوررئیس از سوی دیگر بایدن، در ایجاد این توافق دانست. ترکنندهتعیین بسیار
 در ثبات ایجاد ایران،.ا.ج مقابل در ایمنطقه حمایت ایجاد به کمک برای که دریابد تواندمی

 نیاز عربستان به هافلسطینی و اسرائیل بین صلح مذاکرات آغاز به کمک یا نفت بازارهای
 در آن جایگاه عامل ارتقا تواندمی نیز اسرائیل با روابط سازیعادی برای عربستان پیشنهاد».دارد

 افزایش را ایران ناامنی احساس موجهی طوربه تحوالت این» .(Hubbard, 2020) «باشد واشنگتن
 از ناپایدار چرخه خود نوبهبه و شده فارسخلیج در یتهاجم اقدامی به منجر تواندمی که دهدمی

 .(Azodi, 2020) «درآورد حرکت به را امنیتی رقابت
درک است؛ ساختار منطقه طور مشترک قابلای که برای هر دو طرف بهبست آزاردهندهبن
در  مؤثر درگیری مدیریت سیستم وجود عدم» .هستند واقف خاورمیانه ساختار به طرفین است.

کند  تنظیم منازعات را در طرفین نوع رفتار و کرده ترسیم واضح طوربه را بازی قوانین منطقه که
 به آینده در توانداین خود می شود کهمی محدودکننده سازوکار بدون تنش ادامه منجر به مجوز

 را نزدیک روابط ایجاد امکان که دلیلی .(Fraihat, 2020: 5) «شود منجر آمیزجدال فاجعه یک
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 خواند،می آزاردهنده متقابل بستبن را آن زارتمن آنچه به طرفین که است این کندمی فراهم
 ایمرسیده ایران و سعودی هایتنش اوج به»اظهار داشته که  تهران در سیاسی تحلیلگری.اندرسیده

 ,Fassihi)« است مضر هاآن منافع برای ترس توازن این که اندگرفته نتیجه طرف دو هر و
Hubbard, 2019). مشوق و فرصت  یا حلراه یک با کشور دو که زاآسیب بستبن ملموس شدن

 کنند. شدن نزدیک به اقدام تا کند کمک هاآن به تواندمی کنند،می تجربه متقابل
های دوجانبه جهت اتمام تنش در بست متقابل و بلوغ منازعه باید به مشوقدر برابر این بن 

توان گریز از یک رویارویی نظامی بسیار پرهزینه ترین آن را میره نمود.مهمسطوح باال اشا
 برای سناریو در امور خاورمیانه بدترین سفید کاخ سابق کنندهبنا به اظهار هماهنگ دانست.
موجود که بسیاری آن را نشات گرفته  ایمنطقه آشفتگی است. ایران جنگ با به سوق هاسعودی

روابط  اقتصاد، سیاست، بر مخربی تأثیرات دانندو نیابتی طرفین به منطقه می از جدال تسری یافته
 وگویشده است. گفت ایران و ایجاد ایماژ و نگرش نامناسب نسبت به عربستان ای،منطقه فرا

 منجر منطقه در بیشتر ثبات به که کند آغاز را مذاکراتی تواندمی ایمنطقه بازیگر دو بین مستقیم
 کند. حل اند؛که طرفین در آن درگیر شده را منطقه سیاسی و امنیتی مشکالت از ریشده و بسیا

 برای همکاری بستر تواندمی بلکه کندمی کمک هاتنش کاهش به تنهانه ایمنطقه امنیت ابتکار
در سطح داخلی نیز  .کند ایجاد را( ترتیبات امنیتی منطقه) مشترک طرفین موردعالقه موضوعات

شده تنظیم وجوشپرجنب اقتصاد و پایدار جوامع برای رسیدن به هاییاستراتژی شورک دو در هر
 در تجارت درصد ۶ فقط یافت. با توجه به آنکهدست هاآن به تواننمی خصمانه همسایگی در که

تواند حاصل شود همکاری در مبادالت تجاری که در سایه تحقق صلح میمی انجام داخل منطقه
متحده های ایاالتتوجه باألخص برای ج.ا.ایران به جهت وجود تحریمشود مشوقی قابل

میان این دو قدرت، صلح بیشتر را در منطقه  اقتصادی متقابل وابستگی به ضمن آنکه اتکا»است.
 داخلی، موضوعات مورد در همکاری و بحث طریق از .(McGinn, 2018: 8) «تسری خواهد داد

 طریق از همکاری افزایش و منازعات به جهت کاهش کشور دو ره منافع المللیبین و ایمنطقه
ای که در سایه امنیت منطقه ۱تأمین خواهد شد. درواقع با بهره از کاالی عمومی دیپلماتیک روابط

مسیر رسیدن به توسعه داخلی طرفین هموارتر  رفع تنش و مذاکره طرفین محقق خواهد شد،
 خواهد بود.

 فاجعه -رهدوگانه مذاک یران و عربستان؛سیر آتی روابط ج.ا.ا -۴-۲
بست آزاردهنده متقابل ج.ا.ایران و عربستان با توجه به فرآیند و شرایط منازعه و بن
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توان تبیین کرد که با توجه به سناریو نخست را بدین گونه می ذیل قابل ترسیم است. ۱سناریوهای
ران و عربستان حالتی خارج از ساختار منطقه بهترین نوع سناریو در خصوص منازعه ج.ا.ای

چارچوب نیز دارد بدین نحو که طرفین با وقوف به شرایط منطقه که در سطح باالی امنیتی 
بست قرارگرفته و با آگاهی به آنکه ادامه این سطح از تنش میان دو کشور با نگاه به تحقق بن

دارند. در این گام برمی سوی مذاکره و حل منازعهمتقابل آزاردهنده برای آنان ممکن نیست به
های دوجانبه جهت کاهش از حجم تنش و و وجود ضمانت ثالث طرف فرض با مداخلهپیش

ای خود هر یک شده و طرفین ضمن تعدیل در وجوه موازنه قدرت منطقهپرهیز از رویارویی انجام
 رژیم به و شده غازآ تراهمیتکم مسائل از تواندمی مذاکره مانند.شده باقی میبر تعهدات اعالم

 .  باشد داشته پی در را  ۲ایمنطقه امنیت رژیم تحقق ادامه در و ایمنطقه همکاری
 به که طورهمان که است طرحقابل نحو بدین خواند  فاجعه را آن توانمی که دوم سناریو

 عالما ضمن و شد اشاره عربستان برای باألخص آزاردهنده بستبن عنوان به المللیبین متغییر
 در تغییر کهاین بر تأکید با و  ۲۰۲۱ وین مذاکرات حین و قبل اسراییل برجامی ضد مواضع

 و برجام احیا صورت در تیح است داخلی و المللیبین و ایمنطقه بعد سه از متأثر طرفین مناسبات
 الگو بر تأکید با)منطقه المللی،متغییربین متغییر قالب در عربستان و ایران.ا.ج میان مذاکرات انجام

 میان افزا تنش اتاقدام و یافت نخواهد عملی وجه مذاکره  داخلی و( ایران.ا.ج و اسراییل رفتاری
 یک خاورمیانه همنطق درواقع .دهد نشان را خود منطقه در گوناگون صور به و داشته تداوم طرفین

 دست در شمالی فوذن زهحو سه بین تعامل آن در که کندمی تجربه را جدید ژئوپلیتیکی پیکربندی
 را ایقهمنط گسل جدید خطوط عرب و اسرائیل دست در جنوبی و ایران دست در مرکزی ترکیه،
 کنار در و تاریخی هاینخبگان،رقابت ایدئولوژیک،نگرش هایمؤلفه سناریو این در.دهدمی شکل

 ژئوپلیتیک، زعهنام جهت به. دهدمی نشان بیشتر را خود تأثیرگذاری ایمنطقه نیروهای حضور
 ریاالت متحده هاتحاد استراتژیک اسرائیل و ا بر بنا سویی از و ایران.ا.ج با اسراییل هویتی
 محلی، هایقدرت میان آمیزخشونت برخوردهای از ایزنجیره واکنشی تواندمی ایحادثه
 جنگ در تهگرف ورتص اقدامات مشابه را جنگ این نباید. شود منجر را ایمنطقه فرا و ایمنطقه
 اصلی نازعهم پیشرفت از جلوگیری جهت موقت سازوکارهای هاآن چراکه دانست، یمن و سوریه

 در عربستان و رانای.ا.ج میان را تریگسترده بسیار درگیری تواندمی تنش افزایش. بوده
 .شود منجر فاجعه به و شود منجر فارسخلیج

                                                           
گو ال این از پیروی با. کندمی طراحی سناریو چهار قالب در و بسته صورتبه را سناریوها تدوین دیتور الگوی جیمز .3

 به چارچوب از جخار حالت و تغییر بدون حالت ممکن، حالت بدترین ممکن، حالت بهترین از تصویری توانمی
 آورد. دست
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دانست  دیتور مطرح شده حالت بدون تغییرطور که در الگوی توان همانسناریو دیگر را می
ن رخ داده میان ج.ا.ایران و عربستا ۲۰۲۱یل رغم آنچه در مذاکرات اوابدین گونه که طرفین به

 زا یک خود هر خاص تعصبات بر وهشود اما ازآنجاکه عالموارد مورد تنش در کلیت رفع می
های منازعه شامل مقاومت در ؤلفهم) اصلی مسائل خود، نیازهای و عالقه درک، اساس بر طرفین

 درک کند؛می تعریف را ایدئولوژی و هویت(، اختالف وجود ایماژهای منفی، برابر مصالحه،
 مشارکت برای ایعمده مانع شود،می اختالف یک ایجاد به منجر که واقعی مسائل از متفاوت
و و تغییری در نوع الگ ودشمی وفصلحل هایاستراتژی و معقول هایاستراتژی مدیریت در طرفین

 توان متصور شد.مدت تغییری را نمیرفتاری و حل منازعه اتفاق نیافتاده و در میان
بست آزاردهنده طرفین ربطی موثق به متغییرهای های پیشین آمد بنطور که در بخشهمان

ر خصوص فرض محتمل دداشته و از سویی در هرگونه سناریو و پیشالمللی ،بینایداخلی،منطقه
متحده خالی توان از نقش ایاالتهای منطقه باألخص ج.ا.ایران و عربستان نمیروابط قدرت

المللی ای در پرتو متغییر بیندانست. در بهترین حالت این سناریو قابل ترسیم است که مسائل منطقه
.ا.ایران به تمام با تأکید بر مذاکرات برجامی روندی روبه بهبود یافته و مذاکرات بین عربستان و ج

سازی در خاورمیانه و باألخص میان دو قدرت منطقه آغاز  مسائل مورد تنش پرداخته و روند صلح
المللی، در این سناریو انتظار بر این است با انجام پنج دور مذاکره وین به عنوان پیشران بین بگیرد.

ربوط به حج و اقتصاد و صلح مذاکرات ج.ا.ایران و عربستان نتایجی اعم از همکاری در مسائل م
 صلح برای»منطقه و در پی محتمال بازگشایی سفارت و برقراری روابط دیپلماتیک را حاصل کند.

 یک به داد توضیح پیشتر سعودی رسمی مقامات از یکی که طوردر این سناریو همان سازی
 «کند تضمین را نتایج و کرده ی تأثیرگذارنظارت هاگفتگو بر بتواند است که نیاز قدرتمند واسطه

Fraihat, 2020:14)) توان بر تغییر الگو رفتاری ج.ا.ایران و عربستان از تنش که در این صورت می
 امید داشت. ۱منازعه آمیز جانبه به سمت رقابت غیریافته و رقابت همهگسترش

 
 گیرینتیجه

ج.ا.ایران و عربستان خاورمیانه که تا حدودی در پیوند با منازعه  در امروز هایحل بحران
 را شدهارائه هایحلراه ضعف نقاط که است جامع و مؤثر روندی و مستلزم رویکرد هستند

 جهت منطقه از خارج تالش هر. گیردمی نظر در را وضعیت فزاینده پیچیدگی و کندمی برطرف
 هایالکان وجود عدم صورت در اما شودمی تلقی زداییتنش برای آزمایشی حرکتی بحران حل

 عربستان و ایران.ا.ج یعنی منطقه اصلی و بالقوه بازیگران میان در منظم و باال سطح ارتباطی

                                                           

ompetetionCUncontroversy  .1 
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 شده چشمگیر تغییری دچار منطقه ۲۰۱۱ عربی بهار زمان باألخص آنکه از .هستند ناکافی اقداماتی
تئوری .دارد ازنی عملیاتی و تحلیلی پارادایم تغییر به احتماالً آن تالطم کاهش برای تالشی هر و

بست متقابل آزاردهنده چارچوبی جامع برای تحلیل منازعه میان بلوغ منازعه با تأکید بر مفهوم بن
بست آزاردهنده دهد و بر این است که زمان تحقق بندو قدرت ج.ا.ایران و عربستان ارائه می

رفین این شرایط از برای هر یک از ط بهترین زمان رسیدن به صلح و انجام مذاکره است. متقابل،
عنوان به آمریکا منافع های آن تغییرترینمشاهده و ارزیابی است و یکی از مهمجهات مختلف قابل

 خاورمیانه و دیگر آنکه در گذشته از متفاوت خاورمیانه متحد عربستان و حافظ منافع آن در
 همکاری ورایش مانند ایمنطقه اتحادهای بوده حتی ضعیف بسیار ایمنطقه هایچارچوب

برگزاری ) کنند ایجاد منطقه منازعات مورد در را مشترکی موضع توانندمی سختیبه فارسخلیج
 شده داخلی تقسیمات درگیر چراکه بدون حضور تمام اعضا( ۲۰۲۱نشست و توافق العال در اوایل 

 .هستند خارجی هایصحنه به خود رقابت صادرات مستعد و
 است ممکن هم کنار در ۲۰۲۱و اوایل  ۲۰۲۰شده در خاورمیانه و شرایط مختلف ایجاد عوامل

عنوان ا برجام )وین(بهدر پی مذاکرات احی ۲۰۲۱کما اینکه در اوایل  کنند، پذیرامکان را گفتگو
ای در بغداد طقهتان پیرامون مذاکره بر سر مسائل منعربس المللی نشستی بین ج.ا.ایران ومتغییر بین

بینی چندان بلندی قابل پیشر که در مقاله آمد سناریوهای با طیف نهطوبرگزار شد و همان
 جانبهیک پیشبرد در بازیگران نای از هرکدام هایاستراتژی شدن خنثی با دیگرعبارتاست.به
ن فرصت است و بهره از ای بازشده میانه ایگزینه یافتن برای راه قبولقابل هایهزینه با خود اهداف

ه سیاست ای و داخلی و مدیریت و تدبیر در عرصمنطقه المللی،ه متغییرهای بیننیازمند توجه ب
 خارجی است.
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