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مقدمه
عربســتان ســعودی و ایــران؛ دو قــدرت بــزرگ منطقــه ای ناســازگار کــه 
در رونــد امــور منقطــه ای و بیــن المللــی تأثیــر گــذار هســتند، از 6 تــا 10 
مــارس 2023 میــادی در پکــن بــه گفتگــو پرداختنــد. رؤســای دو هیــأت 
ســعودی و ایرانــی بیانیــه ســه جانبــه مشــترک چینــی، ســعودی و ایرانــی 
را در 10 مــارس 2023 میــادی امضــا کردنــد کــه حکایــت از آغــاز مرحلــه 
ای تــازه میــان بزرگتریــن قدرتهــای منطقــه یعنــی عربســتان ســعودی و 
ایــران و از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک بعــد از هفــت ســال قطــع رابطــه 
و تنــش زایــی دارد؛ وضعیتــی کــه بــر تمــام مســائل مــورد اختــاف در 
منطقــه و نیــز بــر صلــح و امنیــت منطقــه ای ســایه انداخــت. قبــل از ایــن 
توافــق، طرفیــن پنــج دور گفتگوهــا را پیــش بردنــد کــه احیانــا بــی نتیجــه 
بــود و علــی رغــم اینکــه طرفیــن موضعگیریهــای رســمی مثبتــی نســبت 
بــه آن داشــتند امــا ایــن گفتگوهــا نتوانســت بــه مرحلــه ای برســد کــه ایــن 
فضــای بــی اعتمــادی میــان طرفیــن را بشــکند؛ تــا اینکــه بــا میانجیگــری 
ــازه ای در روابــط امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی میــان  چیــن گشــایش ت

طرفیــن پدیــد آمــد. 
ایــن توافــق بــزرگ و تاریخــی بــه خاطــر جایــگاه مهــم ایــن دو کشــور و 
نیــز بــه خاطــر نقــش آفرینــی ایــن دو کشــور در چندیــن عرصــه منطقــه 
ای و تأثیرگــذاری آنهــا در مســائل بیــن المللــی و در تعییــن ویژگیهــا و 
شــکل و آینــده نظــام بیــن الملــل از لحــاظ منطقــه ای و جهانــی اهمیــت 
باالیــی دارد. از ایــن رو، چندیــن ســؤال در مــورد ایــن توافــق مطــرح اســت 
ــا پذیــرش شــروط  کــه مــی کوشــیم در ایــن نوشــتار بــه آنهــا بپردازیــم: آی
عربســتان ســعودی از ســوی ایــران را مــی تــوان یــک چرخــش در مواضــع 
راهبــردی ایــران دانســت؟ یــا اینکــه ایــن یــک اقــدام راهکنشــی اســت 
کــه ایــران در نتیجــه فشــارهای ناشــی از اوضــاع داخلــی و خارجــی بــه آن 
متوســل شــده اســت؟ چــه عواملــی ســبب شــد کــه عربســتان ســعودی 
بــرای گفتگــو بــا تهــران و حتــی از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک موافقــت 
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ــن  ــد؟ پیامدهــای احتمالــی و دســتاوردهای طرفهــای گفتگــو از ای نمای
توافــق، در ســطح داخلــی و نیــز در ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی 
چیســت؟ مهمتریــن موضعگیریهــا و واکنشــهای داخلــی، منطقــه ای و 
بیــن المللــی نســبت بــه ایــن توافــق چــه بودنــد؟ و در نهایــت، چــه آینــده 

و سرنوشــتی در انتظــار ایــن توافــق خواهــد بــود؟ 

نخســت: ابعــاد توافــق دیپلماتیــک عربســتان ســعودی و 
ایــران

یک. پیشینه این توافق
بــرای پیشــبرد پرونــده گفتگوهایــی کــه بــه ایــن توافــق انجامیــد، آقــای 
مســاعد بــن محمــد العیبــان وزیــر مشــاور و عضــو شــورای وزیــران و 
مشــاور امنیــت ملــی عربســتان ســعودی بــا علــی شــمخانی دبیــر شــورای 
عالــی امنیــت ملــی ایــران کــه هــر دوی آنهــا از جایــگاه ویــژه ای در کشــور 
خــود برخــوردار هســتند، بــا وســاطت وانــگ یــی دیپلمــات کهنــه کار چیــن 
و عضــو دفتــر سیاســی کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت چیــن و رئیــس 
دفتــر کمیســیون مرکــزی امــور خارجــه چیــن بــه گفتگــو پرداختنــد. ترکیــب 
طرفهــای گفتگــو کننــده نشــان مــی دهــد کــه بــرای عربســتان ســعودی، 

پرونــده امنیتــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
اعــام خبــر ایــن توافــق بــرای محافــل دیپلماتیــک منطقــه ای و بیــن 
المللــی چنــدان غافلگیــر کننــده نبــود زیــرا عربســتان ســعودی و ایــران 
ــدای ســال 2021 میــادی عمــا گفتگوهــای مســتقیم را  از همــان ابت
در ســطوح پاییــن آغــاز کــرده بودنــد کــه گاهــی عــراق و گاهــی ســلطنت 
عمــان میزبــان گفتگوهــا بــود. در زمــان مصطفــی الکاظمــی نخســت 
وزیــر پیشــین عــراق راههــای کاهــش تنــش میــان تهــران و ریــاض و از 
ســرگیری روابــط دیپلماتیــک و همچنیــن حــل و فصــل اختافــات ناشــی 
از نقــش ایــران در چندیــن پرونــده مداخلــه جویانــه ایــن کشــور در منطقــه، 

گفتگوهایــی صــورت گرفــت.  
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دور پنجــم کــه تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش، آخریــن دور گفتگوهــا بــه 
میزبانــی بغــداد بــود، شــاهد فضــای مثبتــی بــود کــه در مــورد حــل و 
فصــل برخــی از مســائل مــورد اختــاف تبــادل نظــر صــورت گرفــت. امــا 
موفقیــت چیــن در ایجــاد آشــتی میــان پادشــاهی عربســتان ســعودی و 
ایــران بــه یکبــاره حاصــل نشــد بلکــه حاصــل سلســله تاشــهایی بــود کــه 
پکــن از چندیــن ســال قبــل در ایــن مــورد دنبــال کــرده بــود. در مــارس 
2017 میــادی چیــن از آمادگــی خــود بــرای ابتــکار میانجیگــری میــان 
طرفیــن خبــر داد. ایــن کشــور در ســال 2019 میــادی نیــز بــرای ایــن امــر 
اعــام آمادگــی کــرد. در ســال 2022 میــادی چیــن و  کشــورهای خلیــج 
نشســتی را برگــزار کردنــد کــه در آن از تهــران خواســته شــد تــا » از دخالــت 
در امــور داخلــی ســایر کشــورها دســت بــردارد«. ایــن امــر کــه نارضایتــی 
ایــران را در پــی داشــت، ســبب شــد کــه رئیــس جمهــور ایــران بــرای حصــول 
اطمینــان از موضــع چیــن در قبــال کشــورش بــه چیــن ســفر نمایــد و ایــن 

امــر بــه آشــتی میــان طرفیــن ســرعت بخشــید. 
شــایان ذکــر اســت کــه قبــل از ایــن توافــق، دو توافقنامــه دیگــری نیــز در 
ســالهای 1998 و 2001 میــادی میــان طرفیــن بــه امضــا رســیده بــود 
کــه اولــی دربــاره از ســرگیری روابــط و همــکاری در زمینــه هــای اقتصــاد، 
تجــارت، ســرمایه گــذاری، فنــاوری، علــوم و فرهنــگ، ورزش و جوانــان 
اســت کــه بــا صــدور بیانیــه مشــترکی میــان طرفیــن بــه امضــا رســید. و 
توافقنامــه دوم نیــز در مــورد اقدامــات و همکاریهــای امنیتــی میــان 

طرفیــن بــه امضــا رســیده اســت. 
دو. محتوا و داللتهای این توافقنامه 

مؤسســه رســانه پــس از بررســی مــواد ایــن توافقنامــه، دو مســأله را 
در خــور توجــه مــی دانــد کــه زمینــه ســاز توافــق ســه جانبــه شــده و مــی 
ــر آنهــا و توســعه و عملــی ســاختن آنهــا آینــده روشــنی  ــا تکیــه ب تــوان ب
بــرای روابــط عربســتان ســعودی و ایــران رقــم زد و بــرای انبــوه پرونــده 
هــای مــورد اختــاف کــه موجــب دوری ایــن دو کشــور شــده، راه حلهــای 
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ــدا نمــود. مســأله اول در مــورد تعهــدات متقابــل طرفیــن  ریشــه ای پی
اســت. و این همان مطلبی اســت که ریاض و دیگر کشــورهای منطقه 
بــرای آن تــاش مــی کردنــد کــه عبارتنــد از عــدم دخالــت در امــور داخلــی 
کشــورها، احتــرام بــه حاکمیــت کشــورها و رعایت حســن همجــواری میان 
ــان ریــاض  ــر از ســرگیری روابــط می کشــورهای منطقــه. اینکــه اعــام خب
و تهــران تــا چــه میــزان جــدی و عملــی اســت، دقیقــا بســتگی بــه میــزان  
پــای بنــدی طرفهــای توافــق بــه همیــن امــر دارد. زیــرا اختافــات ریــاض 
و تهــران و مخصوصــا آنچــه مایــه نگرانــی عربســتان ســعودی را فراهــم 
کــرده بــود، عمدتــا بــه اقدامــات ناپســند ایــران در ایــن زمینــه بــر مــی 
ــد چــه  ــن بن ــان باقیســت کــه ایرانیهــا از ای ــن ســؤال همچن گــردد. حــال ای
ــران بــه دخالتهــای خــود در عربســتان از طریــق  ــا ای تفســیرى دارنــد؟ و آی
یمــن پایــان خواهــد داد یــا اینکــه مســأله مرتبــط بــا خــط مشــی کلــی 
حاکمیــت، از جملــه رفتــار شــبه نظامیــان فرقــه گــرای مــورد حمایــت آن 

در منطقــه اســت. 
امــا مســأله دوم در مــورد اقدامــات عملــی از جملــه از ســرگیری روابــط 
ریــاض و  دیپلماتیــک و بازگشــایی مجــدد ســفارتخانه هــا در تهــران و 
کنســولگری هــا در مشــهد و جــده در طــی حــد اکثــر دو مــاه آینده اســت. 
ــرای از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک، فرصــت  ــازه زمانــی ب و تعییــن ایــن ب
مناســبی اســت تــا قبــل از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک میــان ریــاض و 
تهــران، ایــران را امتحــان کــرد. و در طــی ایــن مدتــی کــه ســه طــرف روی 
آن توافــق کــرده انــد، رفتــار ایــران در خــارج از مرزهایــش بــه دقــت زیــر نظــر 

خواهــد بــود.
در کنــار آن، طرفیــن توافــق کــرده انــد کــه توافقنامــه امنیتــی و تجــاری 
اقتصادی که پیش از این به آن اشــاره ای داشــتیم و در ســالهای 1998 
و 2001 میــادی بیــن دو کشــور بــه امضــا رســیده بــود را نیــز عملیاتــی 
بســازند تــا مبــادا بــر اثــر تنشــهایی کــه در ســالهای اخیــر بــر روابــط دو 
کشــور ســایه افکنــده، ایــن توافقنامــه هــا راکــد بماننــد. و از آنجــا کــه اکثــر 
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اختافــات میــان دو کشــور بــه مســائل امنیــت ملــی مربــوط مــی شــود، 
از ســرگیری توافقنامــه امنیتــی کــه قبــا میــان طرفیــن بــه امضــا رســیده 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. و دســتگاه هــا و نهادهــای امنیتــی 
بیــش از دیگــر نهادهــا در ایجــاد کانالهــای ارتباطی سیاســی تردید دارند و 
احتیــاط مــی کننــد کــه تنهــا زمانــی گامهــای عملــی و ملموســی بردارنــد 
کــه نســبت بــه انگیــزه هــا و اقدامــات طــرف مقابــل اطمینــان حاصــل 
ــار سیاســی  ــن رو، عملیاتــی کــردن توافقنامــه امنیتــی اعتب ــد. از ای نماین
احیــای روابــط دو جانبــه و حمایــت از نهادهــای ملــی مدافــع امنیــت را 

افزایــش مــی دهــد. 
از نــکات در خــور توجــه در مــورد ایــن توافــق آن اســت کــه دور اخیــر 
مذاکــرات میــان عربســتان ســعودی و ایــران و توافــق طرفیــن بــر احیــای 
ــر خــاف گفتگوهایــی کــه از ســال 2021 میــادی  روابــط دیپلماتیــک ب
شــروع شــد و بــه میزبانــی بغــداد و یــا مســقط جریــان داشــت، در مکانــی 
ــه اســت.  خــارج از منطقــه و دقیقــا در پکــن پایتخــت چیــن صــورت گرفت
میزبانــی چیــن از ایــن توافــق بــه چندیــن دلیــل اســت کــه ایــن گــزارش در 
بخشــهای پیــش رو، بــه طــور مفصــل بــه آن مــی پــردازد. امــا بــه طــور کل، 
مــی تــوان گفــت کــه در درجــه اول منافــع چیــن کــه بــا اهمیــت راهبــردی 
ــه مرتبــط اســت و مخصوصــا امنیــت آبراهــه هــا و اهمیــت آن  خاورمیان
بــرای اقتصــاد جهانــی انگیــزه ایــن امــر بــوده اســت. البتــه نبایــد از یــاد بــرد 
کــه چیــن قبــا نیــز یــک ابتــکار را كــه شــامل پنــج بنــد بــرای تحقــق امنیــت 

و ثبــات در خاورمیانــه از طریــق گفتگــو پیشــنهاد کــرده بــود. 

دوم: عواملــی کــه حصــول ایــن توافقنامــه بــا میانجیگــری 
چیــن را تســریع نمــود.

توافــق تاریخــی و بــزرگ میــان عربســتان ســعودی و ایــران بســیار بــه 
موقــع و در زمــان حساســی حاصــل شــده اســت کــه فضــای منطقــه 
ای و بیــن المللــی شــرایط حساســی را تجربــه مــی کنــد. زیــرا روســیه بــا 
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حملــه نظامــی بــه اوکرایــن کــه یکــی از اعضــای اردوگاه غــرب اســت 
بــرای اولیــن بــار بعــد از جنــگ ســرد اصــول بیــن الملــل را بــه چالــش مــی 
کشــد و بــه دنبــال آن، غــرب یعنــی اروپــا و امریــکا علیــه روســیه بــه تکاپــو 
افتــاده انــد. همچنیــن ایــن توافــق زمانــی حاصــل شــد کــه عقــب نشــینی 
هــای نظامــی امریــکا از مناطــق ژئواســتراتژیک کــه از لحــاظ امنیتــی، 
منابــع اقتصــادی و موقعیــت ژئوپلیتیــک آنهــا در عملیاتــی کــردن رونــد و 
خطــوط انتقــال انــرژی بــرای بازیگــران منطقــه ای اهمیــت دارنــد، رخ داده 
بــود. بــه عنــوان نمونــه ایــاالت متحــده بــرای تقویــت منافــع خــود در 
شــرق آســیا و بــه محاصــره در آوردن چیــن کــه در رهبــری جهــان بــا ایــاالت 
متحــده رقابــت مــی کنــد، نیروهــای خــود را ابتــدا از منطقــه خاورمیانــه 
و ســپس از منطقــه آســیای میانــه یعنــی افغانســتان بیــرون کشــید. ایــن 
ــر آن  ــد آورد و قدرتهــای منطقــه ای را ب ــردی پدی مســأله یــک خــأ راهب
داشــت تــا از یــک ســو بــه دنبــال همپیمانــان بیــن المللــی قدرتمنــد باشــند 
و از ســویی دیگر، برای پاســداری از امنیت و ثبات خود در صدد تشــکیل 
نظامهــای امنیتــی منطقــه ای برآینــد. در اینجــا بــه مهمتریــن عواملــی 
کــه در تســریع رونــد امضــای ایــن توافقنامــه در پکــن نقــش داشــته انــد 
مــی پردازیــم. گفتنــی اســت کــه قبــل از ایــن توافقنامــه، طرفیــن حــدود 
دو ســال مذاکــرات غیــر مســتقیم داشــتند و تاشــها بــرای برنامــه ریــزی 

دور ششــم مذاکــرات بــه میزبانــی بغــداد نیــز ادامــه داشــت. 
یــک. انگیــزه هــای پادشــاهی عربســتان ســعودى بــرای امضــای 

توافقنامــه
پیــش از اینکــه بــه عوامــل تعییــن کننــده در امضــای توافقنامــه بپردازیــم، 
الزم اســت بــه عوامــل کلــی تأثیرگــذار در حصــول ایــن توافــق اشــاره ای 
داشــته باشــیم کــه همانــا تغییــر رویکردهــای رهبــری عربســتان ســعودی 
در ســالهای اخیــر بــرای گــذر بــه مرحلــه پویاتــر و گشــایش در امــور منطقه 
ای و بیــن المللــی متناســب بــا توانمندیهــا و امکانــات متعــدد عربســتان 
ســعودی در چارچــوب چشــم انــداز بلنــد نظرانــه خــود ) چشــم انــداز 2030 
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میــادی( اســت تــا پادشــاهی عربســتان ســعودی بــه یک بازیگــر تأثیرگذار 
در خاورمیانــه تبدیــل شــود و بلکــه در شــمار کشــورهای تأثیرگــذار در 
ســطح جهانــی قــرار گرفتــه و منافــع منطقــه ای و بیــن المللــی خــود 
را ارتقــا بخشــد. و ایــن مهــم تنهــا بــا اصــاح الگوهــای روابــط خارجــی 
و مفهــوم مشــارکت و منافــع متقابــل محقــق نمــی شــود بلکــه بایــد 
ایــن پیــام را نیــز منتقــل کــرد  کــه تحقــق اســتقال و تعــدد گزینــه هــا 
و شــرکای راهبــردی در روابــط بیــن الملــل یکــی از اهــداف راهبــردی 
عربســتان ســعودی اســت. و ایــن بــه معنــای دوری گزیــدن از همپیمانــان 
بیــن الملــل دیریــن نیســت بلکــه همانطــور کــه کشــورها در روابــط خــود بــا 
جهــان بــه دنبــال کســب منافــع خود هســتند، عربســتان ســعودی نیز حق 
دارد بــرای تقویــت منافــع خــود بــه دنبــال همپیمانــان بیــن المللــی تــازه 
ــم کــه در تصمیــم پادشــاهی  ــه عواملــی مــی پردازی ــون ب ای باشــد. اکن
عربســتان ســعودی بــرای امضــای توافقنامــه در ایــن برهــه زمانــی نقــش 

تعییــن کننــده ای داشــتند:
ألــف. احســاس پادشــاهی عربســتان ســعودی بــه جدیــت ایــران: 
ــه تلــخ  ــران از تجرب ــاور رســیده اســت کــه ای ــه ایــن ب عربســتان ســعودی ب
گذشــته و هفــت ســال قطــع رابطــه و پیامدهــای منفــی آن بــر شــرایط 
داخلــی کشــور درس عبــرت گرفتــه و ایــن بــار جــدی تــر وارد گفتگوهــا 
شــده اســت؛ بــه ویــژه اینکــه گفتگوهــای غیــر مســتقیم میــان طرفیــن در 
بغــداد منجــر بــه توقــف یــا کاهــش تعــداد حمــات حوثــی هــا بــه ریــاض 
ــران پذیرفتنــد کــه ضمــن  شــد. و هــر دو طــرف عربســتان ســعودی و ای
برقــراری آتــش بــس در یمــن، عربســتان ســعودی بــا میانجیگــری عمــان بــا 

حوثــی هــا وارد گفتگــو شــود. 
ب. رویکــرد عربســتان ســعودی بــه ســوی سیاســت »حــل کامــل 
مشــکالت«: پادشــاهی عربســتان ســعودی در صــدد اســت بــرای پایــان 
دادن به تنشــهای موجود در منطقه و تقویت منافع و دســتاوردهای 
راهبــردی کشــور بــه صــورت تدریجــی بــه ســوی »حــل و فصــل کامــل 
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مشــکات« گام بــردارد کــه بــه عنــوان نمونــه بــا کشــورهایی چــون قطــر 
و ترکیــه چنیــن رویکــردی را در پیــش گرفــت. بــه ویــژه اینکــه چندین کشــور 
خاورمیانــه از جملــه مصــر، ترکیــه و امــارات متحــده عربــی یــک رویکــرد 

کلــی بــرای »پایــان دادن بــه مشــکات« روی دســت گرفتــه انــد. 
ج. بــاور عربســتان ســعودی بــه ایــن واقعیــت کــه در نظــام چنــد 
قطبــی فرصتهــای بیشــتری دارد و چیــن یکــی از قطبهــای تأثیرگــذار 
ایــن نظــام اســت و نظــام جدیــد و چنــد قطبــی بیــن الملــل بعــد از اینکــه 
یــک دوره ســخت را پشــت ســر گذاشــته، اکنــون در حــال ظهــور اســت. 
در ایــن نظــام جدیــد بیــن الملــل یــک قــدرت بیــن المللــی نمــی توانــد بــه 
تنهایــی در رونــد امــور و مســائل بیــن المللــی نقــش آفرینــی کنــد. در ایــن 
نظــام جدیــد، کشــورهایی کــه کاالهــای راهبــردی و مهــم تجــارت جهانــی 
را تأمیــن مــی کننــد اهمیــت خاصــی پیــدا مــی کننــد و عربســتان ســعودی 
یکــی از ایــن کشــورها اســت و در تــاش اســت بــا پاســداری از جایــگاه 
خــود و حفــظ امنیــت، و تقویــت جایــگاه خــود، منافــع راهبــردی کشــور را 

نیــز تضمیــن نمایــد.
د. اعتمــاد عربســتان بــه چیــن بــه عنــوان تضمیــن کننــده بیــن المللــی، 
عمــده تریــن دلیلــی کــه ســبب شــد عربســتان ســعودی بــه امضــای ایــن 
توافقنامه رضایت دهد، این است که امضای چین به عنوان یک قطب 
بــزرگ بیــن الملــل پــای ایــن توافقنامــه هســت. و چیــن اهرمهــای فشــار 
الزم بــر ایــران را در اختیــار دارد تــا ایــران بــه ایــن توافقنامــه پــای بنــد بمانــد. 
چیــن یــک گزینــه بیــن المللــی مــورد اعتمــاد ایــران و یکــی از اعضــای دائــم 
شــورای امنیــت اســت. ایــن کشــور عمــده تريــن وارد کننــده نفــت ایــران 
حتــی در زمــان تحریمهــا بــوده و مهمتریــن شــریک تجــاری ایــران بــه شــمار 
مــی رود. همچنیــن چیــن در تصمیمــات اقتصــادی و پذیــرش عضویــت 
ایــران در چندیــن ســازمان اقتصــادی بیــن المللــی در حــال رشــد ماننــد 
مجموعــه بریکــس و بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایــی آســیا نقــش تعییــن 
کننــده ای دارد. همچنیــن چیــن اصلــی تریــن تأمیــن کننده تســلیحات ایران 
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بــه شــمار مــی رود و طبــق يكــى از شــاخصهای اقتصــادی جهــان، چین در 
حــال كســب جایــگاه نخســت اقتصــاد جهــان اســت. ایــن کشــور توانســته 
اســت در زمینــه دارا بــودن انــواع جنــگ افزارهــا و بودجــه نظامــی فاصلــه 
خــود را بــا امریــکا کاهــش دهــد. و نبایــد از نظــر دور داشــت کــه دولتــی بــا 
جایگاهــى كــه چیــن دارد هرگــز نمــی پذیــرد کــه در اولیــن تجربــه تضمیــن 
خــود کــه معیــاری بــرای ســنجش قــدرت و ابزارهــای تأثیرگــذاری آن در 
منطقــه نیــز بــه شــمار مــی رود، پــای توافقنامــه مهمــی در منطقــه 
ژئواســتراتژیک و حســاس میــان دو قــدرت بــزرگ همچــون عربســتان و 
ایــران را امضــا کنــد و در صــورت نــاکام مانــدن آن توافقنامــه، از کنــار آن 
بــه آســانی عبــور کنــد. چیــن در امضــای ایــن توافقنامــه منافــع اقتصــادی 
دارد ) زیــرا هــر دو کشــور عربســتان و ایــران از مهمتریــن صــادر کننــدگان 
نفتــی اســت کــه گــردش چــرخ کان تولیــد چیــن بــه آن بســتگی دارد. 
همچنیــن چیــن بــرای پیشــبرد طــرح اقتصــادی فرامــرزی خــود یعنــی »یــک 
کمربنــد و یــک جــاده« بــه دو کشــور عربســتان ســعودی و ایــران نیــاز 
دارد و ایــن دو کشــور بــه عنــوان دو ایســتگاه عمــده در مســیر ایــن طــرح 
قــرار دارنــد(. همچنیــن در مــورد منافــع سیاســی چیــن در ایــن توافقنامــه 
مــی تــوان گفــت کــه دو کشــور عربســتان ســعودی و ایــران از لحــاظ 
سیاســی و نیــز بــرای مشــارکت راهبــردی گســترده بــرای تقویــت منافــع 
متقابــل و تعــدد گزینــه هــا در نظــام بیــن الملــل بــرای چیــن از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار هســتند. و در مــورد منافــع امنیتــی چیــن در امضــای 
ایــن توافقنامــه هــم بایــد گفــت کــه پایــان دادن بــه درگیــری طرفیــن 
ســامت تجــارت چیــن را کــه از دو تنگــه راهبــردی هرمــز و بــاب المنــدب 

گــذر مــی کنــد، تضمیــن مــی نمایــد.
دو. انگیزه های ایران از امضای این توافقنامه

ــه  ــه جویان ــان ســرگرم رفتارهــای مداخل ــران همچن درســت در زمانیکــه ای
در امــور داخلــی کشــورهای عربــی و خلیــج بــود و شــبه نظامیــان مــورد 
ــه خــاک عربســتان ســعودی دســت  ــی ب ــه حمــات پیاپ ــز ب حمایــت آن نی
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مــی زدنــد، تهــران بارهــا و بارهــا از ریــاض درخواســت نمــود تــا بــرای حــل 
عربســتان  پادشــاهی  کشــور  امــا  نمایــد.  مذاکــره  موجــود  اختافــات 
ســعودی هرگونــه مذاکــره را تــا توقــف حمــات شــبه نظامیــان حوثــی 
و دیگــر شــبه نظامیــان مــورد حمایــت ایــران بــر خــاک کشــورهای خلیــج و 
عربســتان رد نمــود و تأکیــد کــرد کــه ایــران بایــد عمــا و در رفتــار -و نــه 
ــه دو عامــل اصلــی کــه  ــر را نشــان دهــد. در اینجــا ب ــار- تغیی تنهــا در گفت
ســبب شــد ایــران بــرای حــل و فصــل اختافــات بــا عربســتان ســعودی بــه 

تاشــهای پیگیــر خــود ادامــه دهــد، اشــاره ای خواهیــم کــرد.
الــف. شــرایط وخیــم و فشــار اقتصــادی: از لحــاظ اقتصــادی، حصــول 
ایــن توافــق در شــرایطی کــه هــم ملــت و هــم دولــت ایــران در وضعیــت 
کامــا حساســی قــرار داشــتند، بســیار بــه موقــع بــه داد ایــران رســید. زیــرا 
چندیــن عامــل خارجــی و داخلــی چــون بازگردانــدن تحریمهــای امریــکا در 
ســال 2018 میــادی، پیامدهــای کرونــا در ســال 2020 میــادی، جنــگ 
روســیه و اواکرایــن کــه در ســال 2021 میــادی آغــاز شــد و در نهایــت 
اعتراضــات داخلــی کــه در پــی کشــته شــدن مهســا امینــی در ســال 2022 
در کشــور بــه راه افتــاد، ســبب شــد کــه اوضــاع اقتصــادی کشــور وخیــم 

تــر گــردد. 
از یــک ســو، اقتصــاد ایــران از رشــد کْنــد اقتصــادی، فــرار ســرمایه هــا بــه 
خــارج از کشــور، و کســری بودجــه دولــت همزمــان بــا کاهــش درآمدهــای 
نفتــی، عــدم دسترســی دولــت بــه دارایــی هــای بلوکــه شــده در خــارج، 
کاهــش صــادرات، كســرى چندیــن میلیــارد دالری در تــراز تجــاری و در 
نهایــت کاهــش ارزش پــول ملــی در برابــر ارزهــای خارجــی رنــج مــی بــرد. و 
از ســویی دیگــر، بیــش از دو ســال اســت کــه ملــت ایــران بــا تــورم افســار 
گســیخته دســت به گریبان اســت و حســن روحانی رئیس جمهور پیشــین 
و نیــز ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور کنونــی در مهــار آن نــاکام بــوده انــد 
و ایــن مشــکل بــه انــدازه ای بــزرگ اســت کــه بــه یکــی از دغدغــه هــای 
اصلــی ایرانیــان بــدل شــده و میلیونهــا تــن از شــهروندان را بــه زیــر خطــر 
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فقــر رانــده اســت. 
اینگونه مسائل نه تنها ثبات جامعه را تهدید می کند بلکه موجودیت 
نظــام حاکــم را نیــز بــه خطــر انداختــه اســت. از ایــن رو، نظــام بــر آن شــده 
اســت تــا پیــش از آنکــه کنتــرل اوضــاع را از دســت بدهــد، تغییــرات الزم را 

در سیاســت خــود اعمــال نمایــد. 
ب. پیامدهای وضعیت انزوا: هفت سال قبل و در پی هجوم بر مراکز 
دیپلماتیــک عربســتان ســعودی در تهــران و مشــهد، ایــن کشــور روابــط 
دیپلماتیــک خــود را بــا ایــران قطــع نمــود. ایــن امــر ســبب شــد کــه ایــران در 
منطقــه منــزوی گــردد و فشــارهای منطقــه ای و بلکــه رویکردهای ضد 
ایرانــی در منطقــه عربــی بــاال گرفــت. مجمــوع کشــورهای عربــی کــه یــا 
روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا ایــران بــه خاطــر سیاســتهای پیاپــی مداخلــه 
جویانــه ایــن کشــور قطــع نمــوده و یــا کاهــش دادنــد بــه 12 کشــور 
رســید ) کــه 9 کشــور یعنــی عربســتان ســعودی، بحریــن، مراکــش، مصــر، 
یمــن، ســودان، ســومال، جیبوتــی و جزایــر کومــورو بــا ایــران قطــع رابطــه 
کردنــد. و ســه کشــور عربــی دیگــر یعنــی کویــت، امــارات و اردن روابــط 
ــا ایــران کاهــش دادنــد؛ البتــه کویــت و امــارات در ســال 2022  خــود را ب
میــادی ســفرای خــود را بــه تهــران پــس فرســتادند. و موریتانــی نیــز 
ســفیر خــود را فراخوانــد. یعنــی بیــش از 60 درصــد کشــورهای عربــی در 
انــزوای منطقــه ای ایــران همصــدا شــدند. از ایــن رو، مــی تــوان گفــت کــه 
روابــط ایــران تنهــا بــا یــک کشــور عربــی بحرانــی نشــد بلکــه ایــن بحــران در 
مناســبات بــا بیــش از 60 درصــد کشــورهای عربــی اتفــاق افتــاد. بــه گونــه 
ای ایــران را بــه شــکل بــی ســابقه ای منــزوی ســاخت و ایــن کشــور را بــا 
محاســبات بیــن المللــی پیچیــده ای دســت بــه گریبــان کرد کــه پیامدهای 
منفــی آن بــر ایــران و روابــط منطقــه ای ایــن کشــور ســایه انداختــه و بــه 
انــزوای بیــن المللــی ایــن کشــور دامــن زد. لــذا، وضعیــت انــزوای ایــران، 
یکــی از عوامــل مهمــی بــود کــه ســبب شــد ایــران از تاشــهای پیگیــر 

خــود بــرای برقــراری روابــط بــا ریــاض دســت برنــدارد.
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 سوم: واکنشهای داخلی، منطقه ای و بین المللی
از همــان لحظــه ای کــه ایــران و عربســتان ســعودی اعــام کردنــد روابــط 
دیپلماتیــک فیمــا بیــن کــه در ســال 2016 میــادی قطــع شــده بــود از 
ســرگرفته مــی شــود، واکنشــهای داخلــی، منطقــه ای وبیــن المللــی بــه 
ایــن امــر آغــاز شــد و اظهــار نظرهــا دربــاره تأثیــر ایــن توافــق بــر آینــده ثبــات 

کشــورهای منطقــه مطــرح گردیــد. 
یک. مواضع داخلی در هر دو طرف

الف. موضع رسمی عربستان سعودی
در  ســعودی  عربســتان  خارجــه  امــور  وزیــر  فرحــان  بــن  فیصــل  امیــر 
اظهــار نظــری گفــت: توافــق میــان عربســتان ســعودی و ایــران مبنــی 
ــر احیــای روابــط دیپلماتیــک نشــان از آن دارد کــه هــر دو طــرف تمایــل  ب
دارنــد اختافــات موجــود را از طریــق گفتگــو حــل و فصــل نماینــد. وی 
همچنیــن تأکیــد نمــود کــه توافــق کنونــی بــه معنای حــل و فصل تمامی 
اختافــات موجــود میــان دو کشــور نیســت. وزیــر امــور خارجــه عربســتان 
ســعودی بعــد از خبــر توافــق بــا ایــران در مــورد منافــع کشــورش گفــت: 
» اصــل در روابــط بیــن الملــل بــر ایــن اســت کــه کشــورها بــا یکدیگــر روابــط 
دیپلماتیک داشــته باشــند. و این امر در مورد دو کشــور همســایه مانند 
پادشــاهی عربســتان و ایــران کــه مشــترکات دینــی، فرهنگــی، تاریخــی و 

تمدنــی مشــترکی دارنــد، ضــرورت بیشــتری دارد«.
دکتــر مســاعد بــن محمــد العیبــان وزیــر مشــاور و مشــاور امنیــت ملــی 
عربســتان ســعودی نیز گفت: عربســتان ســعودی از ابتکار رئیس جمهور 
ــرای تقویــت روابــط حســن همجــواری اســتقبال مــی کنــد و ایــن  چیــن ب
امر در راســتای سیاســتی اســت که عربســتان ســعودی از زمان تأســیس 
خــود همــواره در پیــش گرفتــه کــه همانــا تمســک بــه اصولــی چــون حســن 
همجــواری، در پیــش گرفتــن سیاســتهایی در راســتای دفــاع از امنیــت و 
ــرای  ــه دیپلماســی ب ــه اصــل گفتگــو و گزین ــای بنــدی ب ــات منطقــه، پ ثب

حــل اختافــات اســت«.
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ب. موضع رسمی ایران
ــرو شــد و مقامــات مختلــف ایــن  ــز روب ــران نی ــا اســتقبال ای ایــن توافــق ب
کشــور از ایــن امــر اســتقبال کردنــد. حســین امیــر عبــد اللهیــان وزيــر امــور 
خارجــه در ایــن مــورد گفــت کــه از ســرگیری روابــط میــان ایــران و عربســتان 
ــار دو کشــور و منطقــه و  ســعودی »ظرفیــت هــای بزرگــی« را در اختی
ــوان محــور  ــه عن جهــان اســام قــرار مــی دهــد. سیاســت همســایگی ب
کلیــدی سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم  بــا قــوت در مســیر درســت 
پیــش مــی رود. و دســتگاه دیپلماســی فعاالنــه در پــس تمهیــد گامهــای 

بیشــتر منطقــه ای اســت«. 
روزنامــه هــای رســمی ایــران نیــز بــا تمــام تنــوع و رویکردهایــی کــه دارنــد، 
ایــن توافــق را مهــم و امیــد بخــش خواندنــد. برخــی روزنامــه هــا نیــز 
خواهــان گســترش ایــن توافــق شــدند تــا بــرای پایــان دادن بــه انــزوای بیــن 
المللــی ایــران و بهبــود اوضــاع اقتصــادی و معیشــتی مــردم کــه مشــکل 
ــا ایــاالت متحــده و کشــورهای غربــی  بــزرگ ملــت بــه شــمار مــی رود، ب
نیــز توافقــی حاصــل شــود. امــا روزنامــه هــای اصــاح طلــب علــی رغــم 
اینکــه از ایــن توافــق اســتقبال کردنــد محافظــه کاران را بــه خاطــر تأخیــر 
در بهبــود روابــط بــا عربســتان ســعودی مــورد انتقــاد قــرار دادنــد. بــه بــاور 
ایــن روزنامــه هــا، حملــه بــه ســفارت عربســتان ســعودی در تهران در ســال 
ــاکام ســاختن تاشــهای دیپلماتیــک دولــت  ــا هــدف ن 2016 میــادی ب
حســن روحانــی صــورت گرفــت. ایــن روزنامــه هــا تاشــهای محافظــه 
کاران بــرای بهبــود روابــط بــا ریــاض را یــک طنــز تاریخــی خواندنــد؛ زیــرا 
آنانــی کــه بــا یــک اشــتباه بــزرگ یعنــی حملــه بــه ســفارت عربســتان ســبب 
قطــع رابطــه دو کشــور شــدند، اکنــون تمــام تــاش خــود را بــرای بهبــود 

روابــط فیمــا بیــن بــه کار بســته انــد.
دو. مواضع بازوهای نیابتی ایران

پــروژه  اجــرای  در  در طــول ســالهای گذشــته  ایــران،  نیابتــی  بازوهــای 
دخالــت جویانــه ایــران در کشــورهای منطقــه نقــش کلیــدی بــازی کــرده 
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انــد. از ایــن رو، جلوگیــری از نفــوذ ایــن بازوهــای نیابتــی یکــی از مهمتریــن 
عوامــل موفقیــت ایــن توافــق در آینــده اســت و زمینــه دســت یابــی 
بــه راه حلهــای سیاســی را فراهــم مــی ســازد و ســبب مــی شــود کــه 
کشــورهای منطقــه از ثبــات بیشــتری برخــوردار گردنــد؛ بــه ویــژه اگــر ایــران 
بــا عربســتان ســعودی بــرای ایجــاد راههــای گســترش امنیــت و ثبــات 
در منطقــه همــکاری نمایــد. در نتیجــه، اقــدام ایــران در امضــای ایــن 
توافــق میــزان کنتــرل ایــن کشــور بــر بازوهــای نیابتــی در مناطــق نفــوذ و 
مخصوصــا در عــراق  را محــک مــی زنــد. گفتنــی اســت کــه در عــراق، ایــن 
گروههــای نظامــی بــه خاطــر عواملــی از جملــه ماهیــت رابطــه بــا ایــران 
دچــار چنــد دســتگی شــده انــد، و برخــی از ایــن بازوهــای نیابتــی، بــدون در 

نظــر گرفتــن ایــران بــرای خــود منافعــی کســب کــرده انــد. 
بعــد از اعــام توافــق احیــای روابــط دیپلماتیــک میان عربســتان ســعودی 
و ایران، حســن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان از بازگشــت روابط میان 
ریــاض و تهــران اســتقبال نمــود و گفــت کــه او اطمینــان دارد کــه ایــن امــر 
بــه صــاح ملتهــای منطقــه اســت و گشــوده شــدن افــق هــای جدیــد در 
منطقــه و لبنــان را نویــد مــی دهــد. امــا در یمــن، ســخنگوی حوثــی هــا 
گفــت: منطقــه نیازمنــد بازگشــت روابــط طبیعــی میــان کشــورها اســت. 

سه. مواضع قدرتهای منطقه ای
ــران، واکنشــهای منطقــه  در پــی توافــق میــان عربســتان ســعودی و ای
ای نیــز از ایــن گام اســتقبال کردنــد. کشــورهای خلیــج عربــى از این توافق 
اســتقبال نمودنــد و کشــورهای عربــی دیگــری چــون عــراق، مصــر، لبنــان، 
ســوریه، تونــس، الجزایــر، ســودان، نیــز ضمــن اســتقبال از ایــن توافــق آن را 
نویــد بخــش فصلــی تــازه در روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور خواندنــد. 
لبنــان گفــت کــه ایــن توافــق بــر اوضــاع تمــام منطقــه تأثیر مثبتــی خواهد 
داشــت. وزارت امــور خارجــه مصــر نیــز گفــت مذاکــرات میــان دو کشــو را 
از نزدیــک دنبــال کــرده اســت و در بیانیــه ای اظهــار امیــدواری نمــود کــه 
ایــن توافــق موجــب کاهــش تنــش در منطقــه  شــود. وزارت امــور خارجــه 
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اردن نیــز اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن امــر به تقویت امنیــت در منطقه 
و حفــظ حاکمیــت کشــورها کمــک نمایــد. ترکیــه ایــن توافــق را یــک گام 
مهــم خوانــد کــه در امنیــت و ثبــات منطقــه تأثیرگــذار اســت. کشــورهای 
عربــی و منطقــه از آنجــا کــه در ســالهای گذشــته شــاهد دخالتهــای ایــران 
در امــور داخلــی خــود بــوده انــد، بــه ایــن صــورت گســترده از توافــق میــان 
عربســتان ســعودی و ایــران اســتقبال نمــوده انــد و اکنــون امیدوارنــد که 
ایــران ایــن بــار در تنــش زدایــی و رســیدن بــه ثبــات و همــکاری در منطقــه 

از خــود جدیــت نشــان دهــد. 
امــا تنهــا کشــوری کــه در خاورمیانــه بــه ایــن توافــق روی خــوش نشــان 
نــداده اســرائیل اســت. در اولیــن واکنــش رســمی، تل آویــو اعام کرد که 
ایــن توافــق میــان طرفیــن بــر رونــد عــادی روابــط ســازی میــان عربســتان 

ســعودی و اســرائیل تأثیــر مــی گــذارد. 
چهار. مواضع قدرتهای بین المللی

امریــکا در واکنــش بــه ایــن توافــق اعــام کــرد کــه از ایــن امــر اســتقبال 
مــی کنــد بــه شــرط اینکــه کاهــش تنــش در منطقــه و پایــان جنــگ در یمــن 
و نیــز امنیــت عربســتان ســعودی را تضمیــن کنــد. امــا اظهــارات جــان 
کربــی ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی امریــکا حاکــی از آن اســت کــه 
امریــکا همچنــان نگــران رفتارهــای منطقــه ای ایــران اســت. وی گفــت: 
واشــنگتن منتظــر اســت ببینــد کــه آیــا ایــران بــه تعهــدات خــود بعــد از 
ــا عربســتان پــای بنــد خواهــد بــود. و ایــن نگرانــی  امضــای ایــن توافــق ب
همچنــان وجــود دارد کــه احتمــاال طــرف ایرانــی بــه ایــن توافــق پــای بنــد 

نباشــد. 
میخائیــل بوگدانــوف معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه دســتیابی بــه 
توافق احیای روابط میان ریاض و تهران را به ایران، عربســتان ســعودی 
و چیــن تبریــک گفــت و افــزود كــه از ســرگیری روابط با ابتکارهای روســیه 
بــرای ایجــاد منظومــه امنیتــی در منطقــه خلیــج کــه در ســطح اقتصــاد 

جهانــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، همخوانــی دارد. 
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اتحادیــه اروپــا نیــز ضمــن اســتقبال از احیــای روابــط دیپلماتیــک میــان 
عربســتان ســعودی خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن اتحادیــه منتظــر اجــرای آن 
اســت. اتحادیــه اروپــا طــی بیانیــه ای اعــام کــرد کــه از ســرگیری روابــط 
ــه ثبــات کل منطقــه کمــک کنــد. در  ــد ب ــان ایــن دو کشــور، مــی توان می
ایــن بیانیــه آمــده اســت ارتقــای صلــح و ثبــات و دســتیابی بــه تنــش زدایــی 
در خاورمیانــه از اولویتهــای کلیــدی اتحادیــه اروپــا اســت. اتحادیــه اروپــا 
همچنــان آمــاده تعامــل بــا همــه بازیگــران در منطقــه بــه صــورت فراگیــر 

و بــا شــفافیت کامــل اســت. 

چهارم: پیامدهای احتمالی امضای توافقنامه میان 
عربستان سعودی و ایران 

ــر  ــران ب ــان عربســتان ســعودی و ای ــر تنــش می ــک. پیامدهــای آن ب ی
ــده هــای منطقــه ای ســر پرون

ــن توافــق را  ــوان ضامــن ای ــه عن ــن ب ــز قــدرت چی ــن توافــق و نی اجــرای ای
مــی تــوان بــا معیــار مســائل منطقــه ای و مــورد اختــاف میــان عربســتان 
ســعودی و ایــران محــک زد کــه در ایــن زمینــه بــه چندیــن مــورد اشــاره ای 

خواهیــم داشــت:
الف. جنگ یمن

بحــران یمــن مهمتریــن ســنجه ای اســت کــه مــی تــوان اهــداف ایــران از 
امضــای ایــن توافقنامــه و میــزان پــای بنــدی ایــن کشــور بــه بندهــای 
ــا حمایــت از مواضــع و شــروط  ــران ب ــه اینکــه ای ــا توجــه ب آن را ســنجید. ب
حوثــی هــا بــا هــدف تقویــت ایــن گــروه فرقــه گــرا در شــمال یمــن، و 
نیــز بــه حاشــیه رانــدن نقــش دولــت قانونــی کــه از ســوی جامعــه بیــن 
الملــل بــه رســمیت شــناخته شــده اســت یعنــی همــان شــورای رهبــری 
ریاســت جمهــوری کــه از همــه جریانهــای یمنــی تشــکیل شــده اســت، بــا 
توجــه بــه اینکــه بــه دلیــل مــواردی کــه برشــمردیم ایــران مهمتریــن عامــل 
شکســت رونــد سیاســی یمــن بــه شــمار مــی رود، انتظــار مــی رود کــه 
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بعــد از توافــق میــان عربســتان ســعودی و ایــران پرونــده یمــن نیــز شــاهد 
تحــوالت زیــادی باشــد. چــرا کــه، بــه ایــن توافــق بــه عنــوان عامــل تقويــت 
كننــده تــاش هــاى صلــح در ســطح بیــن الملــل و منطقــه و ابتکارهــای 
صلحــى نگریســته مــی شــود کــه از ابتــدای مــاه آوریــل ســال گذشــته بــا 
هــدف تنــش زدایــی در ســطح نظامــی روی دســت گرفتــه شــده اســت. 
ــا شــورای  ــه طــور جــدی ب از ایــن رو، انتظــار مــی رود کــه گــروه حوثــی ب
رهبــری ریاســت جمهــوری وارد گفتگــو شــود کــه ایــن امــر مــی توانــد 
دورنمــای تــازه ای را از رونــد ســازش سیاســی در یمــن ترســیم نمایــد. 
نمایندگــی دائــم ایــران در ســازمان ملــل نیــز اعــام کــرده اســت کــه از 
ســرگیری روابــط میــان ایــران و عربســتان ســعودی بــه آغــاز گفتگوهــا 
میــان طرفهــای یمنــی و تشــکیل دولــت ملــی گســترده در یمــن کمــک 

خواهــد کــرد. 
ب. بحران ریاست جمهوری لبنان

در شــرایطی کــه لبنــان بــا اوضــاع وخیــم اقتصــادی و سیاســی دســت و 
پنجــه نــرم مــی کنــد، انتظــار مــی رود کــه توافــق عربســتان ســعودی و 
ایــران تأثیــر مثبتــی بــر وضعیــت لبنــان داشــته باشــد. احتمــال دارد کــه ایــن 
توافــق بــه کاهــش تنــش مذهبــی در لبنــان منجر شــود. ایــن امر می تواند 
بــرون رفــت از ایــن  رکــود سیاســی و تســریع رونــد حصــول توافــق بــر ســر 
نامــزد ریاســت جمهــوری در مرحلــه پیــش رو را بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــرا  ــود. زی ــود اوضــاع اقتصــادی خواهــد ب کــه نتیجــه چنیــن وضعیتــی بهب
هرگونــه گشایشــی در اوضــاع سیاســی موجــب گشــوده شــدن افقهــای 
تازه اقتصادی در بخشــهای متعددی از جمله توریســم و افزایش میزان 
ســرمایه گــذاری و حمایــت جهــان عــرب و مخصوصــا پادشــاهی عربســتان 
ســعودی و کشــورهای خلیــج عربــى خواهــد شــد. لــذا، انتظــار مــی رود 
توافــق میــان عربســتان ســعودی و ایــران اگــر موفقیــت آمیــز و اعتمــاد 
ســاز باشــد، بــه ثبــات سیاســی و اقتصــادی لبنــان  کمــک شــایانی کنــد. 
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ج. اوضاع در سوریه
توافــق عربســتان ســعودی و ایــران در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه بعــد 
از کنتــرل مجــدد نظــام سیاســی ســوریه بــر بخشــهای بزرگــی از کشــور، و 
گشــایش نســبی در روابــط کشــورهای عربــی و منطقــه ای بــا ســوریه، 
اوضاع داخلی به وضعیت رکود رسیده است. در سایه چنین شرایطی، 
انتظــار مــی رود کــه توافــق میــان عربســتان و ایــران بــه بازگشــت تدریجــی 

ســوریه بــه فضــای عربــی کمــک نمایــد. 
دو. تأثیر توافقنامه بر پرونده هسته ای ایران

پرونــده هســته ای ایــران ابعــاد چندگانــه و پیچیــده ای بــه خــود گرفتــه 
اســت؛ از مســائل فنــی گرفتــه تــا نقــش ایــران در جنــگ روســیه علیــه 
اوکرایــن و سیاســتهای منطقــه ای ایــران. ایــن مــورد اخیــر یعنــی نقــش 
منطقــه ای ایــران بــا توافــق میــان عربســتان ســعودی و ایــران ارتباط پیدا 
مــی کنــد. از ایــن رو، توافــق طرفیــن ســعودی و ایرانــی مبنــی بــر حــل و 
فصــل مســائل مــورد اختــاف بــه همــوار شــدن برخــی از چالشــهای جزئــی 
در پرونــده هســته ای کمــک مــی کنــد. از ســویی دیگــر، توافــق میــان 
عربســتان ســعودی و ایران مانع از انجام حمات نظامی اســرائیل علیه 
اهــداف هســته ای ایــران مــی شــود. از دیگــر ســو، هرگونــه موفقیتــی در 
ایــن توافــق، بــه رونــد اعتمادســازی میــان ایــران و کشــورهای غربــی نیــز 
کمــک نمــوده و ایــن مطلــب را مــی رســاند کــه ایــران در دســتیابی بــه یــک 

توافــق و عملیاتــی کــردن آن جدیــت دارد. 
سه. رقابت چین و امریکا در خاورمیانه

بــا توجــه بــه اینکــه تنــش میــان عربســتان ســعودی و ایــران  در ســطح 
خاورمیانــه بــه طــور خــاص  و در ســطح جهــان بــه طــور کل دارای اهمیــت 
خاصــی اســت، مــی تــوان گفــت کــه حصــول ایــن توافــق موفقیــت بزرگی 
بــرای دیپلماســی چینــی اســت و آغــاز مرحلــه تــازه ای از نقــش آفرینــی آن 
در نظــام بیــن الملــل بــه شــمار مــی رود. زیــرا چیــن بــا این اقــدام موفقیت 
آمیــز ثابــت کــرد کــه مــی توانــد خــأ ناشــی از خــروج ایــاالت متحــده از 
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منطقــه را جبــران کنــد. و بــرای امریــکا بــاز پــس گرفتــن نقشــی که در دهه 
هــای گذشــته بــازی کــرده اســت، چنــدان هــم آســان نیســت. و ایــن امــر 
مــی توانــد مخصوصــا بــا نزدیــک شــدن بــه تاريــخ برگــزاری انتخابــات امریــکا 
پیامدهــای داخلــی در ایــن کشــور داشــته باشــد. در زمینــه اقتصــادی، 
ایــن توافــق مــی توانــد اجــرای طــرح چینــی »یــک کمربنــد و یــک جــاده« 
را کــه ایــن دو کشــور در آن نقــش پــر رنگــی دارنــد، تســهیل نمایــد. و 
همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره کردیــم، چیــن انــرژی مــورد نيــاز خــود را از 

ایــن دو کشــور نیــز تاميــن خواهــد کــرد. 

پنجم: دستاوردها و ظرفیت های احتمالی این 
توافقنامه

ــرای کســب دســتاوردهایی در  ــران ب پادشــاهی عربســتان ســعودی و ای
تمامــی زمینــه هــا و در حــوزه داخلــی و خارجــی ســخت در تاشــند کــه در 

اینجــا بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره ای خواهیــم داشــت.
عربســتان  پادشــاهی  اصلــی  هــای  ظرفیــت  و  دســتاوردها  یــک. 

ایــران و  ســعودى 
الف. در مورد پادشــاهی عربســتان ســعودى: اگر ایران جدیت به خرج 
داده و بــه حوثــی هــا فشــار آورد کــه حمــات پیاپــی بــه خــاک عربســتان و 
تأسیســات نفتــی ایــن کشــور را متوقــف کننــد، ایــن یک دســتاورد امنیتی 
کلیدی برای عربســتان ســعودی به شــمار می رود. و در زمینه سیاســت 
خارجــی، تحقــق امنیــت و ثبــات منطقــه از اهمیــت باالیی برخوردار اســت 
کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــه تحقــق اهــداف چشــم انــداز 2030 کمــک 
مــی کنــد کــه بــر اولویــت تحقــق امنیــت و ثبــات منطقــه ای در سیاســت 
خارجــی عربســتان ســعودی تأکیــد نمــوده اســت. عــاوه بــر آن، توافــق 
بــا ایــران ســبب مــی شــود کــه برخــی از قدرتهــای منطقــه ای و بیــن 
المللــی هــوس بــاج خواهــی سياســى از پادشــاهی عربســتان ســعودی 
را از ســر بیــرون کننــد. همچنیــن ایــن توافــق، رفتارهــای منطقــه ای ایــران 
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را کاســته و ســناریوی رویارویــی مســتقیم ایــن کشــور بــا عربســتان را 
دور مــی كنــد. حصــول ایــن توافــق مصداقــی از تغییــر سیاســت خارجــی 
پادشــاهی عربســتان ســعودی در راســتای ایفــای نقــش مؤثــری بــرای 
حــل و فصــل اختافــات منطقــه ای و بیــن المللــی تأثیرگــذار بــر اقتصــاد 

و امنیــت غذایــی جهانــی همچــون بحــران روســیه و اوکرایــن اســت.
ب. در مــورد ایــران: در ایــران کــه بــه خاطــر تحریمهــای بیــن المللــی و 
ــا همســایگانش، شــرایط نابســامان  ــن کشــور ب ــود ای ــط تنــش آل ــز رواب نی
اجتماعــی در ایــن کشــور اعتراضــات مردمــی گســترده ای را بــه دنبــال 
داشــته اســت، ابعــاد داخلــی ایــن توافــق ســرلوحه محاســبات ایــن کشــور 
قــرار دارد. در داخــل، همچنیــن دولــت ایــران از ایــن توافــق بــه عنــوان یــک 
دســتاورد و موفقیــت ابراهیــم رئیســی و دیــدگاه وی مبنــی بــر نــگاه 
بــه شــرق و سیاســت بهبــود روابــط بــا همســایگان یــاد مــی کنــد. البتــه 
اصــاح طلبــان اســتدالل مــی کننــد کــه سیاســتهای آنهــا عــاوه بــر اینکــه 
ــان مــی دهــد، از سیاســتهای  ــران پای ــزوای منطقــه ای ای ــر وضعیــت ان ب
دولــت کنونــی بهتــر اســت و محافظــه کاران بایــد آن سیاســتها را روی 

دســت گیرنــد.
دو. دســتاوردها و فرصــت هــای مشــترک پادشــاهی عربســتان و 

ایــران
الف. امکان ارتقای منافع اقتصادی متقابل

ــران و  ــه خاطــر ســاختار صــادارت و واردات مشــابه ای علــی رغــم اینکــه ب
عربســتان، مبــادالت تجــاری میــان ایــن دو کشــور ناچیــز اســت، امــا از 
ســرگیری روابط میان این دو کشــور، این امکان را فراهم می ســازد که 
از ظرفیتهای تجاری و پیشــرفتهایی که در هفت ســال گذشــته برای هر 
کــدام از ایــن کشــورها حاصــل شــده، اســتفاده نماینــد. طــرف ســعودی 
کاالهــای خدماتــی ماننــد حــج و عمــره کــه از آن بــه عنــوان »صنعــت 
گردشــگری دینی«یــاد مــی شــود در اختیــار دارد و در ســالهای اخیــر 
جاذبــه هــای گردشــگری زیــادی نیــز ایجــاد نمــوده اســت. و اگــر پروازهــای 
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مســتقیم میــان دو کشــور از ســر گرفتــه شــود، مــی توانــد درآمدهــای 
ناشــی از گردشــگری دینــی و گردشــگری معمولــى زیــادی را بــه کشــور 
ســرازیر کنــد. همچنیــن عربســتان ســعودی بــر اســاس اهــداف چشــم 
انــداز 2030 میــادی و در راســتای تنــوع بخشــی بــه منابــع درآمدزایــی، 
گامهــای بــی ســابقه ای را بــرای جــذب ســرمایه هــای خارجــی و ســرمایه 
گــذاری هــای جهانــی برداشــته اســت کــه باعــث مــی شــود ظرفیتهــای 
تولیــدی صنایــع غیــر نفتــی افزایــش یابــد و ایــن یــک ظرفیتــی اســت کــه 
مــی تــوان از آن بــرای مبــادالت خارجــی بــا ایــران بهــره بــرد؛ بــه ویــژه اینکــه 

عربســتان کاالهــای صنعتــی و فنــاوری را بــه وفــور وارد مــی کنــد. 
امــا ایــران کاالهــای ســنتی مهمــی چــون زعفــران، آجیــل، خاویــار، فــرش 
و محصــوالت کشــاورزی متنوعــی دارد و در کنــار آن، در برخــی از زمینــه 
هــای صنعتــی ماننــد صنایــع غذایــی، مکانیکــی، مهندســی، لــوازم یدکــی 
و غیــره ظرفیــت هایــی دارد و ایــن کاالهــا را بــه برخــی از کشــورهای 
همســایه صــادر مــی کنــد. نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن 
اســت کــه کاهــش پــول ملــی ایــران، ســبب مــی شــود کــه کاالهــای آن 
در بازارهــای خارجــی بــا قیمــت کمتــری عرضــه شــود. ایــران بــرای جــذب 
گردشــگران از کشــورهای خلیــج، از ظرفیــت هــای گردشــگری خوبــی 

برخــوردار اســت. 
در زمینــه هــای همــکاری اقتصــادی میــان ایــن دو کشــور می توان به این 
واقعیــت اشــاره نمــود کــه عربســتان ســعودی و ایــران از بزرگتریــن تولیــد 
کننــدگان نفــت در ســازمان اوپــک هســتند و احتمــال دارد در صورتیکــه 
روابــط میــان ایــن دو کشــور کامــا بــه حالــت طبیعــی بازگــردد، همــکاری 
و هماهنگــی میــان آنهــا در مــورد میــزان تولیــد و صــادرات نفــت افزایــش 
یافتــه و اختافــات در ایــن زمینــه کاهــش یابــد. همچنیــن ایــران بــه جــذب 
ســرمایه گــذاری هــای کان در بخشــهای نفتــی و غیــر نفتــی نیــاز دارد و 
در  صــورت رفــع تحریمهــای امریــکا، ایــران و عربســتان مــی تواننــد در ایــن 
زمینــه نیــز بــا یکدیگــر همــکاری نماینــد. از لحــاظ ژئواكونومــی، عربســتان 
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ســعودی و ایــران مهمتریــن محورهــای جــاده ابریشــم چیــن هســتند کــه 
تــا اروپــا امتــداد مــی یابــد و چیــن در تــاش اســت بــا کاهــش اختافــات 
کشــورهایی کــه بــر ســر ایــن راه قــرار دارنــد، امنیــت آن را تأمیــن نمایــد تــا با 
کاهــش هزینــه هــای تــردد در ایــن جــاده، همــه طرفهــا بــه دســتاوردهای 

بیشــتری برســند.
ب. کاهش شدت گفتمان انقالبی ایران

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فشــارهای سیاســی و اقتصــادی، نظــام 
ایــران را بــر آن دارد کــه گفتمــان سیاســی را بــر گفتمــان دینــی ترجيــح 
دهنــد. و احتمــاال نظــام ایــران بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه توافــق بــا 
ــل از  ــی کــه قب ــر داخلــی چــه اعتراضات عربســتان ســعودی بحرانهــای اخی
کشــته شــدن مهســا امینــی رخ داد و چــه اعتراضــات بعــد از آن ماننــد 
اعتراضــات گســترده در مناطــق ســنی نشــین و کــرد نشــین، را از بیــن 
خواهــد بــرد و یــا اینکــه کــم رنــگ تــر خواهــد کــرد؛ مخصوصــا بــا اســتفاده 
از گزینــه »اصــاح طلبــان« کــه خواهــان گفتگــو و گشایشــی میــان نظــام 
بــا اهــل ســنت و کردهــا هســتند. و انتظــار مــی رود کــه در پــی ایــن 
ــا حــد اقــل از  ــران رخــت بربنــدد و ی توافــق گفتمــان ایدئولــوژی محــور ای
شــدت آن کاســته شــود کــه ایــن امــر بــرای همــه منطقــه امنیــت و ثبــات 

را بــه ارمغــان خواهــد آورد. 
ج. وجود مسیر و کانال دیپلماتیک برای تفاهم 

روابــط دیپلماتیــک در ســطوح بــاال، کانالــی را برای گفتگوهای مســتقیم 
در اختیــار قــرار مــی دهــد کــه ممکــن اســت بــه گســترش تفاهمــات و 
کاهش اختافات و ایجاد میکانیسم هایی برای حل و فصل مشکات 
منجــر شــود؛ بــه ویــژه اینکــه هــر دو کشــور نیــاز بــه تنــش زدایــی دارنــد. 
پادشــاهی عربســتان ســعودی نیــاز دارد فضــای مناســبی بــرای چشــم 
انــداز تــازه اش فراهــم نمــوده و هرگونــه چالشــى را از ســر راه رونــد تغییــر 
و توســعه کــه هــم اکنــون در جریــان اســت، بــردارد. عربســتان ســعودی 
ــه خــود در  ــرای طــرح بلندپروازان ــا فضــای منطقــه را ب در تــاش اســت ت
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خاورمیانــه و بــر عهــده گرفتــن نقــش پیــش قراوالنــه در ســطح بیــن 
ــران در ســایه بحــران بــی ســابقه مشــروعیت،  الملــل فراهــم ســازد. و ای
بــرای کاهــش فشــارهای داخلــی بــر نظــام، نیــاز بــه تنــش زدایــی دارد تــا 
بــا پایــان دادن بــه انــزوای منطقــه ای اختافــات بــا عربســتان ســعودی 
را حــل و فصــل نمــوده و از هرگونــه رویارویــی بــا آن پرهیــز نمایــد. زیــرا 
ــران و بســیج  ــر ای ــی ســابقه ب عربســتان ســعودی در ایجــاد فشــارهای ب
گســترده قدرتهــای بیــن المللــی و منطقــه ای علیــه سیاســتهای ایــران 

نقــش برجســته ای بــازی کــرده اســت.
د. موفقیت شریک چینی و اعتماد سازی وی

چیــن کــه بــرای نقــش آفرینــی در خاورمیانــه تمایــل نشــان داده اســت، بــا 
جدیــت تمــام از ایــن توافــق حمایــت مــی کنــد. و ایــن نقــش آفرینــی چیــن 
ــر اســاس رویکردهــای دیپلماتیــک ایــن کشــور در ســطح بیــن الملــل و  ب
در راســتای تاشــهای ایــن کشــور بــرای مقابلــه بــا ســلطه امریــکا صــورت 
مــی گیــرد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه ابتــکار امنیــت جهانــی، طــرح 
ــن اشــاره کــرد.  ــه جنــگ روســیه و اوکرای ــان دادن ب ــرای پای پیشــنهادی ب
ایــن اقدامــات چیــن در راســتای تغییــر سیاســت خارجــی و تمایــل بــه ایجــاد 
ــه صــورت مــی  ــه خاورمیان ــکا در مناطــق مختلــف از جمل ــا امری تعــادل ب
گیــرد. البتــه در ایــن میــان، از منافــع اقتصــادی و امنیتــی چیــن نیــز نبایــد 
غفلــت کــرد. زیــرا ایــن توافــق نفــوذ چین در خاورمیانه را ارتقا می بخشــد؛ 
و ایــن امــر در موفقیــت پــروژه یــک کمــر بنــد و یــک جــاده کــه از ایــن دو 
کشــور مــی گــذرد و چیــن را بــه آفریقــا و جهــان وصــل مــی کنــد، بســیار 
مؤثــر اســت. عــاوه بــر آن، ایــن توافــق منافــع دیگــری نیــز بــرای چیــن دارد 
ــران  ــرا ای ــاز ایــن کشــور اســت؛ زی ــرژی مــورد نی کــه از جملــه آنهــا تأمیــن ان
و پادشــاهی عربســتان ســعودی از بزرگتریــن صــادر کننــدگان انــرژی بــه 
چیــن هســتند. در نتیجــه، ایــن توافــق ثبــات منطقــه ای را تضمیــن کــرده 
و بــه اختافــات میــان دو شــریک مهــم چیــن پایــان مــی دهــد و ایــن امــر 
ــن  ــد بعــد از چندی ــی تردی ــن اســت. ب ــه برنامــه هــای چی کمــک شــایانی ب
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دور گفتگوهایــی کــه در بغــداد و عمــان برگــزار شــد، میانجیگــری قــدرت 
بزرگــی همچــون چیــن کــه مــورد قبــول طرفیــن باشــد بــرای حصــول و 

نهایــی شــدن ایــن توافــق الزم بــود.

ششم: چالشهای پیش روی توافق عربستان وايران
توافــق میــان عربســتان ســعودی و ایــران یــک تحــول مهــم و تاریخــی 
اســت کــه اگــر بــا موفقیــت اجرایــی شــود، پیامدهــای مثبتــی بــرای تمــام 
منطقــه بــه ارمغــان خواهــد داشــت. البتــه نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور 
ــرای موفقیــت آن وجــود دارد،  ــی ب داشــت کــه همانطــور کــه فرصتهای
چالشــهایی نیــز فــراروی آن قــرار دارد. در مــورد مهمتریــن چالشــهای آن 

مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
یک. موانع ایدئولوژیک

ایران بزرگترین کشور شیعی است و خود را حافظ منافع مذهب شیعه 
در جهــان مــی دانــد. ایــران در تــاش اســت تــا بــر ســر رهبــری جهــان اســام 
بــا عربســتان ســعودی رقابــت کنــد. پــس اختــاف میــان ایــران و عربســتان 
ــر ســر الگــوی حکومــت  ــک و ب ــک اختــاف ایدئولوژی ســعودی بیشــتر ی
ــرا عربســتان ســعودی جدیــد شــاهد  ــا یــک اختــاف مذهبــی. زی اســت ت
گشــایش، تغییــر و پویایــی در همــه عرصــه هــای اجتماعــی، سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و دینــی اســت. ایــن در حالیســت کــه ایــران همچنــان 
بــه ایدئولــوژی در مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی یــک نقــش 
محــوری مــی دهــد و از مذهــب بــرای منافــع ملــی خــود اســتفاده ابــزاری 
مــی کنــد. همچنــان بــه اصــول ایدئولوژیــک خــود ماننــد صــدور انقــاب، 
ایجــاد شــبه نظامیــان فرقــه گــرای فرامــرزی و تــاش بــرای »ســروری بــر 
جهــان« و یــا »تأســیس یــک حکومــت جهانــی« پافشــاری مــی کنــد. در 
نتیجــه، ایــران کــه در اندیشــه توســعه طلبــی و ســلطه گــری و صــدور 

گســترده انقــاب اســت، بــه جغرافیــا و مرزهــا نیــز وقعــی نمــی نهــد. 
بلــه، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه موانــع ایدئولوژیــک نگــذارد کــه ایــن 
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توافــق جــان بگیــرد. مهمتریــن ایــن موانــع، قانــون اساســی ایــران اســت 
کــه بــر ایدئولــوژی والیتمــداری ماننــد صــدور انقــاب، حضــور در خــارج 
از مرزهــا، تأســیس حکومــت جهانــی و یــاری مســتضعفان تأکیــد دارد. 
و عــاوه بــر آن، نــگاه نخبــگان دینــی ایــران بــه دیگــری نیــز مــی توانــد بــه 
عنــوان یکــی از چالشــها مطــرح گــردد. از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه 
حتــی اگــر قانــون اساســی ایــران هــم تغییــر نکنــد ولــی نخبــگان دینــی 
ایرانــی در افــکار، دیــدگاه هــا و اولویتهــای خــود تغییــری ایجــاد کننــد، 
مــی توانــد بــه پایــداری ایــن توافــق کمــک نمایــد. در طــرف ســعودی 
ــد  ــرا عربســتان ســعودی جدی ــدارد. زی ــع ایدئولوژیــک وجــود ن هیــچ موان
از گفتگــو اســتقبال مــی کنــد و بــه زندگــی مســالمت آمیــز بــاور دارد. 
و قانونگرایــی، دیپلماســی، عــرف بیــن الملــل و اخــاق همســایگی را 
رعایــت کــرده و میــان مــردم و کشــورها بــه خاطــر دیــن و مذهبشــان 

تبعیضــی قائــل نیســت.  
دو. الگوی فرسوده ایرانی

در زمانیکــه عربســتان ســعودی شــاهد یــک نهضــت نوگــرای گســترده ای 
اســت کــه همــه عرصــه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فکــری را شــامل 
مــی شــود، امــا مــی بینیــم کــه ایــران همچنــان در همــان وضعیــت انقاب 
1979 میــادی باقــی مانــده اســت و همــان دغدغــه هــای اول انقــاب 
را در دل دارد. حتــی همــان شــخصیتهایی کــه در پیــروزی انقــاب نقــش 
داشــتند، همچنــان زمــام امــور کشــور را در اختیــار و انحصــار خــود گرفتــه 
انــد و بــا هــر نــوع تغییــر اندیشــه و نوگرایــی در فقــه مقابلــه مــی کننــد. 
از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه ایــن توافــق میــان دو کشــور، دیالکتیــک 
نوگرایــی در مقابــل ســنت گرایــی را فــراروی خــود دارد. زیــرا پرداختــن 
بــه ایــن توافــق بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط داخلــی دو کشــور ممکــن 
نیســت. عربســتان ســعودی در مرحلــه نوگرایــی، پویایــی، احیــا و اصــاح 
ــرای کشــور  ــر ب ــرای رقــم زدن سرنوشــت بهت هویــت ملــی قــرار دارد و ب
در ارتقــای توانمنــدی نیــروی انســانی ســرمایه گــذاری مــی کنــد. امــا 
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مــی بینیــم ایــران کــه همچنــان در انحصــار نخبــگان ســنت گــرای کهنــه 
قــرار دارد، بــا بحرانهــای داخلــی متعــددی دســت بــه گریبــان اســت. پــس 
ــم گفتگــو مــی  ــران قدی ــا ای ــد ب مــی بینیــم کــه عربســتان ســعودی جدی
کنــد. از ایــن رو، ایــران نیــز نیــاز دارد در اندیشــه دینــی و رویکــرد سیاســی 
خــود تجدیــد نظــر کــرده الویتهــا و ثابــت و متغیــر را بــرای خــود بازتعریــف 
نمایــد تــا بتوانــد بــه توافقاتــی دســت یابــد کــه ضمــن کمــک بــه بهبــود 
امنیــت منطقــه، خــود را از انــزوا و فشــار تحریمهــا نجــات دهــد. همچنیــن، 
نخبــگان دینــی حــوزوی در ایــران بــاور ندارنــد کــه بــرای تغییــر ايســتايى کــه 
مــردم و جامعــه و مخصوصــا زنــان و جوانــان از آن بــه ســتوه آمــده انــد، 
بایــد بــه »مقاصــد شــریعت و فلســفه فقــه« توجهــی صــورت گیــرد بلکــه 

آنهــا بــه اولویــت حکــم حکومتــی رهبــر بــر حکــم اولیــه بــاور دارنــد.
سه. بحران اعتماد

بحــران بــی اعتمــادی عمیقــی کــه میــان طرفیــن وجــود دارد مــی توانــد 
ــژه اینکــه در ایــن  ــر رونــد رابطــه در مرحلــه پیــش رو تأثیــر بگــذارد؛ بــه وی ب
توافــق جزئیــات نهایــی بــرای حــل و فصــل اختافــات مشــخص نشــده و 
بــه مســائل اصلــی مــورد اختــاف نیز پرداخته نشــده اســت. و بــرای اجرای 
آن جــدول زمانــی و میکانیســم هــای تضمیــن کننــده ای در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت. پــس همچنــان بایــد منتظــر گامهــای بیشــتری بــرای ایجــاد 
تفاهمــات گســترده تــری بــود تــا بدنبال آن ایــران در رفتارهای منطقه ای، 
برنامــه موشــکی، پرونــده هســته ای و سیاســتهای فرقــه گرایانــه خــود 
تجدیــد نظــر کنــد... و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه مــی توانــد بــا کمــک 
ــات و  ــرای تحقــق ثب پادشــاهی عربســتان ســعودی گامهــای عملــی را ب
پایــان دادن بــه بحرانهــا بــردارد. از ایــن رو، ایــن توافــق نیازمنــد حســن نیــت 
از ســوی ایــران اســت و امیــد مــی رود کــه ایــن تنهــا یــک چرخــش تاکتیکــی 
از ســوی ایــران بــرای عبــور از چالشــها و بحرانهــای کنونــی نباشــد. و نبایــد 
از یــاد بــرد کــه ایــران نمونــه هــای زیــادی از عــدم پــای بنــدی بــه روابــط 
دیپلماتیــک بــا کشــورهای جهــان را در کارنامــه خــود دارد. ایــران علــی رغــم 
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رابطــه خوبــی کــه بــا کویــت دارد، امــا ایــن کشــور در ســال 2015 میــادی 
یــک هســته تروریســتی را کــه بــه هســته »عبدلــی« شــهرت یافــت در 
ــان رخدادهــاى  ــران در ســال 2011 میــادی در جری کویــت ایجــاد کــرد. ای
میــدان اللؤلــؤه جمعیــت شــیعی الوفــاق را بــه ایجــاد اغتشــاش تحریــک 

کــرد و ایــران بــا ایــن کار تــاش داشــت در بحریــن کودتــا نمایــد. 
چهار. بلندپروازی هسته ای ایران

پرونــده هســته ای ایــران کــه هنــوز ایــن کشــور در مــورد آن شــفافیت 
ســازی نکــرده اســت و شــک و تردیدهــای زیــادی دربــاره آن وجــود دارد، 
همچنــان بــه عنــوان یکــی از عرصــه هــای رقابــت مطــرح اســت. و اگــر 
ایــران بــا اســتفاده از فضــای عــادی ســازی روابــط بــا عربســتان همچنــان 
ــا نزدیــک شــدن  ــرای گــذر از آســتانه هســته ای و ی ــه تاشــهای خــود ب ب
بــه آســتانه هســته ای بــرای دســتیابی بــه ســاح هســته ای ادامــه دهــد، 
ایــن امــر نــه تنهــا مــی توانــد فرصتهــای اجــرای توافــق میــان دو کشــور 
را از بیــن ببــرد بلکــه یــک جنــگ ســرد را در منطقــه بــه راه مــی انــدازد. و 
چــه بســا کــه بــه اختافــات و رقابــت میــان دو کشــور بیشــتر دامــن بزنــد؛ 
بــه ویــژه اینکــه اساســا تاشــهای هســته ای ایــران بــا هــدف تقویــت 
ســلطه ایــن کشــور بــر منطقــه صــورت مــی گیــرد. بــی تردیــد، پرونــده 
هســته ای بــر همــکاری اقتصــادی و امنیتــی ســایه مــی افکنــد. و در 
صــورت ادامــه تحریمهــای امریــکا بــر ایــران، توســعه روابــط اقتصــادی 
میــان ایــران و عربســتان نیــز بــا مشــکاتی روبــرو مــی گــردد. همچنیــن 
ــط  ــان دو کشــور در ســایه شــراکت امنیتــی و رواب همــکاری امنیتــی می
ــا قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی  راهبــردی هــر کــدام از طرفیــن ب

رقیــب امــری غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســد. 
پنج. ناخرسندی امریکا و اسرائیل

ایــاالت متحــده و اســرائیل بــه ایــن توافــق بــا دیــده شــک نــگاه مــی کننــد، 
زیــرا  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن توافــق ابتــکار ایــن دو قــدرت را 
بــرای پیشــبرد پیمــان ابراهیــم و نیــز رونــد درگیــری در منطقــه و يارگیــری 
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علیــه ایــران پایــان دهــد؛ چــرا کــه برخــی گمانــه زنــی هــا حکایــت از آن دارنــد 
کــه بــا ایــن توافــق دیگــر ایــاالت متحــده و اســرائیل تأمیــن کننــده امنیــت 
منطقــه ای نیســتند. و ایــن توافــق مــی توانــد تاشــهایی را کــه امریکا و 
اســرائیل در ســالهای اخیــر بــرای تشــکیل یــک منظومــه امنیــت منطقــه 
ــن  ــرو ســازد. و ای ــا چالــش روب ــد، ب ــال کردن ــران دنب ــا ای ــه ب ــرای مقابل ای ب
احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ایــن توافــق ســبب شــود کــه اســرائیل در 
پیشــبرد سیاســت منــزوی کــردن دیپلماتیــک ایــران و نیــز حملــه نظامــی 
یــک جانبــه بــه تأسیســات هســته ای ایــران بــرای مقابلــه بــا برنامــه هــای 
هســته ای ایــن کشــور، تنهــا بمانــد. شــايد اســرائیل ایــن توافــق را بــه زیــان 
خــود ببینــد، واحتمــاال بــرای نــاکام گذاشــتن آن بــه تکاپــو خواهــد افتــاد؛ 
مخصوصــا اگــر ایــن توافــق هرگونــه تــاش بــرای عــادی ســازی روابــط 
اســرائیل بــا پادشــاهی عربســتان ســعودی را نابــود کنــد و بــه مانعــی 
بــرای تقویــت حضــور نظامــی و امنیتــی اســرائیل در خلیــج تبدیــل شــود. 
همچنیــن تغییــر رویکــرد چیــن از توجــه بــه اقتصــاد و مســائل انــرژی در 
منطقــه بــه توجــه بــه مســائل امنیتــی و سیاســی کــه قبــا بــه طــور 
انحصــاری در اختیــار امریــکا بــود، ممکــن اســت واشــنگتن را بــر آن دارد کــه 
بــرای نــاکام ســاختن ایــن توافــق دســت بــه کار شــود. زیــرا بایــدن پیــش از 
ایــن نیــز وعــده داده بــود کــه خائــی در منطقــه باقــی نمــی گــذارد کــه 

چیــن آن را پــر كنــد. 

برآیند
ــن توافــق  ــه ای ــرای دســتیابی ب ــران ب دو کشــور عربســتان ســعودی و ای
کــه بــه نفــع تمــام منطقــه خواهــد بــود، موانــع زیــادی را پشــت ســر 
گذاشــته انــد. امــا بــرای اجــرای ایــن توافقنامــه الزم اســت گامهــای 
بیشــتری مخصوصــا در راســتای اعتمادســازی و حــل و فصــل مســائل 
مــورد اختــاف میــان طرفیــن برداشــته شــود. و پــر واضــح اســت کــه 
پــای بنــدی بــه مــواد ایــن توافقنامــه مخصوصــا آن بخشــی کــه در مــورد 
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احتــرام بــه حاکمیــت کشــورها و عــدم دخالــت در امــور داخلی آنان اســت، 
نقــش کلیــدی در موفقیــت ایــن توافقنامــه و ایجــاد پیشــرفت ملمــوس 
در مناســبات بیــن دو کشــور خواهــد داشــت؛ زیــرا مســأله محــوری در 
اختافــات میــان دو کشــور همــان طــرح توســعه طلبانــه و مداخلــه 

جویانــه ایــران در کشــورهای عربــی اســت. 




