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  مقدمه

ها همراه بوده است. خلیج فارس طی چهار دهه اخیر با برخی فراز و نشیب عضو شوراي همکاريروابط ایران با کشورهاي 

 اي شکل گرفته کهگونهبه گذشتههاي و جهانی در سال ايح داخلی، منطقهومتغیرهاي اثرگذار در سطروندها و مجموعه 

در مرحله هاي پس از بهار عربی و در سالدر مرحله نخست توان فزاینده بوده که اوج آن را می این روابطآمیز وجه منازعه

بوده  ، ناهمگوناین چارچوب، روابط تهران با اعضاي شوراي همکاري در ؛مشاهده کردخروج آمریکا از برجام  دوم پس از

 و با آمیزمانند عمان و کویت همکاري کشورهاییچندان دوستانه، با با برخی مانند عربستان و بحرین نه است؛ روابط ایران

  .دنبال شده استامارات متغیر و در سطوح اقتصادي و سیاسی متفاوت 

جنگ یمن، اختالفات داخلی  اي و جهانی ازجملهمنطقههاي اخیر و در نتیجه برخی روندهاي اساسی در سطوح در سال

ابراهیم، به  موسومآفرینی در تحوالت منطقه غرب آسیا و توافقات اعضاي شوراي همکاري، تمایل آمریکا به کاهش نقش

دو  تحوالت مربوط بههاي بسیاري شده است. عالوه بر اینکه و پیچیدگیروابط ایران با شوراي همکاري دچار دگرگونی 

اي از ، همچنان در هاله(برجام) مشتركبرنامه جامع اقدام اي میان ایران و عربستان و مذاکرات منطقه متغیر مهم یعنی

  افزاید.دشواري تحلیل روابط ایران با همسایگان جنوبی می ابهام قرار دارد که این خود بر

 کند بهش میمتغیرهاي اساسی و مهم منطقه خلیج فارس، تال روندها و ب) نوشتار حاضر با تمرکز بر دو محور الف)

با وجود این به  تحوالت روابط ایران با اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس بپردازد. انداز آتیبررسی چشم روندپژوهی و

گوناگون هاي شگفتانهتأثیر از نباید  انداز احتمالی باشد،نماي چشمتواند راهاگرچه ارزیابی تحوالت کنونی می رسدنظر می

  .بر معادالت کالن منطقه غفلت کرد
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 روندهاي اساسیالف) 

  کاهش تمرکز آمریکا بر غرب آسیا - 1

در تحوالت غرب آسیا، اکنون و به تدریج در حال حرکت به سمت  آمریکا پس از یک دوره سیاست مداخله مستقیم

یا رهبري غیر مستقیم است. این رویکرد که بین دو سیاست انزوا و مداخله مستقیم قرار دارد، به  1سیاست موازنه از راه دور

هاي دفاعی، مبارزه با ترورسیم و حضور نظامی خارجی مانند جنگ افغانستان، دهد ضمن کاهش هزینهآمریکا اجازه می

گیري اگرچه با بهره خارجی اختصاص دهد. آمریکاهاي فوري سیاست مبالغ بیشتري براي مسائل داخلی و تمرکز بر اولویت

اي و هاي بازیگران منطقهها و توانمندياي است، اما انگیزههاي منطقهاز این رویکرد به دنبال جلوگیري از ظهور هژمون

 .2شناسدبخشی را به رسمیت میمتحدان خود براي توازن

هاي پس ها در سالوزه جنوبی خلیج فارس بوده است. این دولتآمریکا همواره منبع تولید امنیت براي کشورهاي عربی ح

هزار نیروي آمریکایی در  38اکنون حدود اند. همآمریکا خریداري کرده ویژهاز خارج منطقه و بهاز تشکیل، امنیت را 

 2020تا  2016اي ههایی در عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین حضور دارند. براساس آمارها و در فاصله سالپایگاه

درصد از کل تسلیحاتی را که آمریکا فروخته، عربستان  24میالدي، عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکا بوده و 

 2020درصد تسلیحات عربستان را در این دوره تأمین کرده است. در سال  79خریده است. به صورت کلی آمریکا 

. همچنین واردات 3هاي نظامی بوده استر، ششمین کشور جهان از لحاظ هزینهمیلیارد دال 57,5عربستان با صرف هزینه 

بوده و  2016تا  2011از دوره  تردرصد بیش 25، حدود 2020تا  2016هاي هاي خاورمیانه در سالتسلیحات ازسوي دولت

ربستان، قطر و امارات ، سه دولت یعنی ع2020کشور نخست واردکننده تسلیحات در دنیا طی چهار سال منتهی به  10از 

 361سال پیش از آن،  5هم نسبت به  2020تا  2016هاي اند. واردات تسلیحات از سوي قطر در سالدر خلیج فارس بوده

کشورها را  GDPهاي نظامی در خلیج فارس، بخش قابل توجهی از . به صورت کلی، هزینه4درصد افزایش داشته است

  .5درصد 6,5و  8,4، 11عبارتند از عمان، عربستان و کویت به ترتیب با ها دهد که بیشترین آنتشکیل می

هاي خلیج فارس به آمریکا، مسئله پنهانی نیست و به همین دلیل هرگونه رفتار بنابراین وابستگی تسلیحاتی و امنیتی دولت

کند. این رفتار البته گاهی به رو میهاي عربی خلیج فارس را با نگرانی روبهمتناقض یا متفاوت ازسوي واشنگتن، دولت

هاي عربی دارد. زیرا برداشت بازیگران گردد و گاهی نیز ریشه در برداشت کالن دولتآمیز آمریکا بازمیهاي ابهامسیاست

  اي حائز اهمیت است.ترین بازیگر فرامنطقههاي آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی و مهماي از سیاستمنطقه

شود، اما اي آمریکا درحال تکوین محسوب میهاي منطقهاي عربی خلیج فارس نسبت به سیاستهاگرچه ادراك دولت

هایی وجود دارد که حاکی از نوعی عدم قطعیت نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا در قبال متحدان عرب است. به نشانه

                                                           
1 Ofshore Balancing 
2 Mearsheimer, John and Walt, Stephen, The Case of Ofshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy” Foreign Affairs, July/August 
2016, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancing 
3 https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure 
4 Sipri Fact Sheet, March 2021, available at: https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf 
5 https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure 
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ها در استقرار نیروها و جاییبرخی جابهتر به جنگ یمن و همچنین تمایلی آمریکا براي ورود جديعبارت دیگر پس از بی

تجهیزات آمریکایی در کشورهاي حاشیه خلیج فارس، عراق، اردن و سوریه، اعضاي شوراي همکاري بر این باورند که با 

افزایش تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر تحوالت ایندوپاسیفیک و کاهش تمایل این کشور براي مداخله در روندهاي غرب 

تواند در حالت حداکثري به عدم تضمین واشنگتن االً خأل قابل توجهی در این منطقه ایجاد خواهد شد که میآسیا، احتم

  هاي عربی خلیج فارس بینجامد.نسبت به امنیت دولت

اي را به عنوان راهکاري براي جایگزینی هاي عربی برقراري یا تقویت روابط با بازیگران فرامنطقهدر چنین وضعیتی، دولت

تري به رابطه دانند. به همین دلیل اعضاي شوراي همکاري نگاه راهبرديشار ناشی از کاهش تعهدات امنیتی آمریکا میف

هاي اخیر مشاهده کرد. الزم به توان در تحوالت سالبا چین، روسیه، اسرائیل و حتی ترکیه دارند که این روند را می

رود که بسیاري از کشورها و مناطق دنیا، وضعیت ویی پیش مییادآوري است که دگرگونی نظم جهانی به سمت و س

گردد که غرب آسیا متفاوتی از گذشته در قبال آمریکا دارند و این تا حدود زیادي به خیزش چین و کنشگري آمریکا بازمی

بهام استراتژیک نسبت بدیل آمریکا، بیش از سایر مناطق دچار انیز از این قاعده مستثناء نیست و شاید به دلیل جایگاه بی

  آفرینی آمریکا باشد.به آینده نقش

روست. اگرچه سخنان اي روبهدر میان اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس، عربستان بیش از دیگران با چنین دشواره

جوان سعودي ، مقداري از نگرانی ولیعهد 1ها با محمد بن سلمان کار کندوزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا باید دهه

انتشار گزارش قتل خاشقچی، اما نسبت به احتمال حمایت بایدن از محمد بن نایف به عنوان پادشاه آینده سعودي کاست، 

نااطمینانی در پادشاهی عربستان را افزایش داده است.  جنگ یمننگار عربستانی و تأکید واشنگتن بر ضرورت پایان روزنامه

ها را به بر تردیدهاي عربستان افزوده و آن 2021خروج نیروهاي رزمی از عراق تا پایان همچنین اعالم آمریکا مبنی بر 

هاي بخشی در خرید تسلیحات سوق خواهد داد. این مسئله به ویژه پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر خروج سامانهتنوع

  .2پاتریوت و تاد از عربستان قوت گرفته است

همکاري پکن اقداماتی را براي احداث تأسیسات تولید کیک زرد در منطقه العال در شمال براساس برخی اخبار، ریاض با 

هاي سیاست چین جزو اولویت اي،هاي هستهسالح . با توجه به اینکه مسئله عدم اشاعه3غرب عربستان انجام داده است

برداري از نند قطر و امارات در بهرهدر غرب آسیاست، این احتمال وجود دارد که چین از طریق همکاري با کشورهایی ما

کننده اصلی مدت، آمریکا همچنان تأمیناي، سیاست عدم اشاعه را پیش ببرد. با وجود این حداقل تا میانانرژي هسته

سازي روابط امنیتی اعضاي شوراي همکاري، روندي ؛ اما متنوعاست هاي حاشیه جنوبی خلیج فارسامنیت براي دولت

  بود.فزاینده خواهد 

امنیتی، در وجوه اقتصادي نیز روابط میان اعضاي شوراي همکاري با چین رو به گسترش است. - عالوه بر ابعاد نظامی

گذاري این کشور در این منطقه نیز قابل توجه بوده است. چین در عالوه بر اهمیت نفت خلیج فارس براي چین، سرمایه

                                                           
1https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/03/28/sotu-blinken-on-saudi-crown-prince.cnn 
2https://www.wsj.com/articles/u-s-military-to-withdraw-hundreds-of-troops-aircraft-antimissile-batteries-from-middle-east-11624045575 
3https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-with-chinas-help-expands-its-nuclear-program-11596575671?mod=hp_lead_pos2 
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براساس آمارها طی . همکاري خلیج فارس تبدیل شده است ورايهاي اخیر به نخستین شریک تجاري کشورهاي شسال

درصد، به ترتیب اولین و دومین شرکاي تجاري شوراي  12,3درصد و اتحادیه اروپا با  15,8چین با میالدي،  2020سال 

گذاري چین در سرمایه نبیشتری 2019تا  2005هاي . همچنین در فاصله سال1شوندهمکاري خلیج فارس محسوب می

گذاري چین طی دوره مورد اشاره در عربستان شوراي همکاري بوده است. میزان سرمایه اعضايکشورهاي مِنا، متعلق به 

  .2میلیارد دالر بوده است 4,5و عمان  7,3، قطر 10,6، کویت 32,8میلیارد دالر، امارات  37,5

 خارجی در میزان تجارتاست که  یتفاوت رهاي متفاوتی بررسی شود،یکی از مسائل حائز اهمیت که ضرورت دارد از منظ

ازسوي دیگر وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده  سو و ایراناز یکمتحده عربی و امارات سعودي چین با عربستان 

  است.

  
  3مقایسه تجارت چین با عربستان، امارات و ایران - 1شکل 

 

حاکی از جایگاه  یدهد که به صورت محسوسباال روابط تجاري چین با عربستان، امارات و ایران را نشان می شکل

آفرینی در چندان قابل قبول ایران است. ایران با وجود موقعیت مهم ژئوپلتیک در منطقه و همچنین توانایی نقشنه

ها را به آورده ملموس اقتصادي تبدیل کند. البته بخشی هایی مانند سوریه، یمن، لبنان و عراق، نتوانسته این مزیتپرونده

ها همچنان براي ورود گردد. توضیح آنکه چینیویکرد چین نسبت به منطقه غرب آسیا بازمیاز چرایی این پدیده به ر

خواهند محتاطانه رفتار کنند. تأکید بر مسائلی نظیر عدم هاي غیر اقتصادي منطقه، تمایلی ندارند و میمستقیم به عرصه

                                                           
1 https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/ 
2 https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 
3“Iran wants a strategic partnership with China”, Oct 8th 2020, available at: https://www.economist.com/middle-east-and-
africa/2020/10/08/iran-wants-a-strategic-partnership-with-china 
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هاي چین در غرب اي، ازجمله اولویتمنطقه هايگرایی و پرهیز از قرارگرفتن در طرف یکی از قطباشاعه و چندجانبه

اکنون در میان کشورهاي منطقه منا، با ایران، مصر، الجزایر، عربستان و امارات، سند همکاري راهبردي آسیاست. چین هم

  .1شودجامع امضا کرده که باالترین سطح شراکت چین با کشورهاي منطقه محسوب می

ها گردد که اساساً ایران نتوانسته چارچوب همکاري مشترك بلندمدتی را با چینیازمیاما بخش مهمی از مسئله نیز به این ب

ساله بین دو کشور به امضا رسید، اما اوالً با تأخیري حداقل  25هاي جامع به مرحله اجرا بگذارد. اگرچه اخیراً سند همکاري

بت به توازن جایگاه چین و غرب در سیاست پکن نس گردیداز زمان آغاز انعقاد برجام محقق شد و همین تعلل باعث 

هاي ایران و چین تا تبدیل شدن به توافقات اجرایی و سند همکاريثانیًا خارجی ایران، دچار تردید و شاید بدبینی شود؛ 

 هاي میانی اقتصاد دولتی در ایران، همگام و همراه این توافق شوندروي زمین، فاصله قابل توجهی دارد و نیاز است بخش

اي، جایگاه خواهد در دوره کاهش مداخله آمریکا در روندهاي منطقهبر خواهد بود. بنابراین ایران اگر میکه دشوار و زمان

  هاي نوظهور مانند چین و هند را تقویت کند.اکنون باید روابط متقابل اقتصادي خود با قدرتتأثیرگذاري داشته باشد، از هم

دانند، چندان دقیق به نظر آمریکا را خروج از منطقه غرب آسیا و سپس خلیج فارس می ها که سیاستالبته برخی تحلیل

هاي خود است. در حوزه کشورهاي جنوبی خلیج رسد. آمریکا در برخی کشورها مانند عراق به دنبال بازتعریف مأموریتنمی

واشنگتن ایجاد نشود. با وجود این، تقویت رادیکالی در حضور و نفوذ  گسستمدت، رسد تا بازه میانفارس نیز به نظر می

گرایش به همکاري با کشورهایی چون چین، هند و روسیه فزاینده خواهد بود. بنابراین در نظم آینده خلیج فارس، آمریکا 

  هاي نوظهور آسیایی افزایش خواهد یافت.همچنان بازیگر کلیدي است، اما جایگاه و نقش قدرت

هایی است. کاهش مداخله و مشارکت آمریکا در روندهاي منطقه ها و البته چالشي فرصتوضعیت جدید براي ایران حاو

هاي جدیدي از تواند فرصتها به ضرر ایران بوده، خواهد کاست و میخلیج فارس، به صورت کلی از موازنه قوایی که سال

اهش مداخله در معماري امنیتی برخی هاي عربی ایجاد کند. سیاست دولت آمریکا مبنی بر کهمکاري تهران با پایتخت

اي اي بدون مداخله بازیگران فرامنطقههاي منطقهها خواهان همکاريتواند فرصتی براي تهران باشد که دههمناطق، می

بوده است. از سوي دیگر خوانش بازیگران نوظهور در منطقه خلیج فارس مانند چین، هند و روسیه، نسبت به خوانش 

  کند.تعریف میدارد و ایران را نه به عنوان بخشی از مشکل، بلکه به عنوان بخشی از راه حل ند ایرانی آمریکا ماهیت ض

رسد با کاهش مداخله آمریکا و افزایش نفوذ بازیگرانی چون چین و روسیه، معماي امنیتی در محیط با این حال به نظر می

هاي عربی خلیج فارس از واهد شد. سیاست خرید تسلیحاتی دولتتر نخپیرامونی ایران ازجمله در خلیج فارس لزوماً ساده

شان بیفزاید و در تواند بر منافع مشتركدر صورت تقویت و گسترش، می - مانند چین و روسیه- هایی غیر از آمریکا طرف

نباید نسبت به  رسداي ایران اثرگذار باشد. همچنین به نظر میهاي منطقهنسبت به سیاست مسکوو  پکنرویکرد بلندمدت 

هاي بزرگ در برخی مناطق ازجمله غرب آسیا و خلیج فارس به توافقاتی براي احتمال تحقق سناریویی که طی آن قدرت

                                                           
1Fulton, Jonathan, “China’s Changing Role in The Middle East”, June 2019, available at: https://www.atlanticcouncil.org/wp-
content/uploads/2019/06/Chinas_Changing_Role_in_the_Middle_East.pdf 
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هاي توجه بود. تجربه تاریخی چند سده اخیر نشان داده ایران در کشاکش بازي قدرتهاي نفوذ دست یابند، بیتعیین حوزه

  نبوده است. موفقاي نقش مؤثر نیافته، بلکه در اتخاذ سیاست خارجی متوازن نیز چندان تنها فرصت ایفبزرگ، عموماً نه
  

  اقتصاد درحال دگرگونی - 2

هاي توان در تحوالت محیط پیرامونی ایران در جنوب خلیج فارس مشاهده کرد، تالش دولتروند مهم دیگري که می

کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس بخشی به اقتصاد و منابع درآمدي است. به صورت کلی، عربی براي تنوع

ترین منابع درآمدي براي این ت دیگر، نفت یکی از مهموابستگی اقتصادي قابل توجهی به درآمدهاي نفتی دارند. به عبار

کند. هاست که به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار اقتصادي، سیاسی و امنیتی ایفاي نقش میکشورها محسوب شده و دهه

 .دهد که بخش نفت و گاز، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشورها داردنمودار زیر نشان می

  
 GDP1از  GCCکشورهاي عضو  سهم بخش نفت و گاز - 1شماره  نمودار

  

اند میزان نتوانسته 2019تا  2014هاي نکته حائز اهمیت اینکه غیر از کویت و تا حدودي قطر، بقیه اعضا در فاصله سال

کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس  عالوه بر این، بخش مهمی از درآمدقابل توجهی از این وابستگی بکاهند. 

. این سازي درآمدهاي خود بپردازنداند به متنوع. البته عربستان و تاحدودي امارات توانستهاستوابسته به حوزه نفت و گاز 

  توان در نمودار زیر مشاهده کرد.روند را می

  

                                                           
1 Abousleiman,Issam, “Gulf Economic Update: COVID-19 Pandemic and the Road to Diversification”, The 
World Bank Group, August 2021. available at: https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/gulf-
economic-update-covid-19-pandemic-and-the-road-to-diversification 
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  1درآمدهااز کل  GCCسهم درآمدهاي نفت و گاز کشورهاي عضو  - 2شماره  نمودار

  

بنابراین وابستگی به درآمدهاي نفتی، یک روند اساسی و مهم در شوراي همکاري خلیج فارس است. این وضعیت، باعث 

توان در دوران شیوع کرونا و کاهش تقاضاي جهانی نفت و هایی در این کشورها شده است که نمونه آن را میبروز چالش

در این راستا، کسري بودجه نیز به صورت متوسط میان کشورهاي عضو شوراي به دنبال آن افت قیمت نفت مشاهده کرد. 

بینی صندوق براساس پیش درصد رسید. 5,7به  2021دد در سال درصد بود. این ع 9,2برابر  2020همکاري در سال 

و اقتصادي قابل از بحران کرونا منتشر شد، اگر کشورهاي عضو شوراي همکاري، اصالحات مالی  المللی پول که پیشبین

  .2شده خود را مصرف خواهند کردمیالدي تمام ثروت ذخیره 2034توجهی انجام ندهند، تا سال 

 و در سال 6 جاري میالديدر سال  یرشد اقتصاد جهانالمللی پول، در حالی که صندوق بینبراساس گزارش همچنین 

شده  ینیبشیدرصد پ 3,7 يالدیم ندهیو در سال آ 4 يدر سال جار ایغرب آس يرشد اقتصاد، درصد خواهد بود 4,9آینده 

درصد خواهد بود. رشد  4,8و براي سال آینده  2,4در این گزارش، رشد اقتصادي عربستان براي سال جاري است. 

  .3درصد بود 4,1منفی  2020اقتصادي عربستان در سال 

دهد این کرونا نیز قابل توجه است و نشان می هاي اعضاي شوراي همکاري به دنبال وقوع بحرانشکاف درآمدها و هزینه

 شکلپذیرند که المللی آسیبهاي بینهاي اخیر، همچنان در مواجهه با بحراندهه جود درآمد سرشار نفتی درکشورها با و

  این وضعیت طبیعتاً کسري بودجه به همراه خواهد داشت. .تآن در زیر آمده اس

                                                           
1 Abousleiman,Issam, “Gulf Economic Update: COVID-19 Pandemic and the Road to Diversification”, The World Bank Group, August 
2021. available at: https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/gulf-economic-update-covid-19-pandemic-and-the-road-to-
diversification 
2 “The Future of Oil andFiscal Sustainability in the GCC Region”, IMF, No. 20/01, February 6, 2020, available at: 
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/01/31/The-Future-of-Oil-and-Fiscal-Sustainability-in-
the-GCC-Region-48934. 
3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 
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 GCC 1 شکاف درآمد و هزینه در - 2شکل 

  

گذاري مستقیم خارجی از تولید هاي حاشیه جنوبی خلیج فارس، سهم نسبتاً پایین سرمایههاي دولتیکی دیگر از چالش

درصد بوده، در میان اعضاي شوراي  2,5ناخالص داخلی در این کشورهاست. درحالی که این عدد براي متوسط جهانی 

رسد با وجود گسترش روابط تجاري . به نظر می2انداین عدد قرار گرفته همکاري خلیج فارس، تنها عمان و امارات باالتر از

تواند دالیل متعددي در حوزه گذاري خارجی وجود دارد که میاین منطقه با دنیا، همچنان موانعی براي سرمایه

  هاي سیاسی داشته باشد.گذاري و برخی دشواريگذاري، سهولت سرمایهقانون

هاي اخیر دنبال سازي اقتصادهاي اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس در سالا، روند متنوعهبا وجود همه این چالش

بخشی به اقتصاد هاي ناشی از آن، در پی تنوعپذیريشده است. این کشورها با درك معضل وابستگی باال به نفت و آسیب

هاي اخیر ورود یی که این کشورها در سالهاو درآمدهاي خود ازطریق کسب ثروت خارج از حوزه نفت و گاز هستند. زمینه

اند، عموماً عبارتند از: صنعت گردشگري، تفریح و سرگرمی، توسعه مناطق آزاد تجاري و تسهیل در جدي به آن داشته

برداري از گذاري خارجی، گسترش بخش خدمات و حوزه فناوري در اشکال گوناگون ازجمله بهرهقوانین مرتبط با سرمایه

  نو. هايانرژي

المللی اکنون استراتژي امارات تبدیل شدن به هاب خدمات، صنعت و حمل و نقل است. دبی از طریق مرکز مالی بینهم

خواهد شد. بزرگترین مرکز خرید و تفریح  تبدیل نوظهور بازارهاي براي ویژه به مالی خدمات هايقطب به یکی از 3دبی

                                                           
1 Abousleiman,Issam, “Gulf Economic Update: COVID-19 Pandemic and the Road to Diversification”, The World Bank Group, August 
2021. available at: https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/gulf-economic-update-covid-19-pandemic-and-the-road-to-
diversification 
2 Kabbani, Nader and Ben Mimoune, Nejla, “Economic Diversification in the Gulf: Time to Redouble Efforts”,  
 JANUARY 2021, The Brookings Institution, available at: https://www.brookings.edu/research/economic-diversification-in-the-gulf-time-
to-redouble-efforts/ 
3 Dubai International Financial Centre DIFC 
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میلیون نفر بازدیدکننده داشته باشد. امارات همچنین با کاهش زمان پرواز به  18,5رود ساالنه انتظار می 1جهان در امارات

اکنون درحال هم 2هاي معتبري مانند کاترپیالردنبال ایجاد دسترسی به بازارهاي آفریقا، هند و آسیاي مرکزي است. شرکت

درصد از  20هستند. بالغ بر توسط دبی ل عراق، نیجریه و غنا گسترش خدمات پشتیبانی از صنایع نفت و معادن در شما

. عربستان نیز در بخش ساختمان، صنعت و 3شودرسد ازطریق دبی معامله میخودروهایی که در شرق آفریقا به فروش می

، کمتر ت بیشترو جمعی آموزش، اقدامات مهمی را انجام داده است. با این تفاوت که عربستان به دلیل بازار داخلی گسترده

  از امارات در معرض تحوالت بازارهاي جهانی قرار دارد.

 مطلوبچندان سو و نرخ نهاعضاي شوراي همکاري خلیج فارس به دلیل نگرانی از وضعیت آینده بازار نفت از یک

گذاري ههاي سرمایگذاري مستقیم خارجی ازسوي دیگر در زمینه توسعه مناطق آزاد تجاري و تسهیل زمینهسرمایه

. 4دانددرصد مالکیت خارجی را مجاز می 100منطقه آزاد است که  45اکنون امارات داري اند. هماقداماتی را انجام داده

فراهم کرده  اداري خدمات و ارتباطات امالك، ازجمله بخش چندین در درصدي را 100 مالکیت خارجی امکان بحرین

عربستان نیز به دنبال گسترش مناطق ویژه اقتصادي، ازجمله منطقه ویژه اقتصادي ملک عبداهللا است تا به تسهیل  .5است

  قوانین مرتبط با مجوزها، تعرفه ها و غیره بپردازد.

گذاري، تفریح و هاي نظیر فناوري، سرمایهعربستان همچنین به دنبال تبدیل شدن به هاب اقتصادي منطقه در حوزه

پادشاهی سعودي بر این مسئله با توجه به توانمندسازي زنان، دین و تساهل، فرهنگ،  2030رمی است. چشم انداز سرگ

که  شوراي همکاري خلیج فارس استهاي نوین فناوري نیز مورد توجه این کند. ورود به حوزهورزش و سرگرمی تأکید می

 عربستان عبداهللا شاهزاده علمی پارك و قطر فناوري و علم بحرین، پارك المللیبین گذاريسرمایه توان به پاركمی

  اشاره کرد. سعودي

هاي برداري از انرژي خورشیدي با توجه به تولید باالي آالیندههاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس براي بهرهدولت

ترین نرخ تعرفه انرژي خورشیدي در جهان مربوط به امارات است. اکنون پاییناند. همنیروگاهی نیز اقداماتی انجام داده

کند. این عدد براي درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تولید می 50میالدي 2030عربستان هم اعالم کرده تا سال 

محیطی ندارد؛ بلکه یک فرصت هاي تجدیدپذیر، فقط بعد زیستدرصد بود. البته استفاده از انرژي 0,02تنها  2019سال 

رسد انگیزه به نظر میگذاري و روابط تجاري با کشورهاي پیشرفته است. اگرچه اقتصادي براي جذب فناوري، سرمایه

، چهار برابر شد و 2018تا  2008کننده است. تعرفه پایه مصرف برق در عربستان از سال هاي مصرفاصلی کاهش هزینه

                                                           
1 Mall of the World 
2 Caterpillar 
3“Opportunities Beyond Oil in the Middle East”, Nordic Industries Development, available at: available at: 
https://www.nordic-industries.com/wp-content/uploads/NORDIC-INDUSTRIES-DEVELOPMENT-Middle-Easy-opporttunities-2015-
2020.pdf 
4“Tech entrepreneurship ecosystem in the United Arab Emirates”, 2019, available at: 
https://s3-eu-west-1 .amazonaws.com/wamda-prod/lab-reports/TechEntrepreneurship_UAE_Report.pdf 
5 https://www.arabianbusiness.com/bahrain-approves-new-law-allow-100-foreign-ownership-639113.html 
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 44به صورت  2050شود ترکیب انرژي در امارات تا سال بینی میریاض به دنبال کنترل این نرخ است. همچنین پیش

  .1اي باشددرصد انرژي هسته 6زغال سنگ و درصد گاز و  50درصد انرژي پاك، 

گذاري در بخش نفت و گاز در همسایگان جنوبی ایران نیز بخشی به اقتصاد، سرمایهالبته و با وجود تالش براي تنوع

درحال انجام است و احتماالً در سال جاري یا سال آینده و همزمان با پیشبرد واکسیناسیون در جهان، دنبال شود. 

به دلیل شیوع کرونا  2020گذاري در سال با توجه به کاهش سرمایه 2021اري جهانی در بخش نفت در سال گذسرمایه

. این روند براي ایران 2نزدیک شود 2019میلیارد دالري سال  40شود به سطح باالي بینی میافزایش خواهد داشت و پیش

رو بوده، چندان مطلوب نیست و گذاري در حوزه نفت روبههکه پس از خروج آمریکا از برجام با موانع بسیاري براي سرمای

تواند حتی در صورت احیاي برجام، زمان الزم براي افزایش تولید و بازگشت تهران به بازارهاي جهانی نفت را افزایش می

  دهد.

ران نیز در تولید گاز طی اند. ایهاي بزرگی را ترتیب دادهگذاريویژه قطر در بخش گاز، سرمایههمسایگان جنوبی ایران به

شود که البته حدود میلیارد متر مکعب گاز در کشور تولید می اکنون روزانه یکوجهی داشته و همهاي اخیر رشد قابل تسال

(گاز طبیعی  LNGگردد. این درحالی است که قطر با فناوري تولید میلیون متر مکعب آن در بخش خانگی مصرف می 600

گذاري جهانی در میزان سرمایه 2021شود در سال بینی میرین صادرکنندگان این محصول است. پیشتمایع) یکی از مهم

LNG  میلیارد دالر برسد و قطر به پیشتازي خود در این زمینه ادامه دهد. مزیت قطر در این حوزه،  23(گاز طبیعی مایع) به

  .3با آالیندگی پایین است LNGتولید 

رسد ایران براي توسعه به اقتصاد در میان کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس، به نظر میبخشی با وجود روند تنوع

همچنان  - به دلیل موانع سیاسی کمتر- ویژه عمان، قطر و تا حدودي کویت تجارت با هرکدام از این کشورها به

هاي عربی خلیج فارس از دولتهاست. برخی اي دارد که حوزه امنیت غذایی بخشی از این ظرفیتنشدههاي فعالظرفیت

. 4تمایل دارند تا از ظرفیت منابع کشاورزي ایران استفاده کنند و دسترسی مناسبی به مواد غذایی مورد نیاز داشته باشند

روابط ایران با شوراي همکاري خلیج فارس  هاي قابل توسعه درهمچنین گردشگري سالمت و طبیعت ازجمله ظرفیت

  اقتصادي کمتري خواهد داشت.- هاي دیگر روابط تجاري، موانع سیاسینسبت به بسیاري از حوزهها است که پیشبرد آن

هاي ایاالت متحده آمریکا پس از خروج از ایران یک تجربه نسبتاً موفق صادراتی در روابط خود با عراق در دوران تحریم

ر بود که قسمت عمده آن ازطریق بخش میلیارد دال 7,4حدود  1399برجام داشت. صادرات ایران به عراق در سال 

اي محقق شد. به عبارت دیگر بخش خصوصی صورت گرفت و دریافت منابع حاصل از این صادرات، بدون مشکل عمده

رو نیست. اگرچه بخش دولتی ایران خصوصی ایران براي صادرات به عراق و دریافت درآمد آن به دالر، با موانع مهمی روبه

                                                           
1Castelier, Sebastian, “sunshine-rich gulf slow adapt solar, clean energy”, July 27, 2021. available at: https://www.al-
monitor.com/originals/2021/07/sunshine-rich-gulf-slow-adapt-solar-clean-energy 

   25، صفحه 1400المللی انرژي، وزارت نفت، تابستان ، مؤسسه مطالعات بین»2021گذاري جهانی حوزه انرژي در سال سرمایه«گزارش  2
  26- 27همان، صفحه  3
  1400آفریقایی سازمان توسعه تجارت، مردادماه -وگوي پژوهشگر با فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربیگفت 4
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رو ضروري هاي بسیاري مواجه شده است. از ایناصل از صادرات برق و گاز حتی به دینار با دشواريبراي دریافت پول ح

  رسد بررسی شود آیا این تجربه قابلیت تسري به روابط تجاري ایران با همسایگان جنوبی را دارد؟به نظر می

ویژه کشورهایی مانند قطر و عمان مکاري و بهتوان در روابط تجاري ایران با اعضاي شوراي هظرفیت دیگري که احتماالً می

تواند از گیرد. در چنین فرآیندي ایران میگذاري مشترك دو طرف صورت میدنبال کرد، تولید مشترك است که با سرمایه

هاي صادراتی کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز استفاده کند. اجراي چنین راهکارهایی البته نیاز به فراهم ظرفیت

برندي  همکاري کشورهایی مانند عمان، قطر و حتی کویت و با تولید مشترك یک کاال با شدن بسترهاي سیاسی نیز دارد.

  ، فرصتی در دسترس براي ایران به ویژه بخش خصوصی و البته با حمایت دولت است. متناسب با نیازهاي بازار هدف

هاي حقوقی مانند کاهش موانع مانند ثبات اقتصادي، تأمین زیرساختگر روابط تجاري باشد. اقداماتی دولت باید تسهیل

هاي بازرگانی، اعطاي تسهیالت براي بازاریابی و تحقیقات بازار و سفر مقامات اي، استقرار رایزناي و غیر تعرفهتعرفه

  .1ن کشورها بینجامدتواند به توانمندسازي بخش خصوصی براي ورود به بازار ایسیاسی کشور به همسایگان جنوبی می
  

  انسجام در شوراي همکاري خلیج فارس - 3

هاي شوراي همکاري خلیج فارس از ابتداي تشکیل تاکنون، مسئله انسجام و تحقق روابط ترین چالشیکی از مهم

برخی رویدادها مانند تحوالت  هاي اخیر،جویانه میان اعضا بوده است. با وجود فراز و نشیب در شورا طی دهههمکاري

باعث بروز شکاف در روابط اعضا و حصر قطر شد. اگرچه با استقرار دولت جدید در آمریکا و تغییر  موسوم به بهار عربی

شکاف در روابط میان کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، همچنان  اي این وضعیت پایان یافته،قهشرایط منط

  ي بر معادالت قدرت در منطقه و منافع ملی ایران نیز اثرگذار است.تداوم دارد که تا حدود

نگرانی از  ها در شوراي همکاري خلیج فارس در اختالفات قدیمی مانندبخشی از دالیل عدم انسجام و بروز برخی شکاف

بروز شکاف در رسد اختالفات مرزي، همچنان عامل مهمی در استیالي عربستان ریشه دارد. عالوه بر این به نظر می

 انجامید.الزباره  وجزایر حوار شوراي همکاري است که در آخرین نمونه به جدال لفظی میان مقامات بحرین و قطر بر سر 

هایی اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس براي تشکیل نهادهاي مشترك، از نمونه و ناکامی نسبی 2000تحوالت دهه 

کویت، بحرین، قطر و عربستان توافقنامه اتحادیه پولی ، 2009در سال اد. را نشان د دشواري تحقق انسجامبود که 

بود که محقق نشد. عمان از ابتدا  2010گذاري اعضا براي معرفی یک ارز مشترك در سال مشترك را امضا کردند. هدف

نتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزي کشورهاي عربی از چنین طرحی را نپذیرفت و امارات نیز در واکنش به ا

  .2دخودداري کرتوافق امضاي این 

متفاوت اعضاي شوراي همکاري بر شدت اختالفات افزوده  اهداف بعضاًبا وجود این، مجموعه رویدادهاي یک دهه اخیر و 

المسلمین در نقطه مقابل منافع عربستان و امارات هاي اخیر، قرارگیري قطر در کنار ترکیه و حمایت از اخواناست. در سال

                                                           
  همان 1

2 Takagi, Shinji, “Establishing Monetary Union in the Gulf Cooperation Council: What Lessons for Regional Cooperation?”, October 2012, 
available at: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156245/adbi-wp390.pdf  
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رسد عالوه بر پرونده یمن که میان عربستان، قرار داشته است که نقطه اوج آن در تحوالت مصر بود. همچنین به نظر می

الی که متفاوت وجود دارد، این کشورها در پرونده سوریه نیز داراي اهداف ناهمگونی هستند. در حهدف امارات و قطر، سه 

با  قطرامارات و تاحدودي عربستان خواهان گشایش در روابط با سوریه و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب هستند، 

توجه به اختالفات پابرجاي ترکیه و متحدانش با سوریه، به دنبال حفظ فشار بر نظام سوریه است. همچنین عربستان، 

  داند.می براي فشار بر آنکارا میحمایت از کردها و عشایر عرب شرق فرات را اهر

هاي اخیر تشدید شده، بروز اختالف در روابط عربستان و امارات است. در جنگ یمن، نیروهاي شکاف مهم دیگري که در ماه

ها میان نیابتی دو کشور بارها به درگیري با یکدیگر پرداختند که نمونه روشن آن ناکامی توافق ریاض براي پایان خصومت

توان به هاي روشنی از اختالف میان عربستان و امارات بروز یافته است که مینشانهها نیز طرفین بود. همچنین در سایر حوزه

اختالف نفتی طرفین در اجالس جوالي گذشته اوپک پالس اشاره کرد که طی آن امارات پیشنهاد عربستان براي تمدید 

که اختالفات عربستان و امارات از هاي جدید شد. پس از این رویداد بود را نپذیرفت و خواهان تعیین سهمیه 2018توافق 

هر دوکشور  هایی ازچهرهو  شداي در سطح نخبگان و فضاي مجازي کشیده هاي مرسوم به کارزارهاي رسانهسطح رقابت

کنند و کاربران سعودي، امارات را به خیانت و تغییر رفتار متهم می مواجهه. در این ادندانجام د یکدیگرحمالت تندي را علیه 

   دانند.را دلیل تغییر رفتار و عدم همراهی امارات با عربستان می ریاض گراییان اماراتی، منفعتکاربر

هاي ابوظبی، اخیراً عربستان براي ارتقاي جایگاه خود در رقابت با دبی در همکاري با طلبیبه دنبال نگرانی ریاض از جاه

المللی دفتر مرکزي شرکت بین 24ژانویه سال جاري میالدي، تصمیماتی گرفته است. اگرچه در نیز المللی هاي بینشرکت

ها خارج از ریاض هاي چندملیتی که دفاتر مرکزي آنمدتی بعد شرکتعربستان  ،1اي خود را در ریاض مستقر کردندمنطقه

شرکت در  46المللی، دفتر مرکزي شرکت مهم بین 50از  اکنونهم .2بود را به محرومیت از قراردادهاي دولتی تهدید کرد

هاي شبکهعربستان همچنین اقداماتی را براي انتقال  .را بر عهده داردشرکت میزبانی تنها یک  است و عربستانامارات 

  .3شده است آغاز» ثالحد«و » هالعربی« هايرا آغاز کرده و این روند از شبکهاز دبی به ریاض  خودتلویزیونی وابسته به 

کاالهاي تولیدي  ارقابت عربستان و امارات به روابط تجاري طرفین با سایر کشورها نیز کشیده شده است. عربستان اخیر

هاي ترجیحی معاف کرد. این اقدام به صورت طبیعی مناطق آزاد تجاري امارات ازجمله در مناطق آزاد را از اعمال تعرفه

د. همچنین عربستان این شوقابتی براي این کشور محسوب میعلی را هدف خواهد گرفت که به نوعی مزیت رجبل

سازي روابط با تواند تالشی براي رقابت بر سر عاديکه می 4تسري داده است تصمیم را به کاالهاي ساخت اسرائیل نیز

  آویو ارزیابی شود.تل

                                                           
1 Kane, Frank, “Riyadh attracts 24 new corporate groups to set up in the Saudi capital”, January 28, 2021. available at: 
https://www.arabnews.com/node/1800006/business-economy. 
2 Castelier, Sebastian, “Saudi Arabia’s race for Gulf economic leadership takes to the sky”, July 13, 2021. available at: https://www.al-
monitor.com/originals/2021/07/saudi-arabias-race-gulf-economic-leadership-takes-sky. 
3https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/saudi-tv-stations-begin-shift-to-riyadh-in-challenge-to-
dubai. 
4Dourian, Kate, “Saudi-Emirati Rift Over Oil Policy Scuttles OPEC+ Deal”, Jul 7, 2021. available 

at: https://agsiw.org/saudi-emirati-rift-over-oil-policy-scuttles-opec-deal/ 
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هاي دیگر رقابت میان کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس، تالش براي کسب جایگاه برتر حمل و نقل هوایی و از نمونه

ندازي دومین ایرالین ملی خود است تا این کشور را در اجذب ترافیک پروازي است. در این چارچوب، عربستان به دنبال راه

برداري مقتضی براي پذیرش المللی و همچنین بهرهمقصد بین 250رقابت با قطر و امارات به پنجمین خط پرترافیک دنیا با 

. عربستان دهدمیلیون مسافر را در خود جاي می 93حجاج جهان اسالم تبدیل کند. این خط در گام نخست ساالنه بیش از 

  .1ها و خطوط هوایی جدید اختصاص خواهد دادمیلیارد دالر به زیرساخت147میالدي مبلغ  2030اعالم کرده تا سال 

رسد. جویانه میان اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس، یک روند قابل تأمل به نظر میبنابراین تضعیف روابط همکاري

گرانه دارند و از ورود به و قطر است؛ کویت و عمان بیشتر نقشی میانجی شکاف در شورا، عموماً میان عربستان، امارات

کنند. بحرین نیز اساساً پیرو عربستان است و سیاست خارجی چندان مستقلی ندارد. به نظر زا خودداري میهاي تنشرقابت

نی اعضاي شورا نسبت به رسد عدم قطعیت نسبت به رویکرد ایاالت متحده در قبال نظم امنیتی خلیج فارس و نگرامی

  جویانه اعضا خواهد افزود.آفرینی واشنگتن، بر تضعیف روابط همکاريتداوم نقش

برداري از رقابت بین اعضاي شوراي همکاري نداشته است. درحالی که ترکیه تاکنون سیاست روشنی در قبال بهرهایران 

ان در روابط اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس که توانست تا حدودي چنین سیاستی را پیش ببرد. در نقطه اوج بحر

رسید به نظر میحصر قطر بود، تهران نتوانست آنچنان که باید به توسعه روابط اقتصادي خود با دوحه بپردازد؛ درحالی که 

هاي حصر این اگرچه صادرات ایران به قطر در سال. داشت هاي گسترش روابط اقتصادي در سطوح باالتر وجودزمینه

کشور بیش از گذشته بود، اما اوال این روند در مقایسه با افزایش صادرات سایر کشورها ازجمله چین، آمریکا، ژاپن، هند و 

و رفع موانع تجارت  حات نهاديو ثانیاً به روابط پایدار تجاري میان طرفین ازطریق اعمال اصال 2آلمان بسیار کمتر بود

آن را نمادي از ناکارآمدي دیپلماسی اقتصادي  توان، میهاي ایراننقش منفی تحریمعالوه بر مبدل نشد که البته  دوجانبه

  ایران دانست.

بحران قطر و بروز شکاف در شوراي همکاري خلیج فارس، نه نخستین بار بود که به وقوع پیوست و نه احتماالً آخرین بار 

هاي تجاري، جنگ یمن، بحران سوریه، ل مرزي، رقابتاي از اختالفات ازجمله مسائاست. همانطور که اشاره شد مجموعه

در اي نشدهبینیساز رویدادهاي پیشتواند زمینهاي بسیاري دارد، میخرید تسلیحات و اختالفات فکري که بروز رسانه

ا و نیاز به رویکردهباشد. ایران اما براي بهبود روابط اقتصادي با این همسایگان جنوبی شوراي همکاري خلیج فارس 

  اقدامات اقتصادي و سیاسی در حوزه نهاد و کارگزار دارد.

  

  
  

                                                           
1 Castelier, Sebastian, “Saudi Arabia’s race for Gulf economic leadership takes to the sky”, July 13, 2021. 
available at: https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/saudi-arabias-race-gulf-economic-leadership-takes-
sky. 
2 Dessi, Andrea & Ntousas, Vassilis, “Europe and Iran in a Fast-Changing Middle East”, 2019, p 68 available 
 at: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/europe-and-iran-fast-changing-middle-east 
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 سازي روابط اعراب و اسرائیلعادي - 4

سازي روابط خود با اسرائیل را میالدي، عادي 2020ابراهیم در سال  موسوم به امارات متحده عربی و بحرین طی توافقات

احتماال به دالیلی ازجمله حفظ قدرت نرم خود میان مسلمانان تاکنون اگرچه به صورت رسمی اعالم کردند. عربستان نیز 

 هايرسد یکی از روندنظر میو هم اینکه به  روابط خود با اسرائیل را گسترش داده استاما هم به این توافقات نپیوسته، 

در خلیج اثرگذار  رویدادهايترین . بنابراین یکی از مهم1سازي روابط با اسرائیل باشدعربستان، عاديدر رویکرد آتی اساسی 

ست که به حضور و نفوذ نادارتقاي روابط کشورهاي شوراي همکاري با اسرائیل  توانفارس و کل منطقه غرب آسیا را می

  خواهد انجامید. نیز آویو در محیط امنیتی ایرانهرچه بیشتر تل

هایی است که اعراب و اسرائیل را به ترین زمینهیدات ایران، یکی از مهمرسد برداشت مشترك از تهداگرچه به نظر می

هاي حاشیه جنوبی خلیج فارس با اسرائیل روندي ها سوق داده، اما ارتقاي روابط دولتجانبه همکاريسمت گسترش همه

هاي یت نسبت به تضمینهمچنان که اشاره شد، عدم قطع تواند دالیل و پیامدهاي مستقلی نیز داشته باشد.است که می

است. در این  سازي روابط خود سوق دادهامنیتی ایاالت متحده، کشورهایی چون عربستان و امارات را به سمت متنوع

از  اي ایران را دارد، در وهله دومهاي منطقهتمایل مقابله با فعالیت در وهله نخست اي کهینهاسرائیل به عنوان گز میان،

تواند به لحاظ نظامی، امنیتی و اطالعاتی به می اینکهتر و مهمآمریکا و اروپا برخوردار است و سوم اي در البی گسترده

. این ها قرار گرفته استمورد توجه آنبپردازد، حاشیه جنوبی خلیج فارس  هاي عربیتنیازهاي دولبخشی از تأمین 

در  نفوذهاي مدیترانه را از طریق وریه و نزدیکی آبدهد که حضور ایران در سوضعیت به اسرائیل نیز این امکان را می

نخستین مانور دریایی آمریکا و اسرائیل در دریاي سرخ را از همین  و دریاي سرخ موازنه کند. المندب، بابخلیج فارس

  توان ارزیابی کرد.منظر می

 تأخیريرویکرد  بههاي عربی حاشیه خلیج فارس انجامیده، تاحدودي آنچه به ارتقاي سطح همکاري میان اسرائیل و دولت

رسد با توجه به وجود ائتالف شکننده در دولت . به نظر میارتباط دارددولت جدید آمریکا در قبال پرونده فلسطین نیز 

مشروعیت حماس در کرانه باختري ازسوي  احتمالی س و همچنین کاهشسو و شکاف در روابط فتح و حمااسرائیل از یک

و همین مسئله فضا را براي  ندارددر قبال پرونده فلسطین  تمایلی براي ارائه طرحی فوريجمهور جدید آمریکا دیگر، رئیس

واشنگتن، روند فعالنه  مداخلهعربستان و امارات فراهم کرده است تا بدون ویژه هاي عربی بهآفرینی دولتنقش

وجود دارد، هاي آینده در ماهدر طرح جدید دولت آمریکا که احتمال ارائه آن  عالوه بر اینکه سازي را پیش ببرند.عادي

طرح معامله قرن خواهند داشت و مصر احتماال نقش  نسبت بهتري رنگکشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، جایگاه کم

  بیشتري را ایفا خواهد کرد.

ظامی اسرائیل سازي روابط اعراب با اسرائیل، افزایش حضور اقتصادي، سیاسی و ناز بررسی اهداف و ابعاد روند عاديفارغ 

بر منافع ملی ایران اثرگذار خواهد بود. این تأثیرات البته کشور به کشور متفاوت است و به سطح و  در منطقه خلیج فارس

                                                           
1 “Middle East & Africa in 2021: Trends to watch in three key economies”, The Economist, available at: 
https://www.eiu.com/n/campaigns/middle-east-africa-in-2021/ 
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روابط اسرائیل با این کشورها از سوي دیگر بستگی  ارتقايسو و میزان یکنوع روابط ایران با اعضاي شوراي همکاري از 

  .ایران بیشترین روابط اقتصادي در میان اعضاي شوراي همکاري را با امارات دارد چنین معیاري، . با در نظر گرفتندارد

  ارزش (دالر)  ارزش (ریال)  وزن (کیلوگرم)  نام کشور

 4,661,621,682 986,565,638,263,909 15,437,566,468  امارات

 8,473,704 1,812,342,553,682 10,592,843 بحرین

 167,283,902 36,484,899,563,648 1,356,716,965 قطر

 437,950,007 93,439,017,473,372 1,997,174,850 عمان

 154,892,563 32,478,202,206,616 3,036,829,485 کویت

 - - - عربستان

  (منبع: گمرك) 1399در سال  GCCصادرات ایران به  - 1جدول شماره 

  

  ارزش (دالر)  ارزش (ریال)  وزن (کیلوگرم)  نام کشور

 9,757,787,591 409,930,033,924,130 5,136,533,870  امارات

 946,808 39,765,924,804 115,828 بحرین

 7,376,343 309,840,909,871 4,672,178 کویت

 433,970,694 18,226,641,651,195 1,280,372,453 عمان

 8,119,697 341,027,284,742 901,005 قطر

 - - - عربستان

  (منبع: گمرك) 1399در سال  GCCواردات ایران به  - 2جدول شماره 

  

بوده است. به دهد که بیشترین تجارت ایران در میان اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس با امارات جداول باال، نشان می

و عراق  چین بود که در صادرات کاالي ایرانی، بعد از 1399در سال  ایرانامارات دومین شریک تجاري  صورت کلی

امارات همچنین به عنوان یکی از  گرفت.سومین مقصد و در واردات کاال با فاصله کمی نسبت به چین، در رتبه دوم قرار 

هاي سیاسی میان تهران و ابوظبی بر رسد در شرایط تحریمی، تنششود و به نظر میمنابع ورود ارز به کشور محسوب می

  قیمت ارز در داخل ایران نیز اثرگذار است.

ها با هاي عربی جنوب خلیج فارس، امارات بیش از دیگران به گسترش سطح همکاريدر میان دولتدر سوي مقابل نیز 

و متقابالً افتتاح سفارت و کنسولگري اسرائیل در ابوظبی و دبی و  آویوتل درامارات  سفارت افتتاح است.اسرائیل پرداخته 

به عنوان نخستین  ت و کارمدیرکلی در وزارت صنعت، تجاراسرائیل با پیشینه  دارانهتل اتحادیه همچنین انتخاب رییس

 ازجمله برخی اهداف مشتركعالوه بر اینکه در پرونده یمن، اسرائیل و امارات  سفیر اسرائیل در امارات حائز اهمیت است.
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افشاي جزئیات اند که ههاي امنیتی خود را نیز گسترش دادهمکاريد، دارندریاي سرخ  المندب و مسیرهايباب دسترسی به

هاي آن از آخرین نمونه براي دستگیري دختر حاکم دبی و نیز همکاري در پروژه پگاسوسمشارکت امارات و اسرائیل 

 در فارس خلیج حاشیه در و زمین زیر در اسرائیلی- اماراتی نظامی پایگاه همچنین برخی منابع از ساخت نخستین .1است

  .2اندامارات خبر داده

میلیون  570امارات و اسرائیل از  اعالمی یک سال پس از انعقاد توافقات ابراهیم، میزان تجارت است از آن حاکیآمارها 

و نقل، کشاورزي،  هاي حمل. همکاري در زمینه3یک میلیارد دالر است 2021ها براي سال بینیدالر فراتر رفته و پیش

و  گذاري بخش خصوصیبراي حمایت از سرمایه و همچنین تأسیس صندوق سه میلیارد دالريبهداشت و انرژي 

  .4توافقات امارات و اسرائیل است ازجمله پرواز تجاري هفتگی 28اندازي راه

هاي گذشته هاي عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس روابط آشکار و پنهانی در سالبنابراین اگرچه اسرائیل با بیشتر دولت

تواند تهدیدات بیشتري آویو براي منافع ایران میسی و اقتصادي ابوظبی و تلهاي امنیتی، سیاداشته، اما ارتقاي همکاري

امارات مورد  دراسرائیل  نفوذهاي احتمالی مستقل و مفصلی درباره حوزه ارزیابی باید رسدبه دنبال داشته باشد. به نظر می

 تبادل در حوزه اطالعاتی ن در کشاورزي،هاي طرفیرد همکاريبینی کتوان پیشبررسی قرار گیرد. اما در وهله نخست می

صادرات نفت امارات ازطریق اسرائیل به اروپا گسترش یابد؛ اگرچه  و همچنین افزارایبري، فناوري و تولید نرمامنیت سو 

  .5محیطی همراه استهاي زیستمورد اخیر با نگرانی

بخش عمده صادرات شود و نکته حائز اهمیت اینکه امارات، به نوعی بازار مستقیم صادرات محصوالت ایران محسوب نمی

. به عبارت دیگر به دلیل امکانات انبارداري، بنادر، سفر و اقامت آسان و حضور است 6به این کشور، صادرات مجددایران 

ات و از طریق بنادر به سایر کشورها صادر االهاي ایرانی به این کشور صادرکالمللی در امارات، بیشتر هاي بیندفاتر شرکت

  .7شودمی مجدد

ظرفیت سایر کشورها ایران در حوزه صادرات مجدد باید از آمیز با امارات، چندان همکاريبا توجه به روابط سیاسی نه

تواند در این زمینه براي براي صادرات مجدد بپردازد. ازجمله کشورهایی که می مبدأبخشی بنادر به تنوع استفاده کند و

 نامه تجارت آزاد دارد.آفریقایی موافقت- کشور عربی 16که با  ایران حائز اهمیت باشد، عمان است

بندر صحار  و هعمان داراي پنج بندر است که در این میان، بندر سلطان قابوس براي دسترسی به بازارهاي هند و شبه قار

و صادرات مجدد محصوالت غذایی است. همچنین بندر صالله با موقعیت جغرافیایی  8بنديقابل استفاده براي بسته

                                                           
1“The role of the UAE and Saudi Arabia in the Pegasus spyware saga“, 2 AUG 2021. available 
at: https://www.trtworld.com/magazine/the-role-of-the-uae-and-saudi-arabia-in-the-pegasus-spyware-saga-48861. 
2 https://www.mejharaljazeera.com/?p=1016 
3Stub, Zev, “One year into Abraham Accords, Israel's trade with UAE tops $570m”, AUGUST 8, 2021. available at: 
https://www.jpost.com/middle-east/one-year-into-abraham-accords-israels-trade-with-uae-tops-570m-676181. 
4“UAE-Israel Trade and Business Opportunities–The Benefits of the Abraham Accords”, November 19, 2020. available at: 
https://www.huntonak.com/en/insights/uae-israel-trade-and-business-opportunities-benefits-of-abraham-accords.html. 
5Henderson, Simon, “Israel-UAE Pipeline Deal Delayed by Environmental Concerns”, Jul 26, 2021. available 
at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-uae-pipeline-deal-delayed-environmental-concerns 
6 Reexport 

  1400آفریقایی سازمان توسعه تجارت، مردادماه -وگوي پژوهشگر با فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربیگفت 7
8 Repacking 
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مناسب در مسیر کشتیرانی غرب به شرق و دسترسی به اقیانوس هند و بندر خساب به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز ازجمله 

هاي اخیر عمان در سال .1دشونمحسوب میتجاري، واردات و صادرات مجدد براي توسعه روابط هاي کشور عمان ظرفیت

 وري و نیز رشد تبادلبهبود بهرهگذاري قابل توجهی براي توسعه بنادر و مناطق آزاد تجاري داشته و همین باعث سرمایه

علی که در شرق برخالف بندر جبل دلیل قرارگیري در غرب تنگه هرمز بندر صحار به .2کاال از بنادر این کشور بوده است

. ضمن اینکه بندر براي دسترسی به دریاي عربی و خلیج عدن برخوردار استموقعیت بهتري  از تنگه هرمز قرار دارد،

  . 3ترین رشد در میان مناطق آزاد تجاري جهان را تجربه کرده است، سریعهاي اخیردر سال صحار

بخشی در بهره بردن از بنادر گوناگون براي ایران که در شرایط ه صورت کلی تنوعاستفاده از بنادر کشورهاي همسایه و ب

تواند حائز اهمیت باشد. اینکه ایران بتواند به صورت همزمان با چند بندر مهم از کشورهاي همسایه تحریم قرار دارد، می

نادر ایران در جنوب کشور به مناطقی براي جنوبی همکاري داشته و ترانزیت کاال را از آنجا انجام دهد و در مقابل نیز ب

انجامد که طبیعتاً بر مسئله تحریم نیز اي ایران میصادرات کاالهاي کشورهاي دیگر تبدیل شوند، به تثبیت موقعیت منطقه

  اثرگذار خواهد بود.

به تشدید تنش در محیط امنیتی ایران خواهد انجامید. حمالت اخیر به حضور اسرائیل در خلیج فارس درمجموع 

و در نتیجه تحوالت  گذشتهرسد طی یک سال به نظر میهاي ایرانی و اسرائیلی در همین زمینه قابل اشاره است. کشتی

ایران در سوریه  نفوذه موازنه باغ و نیز توافقات ابراهیم، اسرائیل توانسته با تقویت حضور خود در محیط امنیتی ایران، بقره

  گسترش یافته بود. پس از منازعه سوریهبپردازد که 

ا در بندر هسوزيآویو احتماال به طرفین محدود نخواهند ماند. آتشنکته مهم اما این است که درگیري میان تهران و تل

. بنابراین، اگرچه باشد منازعه ایران و اسرائیل دهنده درگیري خواسته یا ناخواسته امارات درنشانتواند می ت،علی اماراجبل

ها میان تهران و واشنگتن پس از خروج آمریکا از برجام، توانستند روابط اقتصادي خود ایران و امارات در دوره تشدید تنش

هاي خلیج آب حضور اسرائیل در خاك امارات و رسد گسترشزا جدا کنند، اما به نظر میرا تاحدودي از روابط سیاسی تنش

هاي فراوان براي شود. پیامد چنین کنش و واکنشی، احتماالً بروز چالشفارس از دیدگاه ایران تهدیدي فوري محسوب می

  مراودات تجاري ایران با امارات خواهد بود.

در محیط امنیتی ایران  مهمی ویژه امارات مسئلهتقویت مناسبات اسرائیل با کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس، به

به تهدید جدي براي منافع اقتصادي ایران در ارتباط با است. آیا اسرائیل صرفا یک رقیب تجاري براي ایران خواهد بود یا 

شود؟ آیا منازعه ایران و اسرائیل در خلیج فارس فزاینده خواهد بود و تبعاتی براي شوراي همکاري خلیج فارس مبدل می

  را از روابط فیمابین تفکیک کنند؟توانند این مناسبات ها میواهد داشت یا طرفکشورهاي عربی خ

  

                                                           
1 https://www.businesssetup.com/om/oman-sea-ports 
2“Sultanate's ports score high in operations, affirm logistic role in global chain”, August, 07, 2021, available 
 at: https://timesofoman.com/article/105103-omans-ports-see-increase-in-commercial-activities 
3 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-29/oman-bolsters-sohar-ship-fuel-services-in-bid-to-rival-uae-port 
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  متغیرهاي مؤثر بر تحوالت آتیب) 

  وگوهاي ایران و عربستانگفت - 1

ها مبنی بر احتمال تغییر برخی رویکردها در سیاست آمریکا در بینیجمهوري جو بایدن در آمریکا و پیشبا آغاز ریاست

غرب آسیا، تحوالت قابل توجهی در این منطقه پرآشوب به وقوع پیوست. اگرچه ارزیابی نتایج این تحوالت کمی زود به 

وگوهاي ترکیه آغاز گفت و توافق آشتی در شوراي همکاري خلیج فارسپایان حصر قطر و توان از میرسد، اما نظر می

  .هاي اخیر نام بردپرتنش، به عنوان روندهاي مهم ماهبا عربستان، مصر و امارات پس از یک دوره روابط 

و  ، برگزاري چند دور مذاکره میان ایرانپس از استقرار بایدن در آمریکاترین تحوالت در این میان، یکی از مهم

یشرفت قابل توجهی نیز داشته است؛ تاحدي که احتمال بازگشایی رسد پعربستان در بغداد است که به نظر می

اهداف  این مذاکرات و نیز درباره دالیل و پیامدهايرسد. مدت، محتمل به نظر میخانه دو کشور در کوتاهسفارت

  هاي متفاوتی وجود دارد.طرفین، تحلیل و ارزیابی

وگو با ایران ترغیب کرده و باعث شده مقامات این کشور ازجمله گفت عربستان را به سمترسد ظر میبه نآنچه 

نشأت گرفته از دو عامل است: نخست  تري را در قبال ایران اتخاذ کنند،محمدبن سلمان ولیعهد سعودي، لحن سازنده

برداشت عربستان نسبت به رویکرد جمهوري ترامپ در آمریکا و پایان ریاستو دوم  و تحوالت ناشی از آن جنگ یمن

  دولت بایدن. ايمنطقه

قائل به مذاکره با ایران نبود و مقامات  درباره عامل نخست، عربستان تقریباً تا پیش از حمله انصاراهللا یمن به آرامکو،

ارتباطی با ایران ندارد و تنها گام مؤثر تهران باید پایان  این کشور بارها بر این نکته تأکید کرده بودند که مسئله یمن

در  اي تولید نفت عربستانها باشد. اما حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و افت بیش از پنج میلیون بشکهحمایت از حوثی

براي اتخاذ  به تالش ریاض آمریکا، متحدان اروپایی و شوراي امنیت سازمان ملل متحدپاسخ منفی  مدت و سپسکوتاه

  .1باعث افزایش نگرانی عربستان درباره تداوم جنگ شد خاك این کشور،پاسخ سخت درقبال حمله به 

عربستان بیش از گذشته  گردیدجمهوري ترامپ و استقرار بایدن، دو رویداد باعث با پایان ریاستدرباره عامل دوم اینکه 

بود که در اي خود باشد. نخست انتشار گزارش قتل جمال خاشقچی هاي منطقهبه دنبال برخی تغییرات در سیاست

دوره بایدن، پیام آشکاري براي ولیعهد جوان عربستان در ها قرار نگرفته بود و انتشار آن دولت ترامپ در اختیار رسانه

ز فعال شدن دیپلماسی آمریکا براي پایان دادن به جنگ یمن ازطریق طرف عمانی بود شد. رویداد دوم نیمحسوب می

 را بیش از گذشته در ذهن مسئوالن عربستانی تقویت کرد. تر جنگبراي اتمام هرچه سریع که انگاره تمایل واشنگتن

  همخوانی ندارد.سعودي  هايخواستهطبیعی است پایانی که آمریکا براي جنگ یمن درنظر گرفته چندان با 

                                                           
1 “A Time for Talks: Toward Dialogue between the Gulf Arab States and Iran”, International Crisis Group, 24 August 2021, available at: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/226-time-talks-toward-dialogue-between-gulf-arab-states-
and-iran 
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اندیشد که بخش چهار حکومت خودگردان یا اداره محلی در یمن میدو یا آمریکا به استقرار دهد تحوالت اخیر نشان می

این سناریو در صورت تحقق، قاعدتا بر وابستگی . 1شمالی آن در اختیار انصاراهللا و بخش جنوبی به متحدان امارات برسد

اما ریاض  هاي پدافندي بیشتري از واشنگتن خواهد بود.افزاید و ریاض ناگزیر از خرید سامانهمیامنیتی عربستان به آمریکا 

خواهد دسترسی آسان به خواهد انصاراهللا را در این شرایط کنار مرزهاي جنوبی خود داشته باشد و هم نمیهم نمی

  المندب و دریاي سرخ را به متحدان امارات تقدیم کند.باب

؛ زیرا در صورت تجزیه یمن به نیست مناسبچینش فعلی بازیگران داخلی، سناریو تجزیه یمن براي عربستان با توجه به 

دو یا حتی چهار اداره خودگردان، انصاراهللا مناطق شمالی در مرزهاي سعودي را تصاحب خواهد کرد و مناطق جنوبی که از 

بود به شوراي انتقالی جنوب وابسته به امارات خواهد  المندب و دریاي سرخ حائز اهمیت خواهدمنظر دسترسی به باب

  .نشینی نخواهد کرداز استقالل جنوب و تشکیل دولت فدرال عقب نیز همواره تأکید داشته کهاین گروه رسید. 

در سوي مقابل اما امارات از  هاي یمنی و حمایت از دولت انتقالی است.وگو با گروهبنابراین عربستان به دنبال آغاز گفت

ترین بازیگر این منطقه تبدیل شده و خواهان تجزیه یمن است. ابتداي جنگ با حمایت از قبایل جنوب، اکنون به مهم

آویو در خلیج فارس، بر اهمیت این منطقه براي ضور دریایی تلحروابط فزاینده تجاري میان اسرائیل و امارات و گسترش 

  .امارات افزوده است

هاي دیپلماتیکی براي آفرینی در بحران یمن بپردازد و بعضاً تالشها روسیه نیز تمایل دارد به نقشعالوه بر این

کند. آفرینی مسکو در بحران یمن حمایت نمیاز نقشاحتماال هاي یمنی انجام داده است؛ اما ایران گري میان گروهمیانجی

اي با عربستان دارد. وابط گستردهشناسد و هم اینکه رعربستان را به رسمیت میزیرا روسیه هم دولت انتقالی مورد حمایت 

همچنین عربستان از همراهی مسکو به معناي تضعیف موقعیت ایران و انصاراهللا است.  ورود روسیه به پرونده یمن رواز این

  براي خرید بیشتر تسلیحات بهره برده است.

اي ازجمله قطر و ترکیه، از ظرفیت ایران ریاض در شرایط جدید تالش کرد تا عالوه بر بهبود روابط با بازیگران منطقه

سو توافق با انصاراهللا ازکانال ایران ضمانت بیشتري خواهد استفاده کند. زیرا از یکنیز براي پایان دادن به جنگ یمن 

یک محور مشترك براي مخالفت با تالش  ،وگوها با ایراناند ضمن گفتتوداشت تا ازطریق عمان و ازسوي دیگر می

هاست توافق ریاض میان متحدان عربستان و امارات در یمن مدت اینکهچه امارات درجهت تجزیه یمن نیز تشکیل دهد.

  رد.ان براي کنار زدن منصورهادي از قدرت در یمن نیز وجود داتستمایل عربهایی از شکست خورده و زمزمه

ها را . بخشی از این زمینهقابل اشاره استوگوها با عربستان براي آغاز گفت هاییدر سمت ایران نیز اهداف و خواسته

منافع برخی توان در چارچوب تمایل تهران براي برقراري روابط اقتصادي و سیاسی با همسایگان جنوبی و استفاده از می

با وجود این به  ارزیابی کرد. سالمتو  طبیعتو نیز گردشگري  تمتع و عمره مفردهآن ازجمله آغاز دوباره حج اي حاشیه

  بار به دالیلی این آمادگی بیشتر است.وگو با ریاض بود، اینرسد اگرچه تهران همواره آماده گفتنظر می

                                                           
   ، قابل دسترسی در:11 -14 صص ،1400بهار  اندیشکده راهبردي تبیین، ،»تبیین راهبردي«ان در یمن، فصلنامه وگو با سفیر ایرگفت 1

http://tabyincenter.ir/42928  
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نیروهاي محور  مقابله با گیري انصاراهللا در یمن، ناکامی نسبی آمریکا دربقاي بشار اسد، قدرتپس از تحوالت سوریه و 

در لبنان، ایران خود را در آن  و کاهش نفوذاهللا حزبخلع سالح مقاومت در عراق و همچنین ناتوانی دولت الحریري براي 

به همین  داند و متقابالً معتقد است ریاض در موضع ضعف قرار دارد.هر چهار پرونده در موضع برتر نسبت به عربستان می

  هاي مثبتی ارسال کرده است.هاي اخیر براي مذاکره و حل مسائل سیگنالدلیل، تهران در ماه

همسایگان را در اولویت خود قرار  روابط باگرایی و منطقهویژه رسد توجه به آسیا و بهجدید در ایران که به نظر می دولت

آمریکا شکل بگیرد و پیش رود. این تلقی  با روابط از مستقل ندتوامی منطقه کشورهاي با خواهد داد، معتقد است روابط

هاي اخیر تقریباً با کاهش نقش وزارت خارجه دولت دوازدهم و افزایش نقش دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی ایران در ماه

لت جدید ایران عالوه بر این، دو اجرایی شد و با تشکیل دولت سیزدهم احتماالً با قدرت بیشتري پیش خواهد رفت.

وگو کند و این به معناي تمایل گفت» هاي روي زمینواقعیت«خواهد بر اساس جمهور اعالم کرد میهمانطور که رئیس

  اقتصادي است.- سیاسیمنافع ملموس میدانی به  دستاوردهايتهران براي تبدیل 

مسائل مهمی ازجمله حمایت عالوه بر جنگ یمن، خواهد رسد ایران خواهان یک توافق محدود نیست و میبه نظر می

هاي ضد ایرانی پایان یابد و ریاض از تشکیل دولت در لبنان و پایان بحران در طلب و شبکههیهاي تجزز گروهعربستان ا

 براساس برخی اظهارات، چارچوب پیشنهادي ایران درباره این کشور حمایت کند و البته مسئله یمن نیز حل و فصل گردد.

بس و آغاز پرونده یمن در مذاکرات با عربستان، سه ضلع دارد: رفع محاصره زمینی و دریایی یمن، برقراري کامل آتش

  .1هاي یمنیوگو میان گروهگفت

هاي ها را نداشته باشد و صرفا به دنبال تضمینوگو در سایر پروندهاحتماالً تمایل الزم براي گفتدر مقابل، عربستان  

باره سرنوشت برجام نیز چندان پیشدرهمچنین پرونده یمن و محدود کردن حمالت انصاراهللا است. عربستان امنیتی در 

توانند درباره امنیت سایبري و ها طرفین میعالوه بر این افزاید.هاي مذاکره میو این بر دشواري نداردبینی دقیقی 

هاي اخیر هردو در معرض چنین یکدیگر توافق کنند. ایران و عربستان در سال ودداري از هرگونه حمالت سایبري باخ

مورد  15ایران و عربستان هردو در معرض  2020تا  2006هاي دهند بین سالاند. آمارها نشان میحمالتی قرار گرفته

  .2ارنداند و از این حیث در جایگاه نهم و دهم دنیا قرار دحمله سایبري قابل توجه قرار گرفته

هاي یازدهم و هاي حاشیه جنوبی خلیج فارس، احتماالً دولت سیزدهم در ایران را بیش از دولتعربستان و سایر دولت

هاي ها دولت جدید در ایران، ارتباط مؤثرتري با جریاندانند. از دیدگاه آندوازدهم نماینده نظام جمهوري اسالمی می

 هاي ایران و البته نتیجه توافقات بدهد.تواند اعتبار بیشتري به وعدهو این میقدرت و همچنین بخش نظامی ایران دارد 

به وقوع اي نشدهبینیدرصورتی که رویداد پیشدهد آنچه تاکنون از جزئیات مذاکرات ایران و عربستان منتشرشده نشان می

مانند دفاتر نمایندگی در خاك دو ارتباطی  نپیوندد و شرایط به همین روال پیش برود، احتماالً در حالت حداقلی یک کانال

ر آینده هاي دو کشور دخانهمیان طرفین آغاز به کار خواهد کرد و درحالت حداکثري حتی احتمال بازگشایی سفارتکشور 

                                                           
  دسترسی در:، قابل 1400شهریور  13وگو با دستیار وزیر خارجه و مدیرکل خلیج فارس، ، روزنامه اعتماد، گفت»وگو با عربستان، تصمیم نظام بودگفت« 1

 https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/173093/ 
2 The Global Risks Report 2021/16th Edition, World Economic Forum, p 54, available at http://wef.ch/risks2021. 
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مسیر  آمیز،همکاري رابطه نوعی یا مسائل فصل و رسد طرفین تا حلاما به نظر می این حالبا چندان دور وجود دارد. نه

ریاض که قرار است به زودي در بغداد آغاز شود، با توجه به - وگوهاي تهراندور چهار گفت ناهمواري در پیش دارند.

  کننده باشد.تواند تعییناستقرار تیم سیاست خارجی جدید در ایران، می

ه صفر، چندان دارد، بازگشت روابط به نقط يچندان پایداردالیل نهایران و عربستان  میان مذاکرات فعلی عالوه بر اینکه

یا اینکه ریاض  دستخوش تغییر شده آیا راهبرد کالن عربستان در قبال ایرانکه پرسش این است  دور از ذهن نیست.

احتمال بازگشت آمریکا به برجام در مسیر مذاکره با تهران  تصورصرفاً به دلیل خارج شدن از فشارهاي جنگ یمن و یا 

ایران بازگشته است؟ و هاي غرب علیه ه است؟ آیا عربستان از سیاست تضعیف ایران در منطقه و تداوم تحریمقرار گرفت

چه رویکردي را در  خواهان و یا حتی ترامپ به قدرت وجود دارد، عربستانکه احتمال بازگشت جمهوري 2024اینکه در 

  کند؟قبال تهران دنبال می

ها مذاکره کند، تهران بخشی از رداشت تهدید دارد و معتقد است باید ایران درباره آنها بمسائلی که ریاض نسبت به آن

داند. ازجمله ریاض معتقد است ایران با نیروهاي نیابتی خود در عراق و یمن اي خود مینفوذ و قدرت منطقهاستقالل ملی، 

اي ایران را برنامه هسته ین توان موشکی وهمچن عربستان و تمایل به نفوذ در بحرین به دنبال محاصره عربستان است.

کند. این موارد طبیعتاً خط قرمز ایران است. بنابراین اگرچه تهران و ریاض عاملی تهدیدآمیز براي دنیاي عرب تلقی مینیز 

که هایی وگو و حتی سطحی از توافق دارند، اما در حوزههاي یمن و لبنان، امکان گفتبر سر موضوعاتی مانند پرونده

  رسد.به نظر میدشوار گونه توافقی شود، هرهاي طرفین محسوب میها و خاستگاه نگرانیریشه

اي از دالیل ازجمله فقدان وابستگی آمیز میان ایران و عربستان محتمل است، مجموعهاگرچه کاهش روابط منازعه بنابراین

هاي ها و مسائل ایدئولوژیک، درك تهدیدآمیز بودن سیاستمتقابل اقتصادي، توسعه روابط عربستان با اسرائیل، انگاره

هایی مانند یمن، لبنان و عراق، پایداري پیشبرد سیاست ر پروندهتعارض منافع طرفین داي تهران ازسوي ریاض و منطقه

  آلود در روابط ایران با ریاض ادامه خواهد یافت.نش را با دشواري مواجه خواهد کرد و احتماالً وضعیت تنشکاهش ت

ها سایر طرفزاست مذاکرات دوجانبه را پیش برده و سپس توانند در موضوعاتی که کمتر تنشبا وجود این طرفین می

با ویروس کرونا، تالش براي حل مسائل محیط زیستی و اقلیمی ازجمله امارات را نیز به آن اضافه کنند. مبارزه مشترك 

ثبات همکاري براي تحقق و در مرحله بعد  طبیعتازجمله مسئله آب، مبادالت فرهنگی و آموزشی، گردشگري سالمت و 

  وگوها باشد. واند موضوعاتی براي تداوم گفتتهایی نظیر لبنان و یمن میدر پرونده
  

  مذاکرات وین براي احیاي برجام - 2

هاي اخیر در روابط خارجی ایران با دنیا اثرگذار بوده، تحوالت مربوط به برنامه جامع سال طیترین مسائلی که یکی از مهم

، عالوه بر وضعیت اقتصادي ایران، روابط 1397اقدام مشترك یا برجام است. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 

کا در فضاي ایران، نارضایتی اعضاي شوراي رو شد. یکی از دالیل این اقدام آمریهایی روبهخارجی کشور نیز با چالش

جمهور وقت آمریکا ها بر تصمیم رئیسهمکاري خلیج فارس از توافق ایران با غرب و درنتیجه کارشکنی و تأثیرگذاري آن
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براي خروج از برجام درنظر گرفته شد و همراه با سلسله رویدادهایی نظیر اعدام روحانی شیعه در عربستان و سپس حمله به 

سفارت این کشور در تهران، به توقف روابط ایران با عربستان و بحرین و همچنین تنش در روابط با برخی دیگر از اعضا 

  ازجمله امارات منتهی شد.

اي نیز حائز اهمیت بوده و هست. اگر برجام به ح منطقهر سطالمللی مهمی داشت، دبنابراین برجام عالوه بر اینکه ابعاد بین

ها و قالب روابط ایران با غرب در نظر گرفته شود، در فضاي شوراي همکاري خلیج فارس، حساسیت صورت کلی در

. همسایگان جنوبی ایران به دالیل داردکه همچنان و در مقطع فعلی نیز تداوم  شتههایی نسبت به آن وجود دانگرانی

گرفتن منافع و  بدون در نظر را ن با غربگوناگون ایدئولوژیک، ژئوپلتیک، امنیتی و اقتصادي، تقویت روابط ایرا

ها براي کارشکنی در این مسیر حاضر به انجام آن ه خروج آمریکا از برجام نشان دادتابند و تجرببرنمیهایشان نگرانی

  اقدامات زیادي هستند.

اي یا توافق منطقهه شد که هرگونهاي یازدهم و دوازدهم بر این گزاره تأکید میدرحالی که در دولتدر سمت ایران، 

این دو را تا حد امکان خواهد میگذرد، دولت سیزدهم احتماال ویژه آمریکا میالزاماً از مسیر توافق با غرب و به ايفرامنطقه

داند. شاید به همین دلیل وزیر خارجه گر احیاي برجام مینیاز و تسهیلاي را حتی پیشبه یکدیگر گره نزند و توافق منطقه

زیرا دولت جدید در ایران  ؛خیراً اعالم کرد بازگشت به مذاکرات وین احتماال دو تا سه ماه به طول خواهد انجامیدایران ا

ریاض به زودي در - وگوهاي تهران. درسوي مقابل اما سفیر ایران در عراق اعالم کرد دور چهارم گفت1باید مستقر شود

   بغداد آغاز خواهد شد.

دولت  ابتداییشد یکی از اقدامات هاي مثبتی همراه و تصور میزنییاي برجام اگرچه با گمانهروند مذاکرات وین براي اح

بایدن در سیاست خارجی، بازگشت به برجام خواهد بود اما با گذشت چند ماه و برگزاري چند دور مذاکرات وین، برجام 

، آنچه تاکنون مانع حصول توافق شده عموماً ذیل سه هامواضع طرفهمچنان در وضعیت پیشین قرار دارد. با توجه به 

ها، برداشتن آزمایی لغو تحریمگیرد: بازگشت همزمان طرفین به تعهدات یا بازگشت تهران پس از راستیموضوع قرار می

هاي وگوها در پروندهشده براي تداوم گفتهاي دوره ترامپ و سوم افزودن بخشی به متن توافقهمه یا بخشی از تحریم

  اي و موشکی.منطقه

توان متصور بود. کلی درباره آینده برجام می وضعیتهاي طرفین، سه با توجه به این وضعیت و البته درنظرگرفتن خواسته

است. بنابراین، برجام مطلوب ایران، همان برجامی است  اولیهها به برجام نخست اینکه ایران به دنبال بازگشت همه طرف

تواند احیاي رو سناریو نخست میا شده و طرفین بدون قید و شرط باید به تعهدات آن بازگردند. از اینامض 2015که سال 

هایی از برجام اولیه هرچند که در این وضعیت نیز ایران بخش باشد که به معناي تحقق خواست ایران است. اولیهبرجام 

  داند.خود نمیدر راستاي منافع ازجمله بندهاي موسوم به مکانسیم ماشه را 

با همان سیاق محتوایی و متنی ندارند و دقیقاً به همین دلیل  برجام اولیهها چندان تمایلی به احیاي در نقطه مقابل، غربی

اي وز نیز نتیجه، نیاز به چندماه مذاکره پیدا کرده و هنشده توافقها پیش که سالاست که بازگشت به یک متن مشترك 
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هاي موشکی و اندیشد که مسائل اقتصادي تنها بخشی از آن است و حوزهبه توافق جامعی می حاصل نشده است. آمریکا

اي خود به ویژه در خلیج فارس را هاي متحدان منطقهتواند نگرانیاي در آن وجود داشته باشد. زیرا از این طریق میمنطقه

 2015ر سر یک چارچوب تکمیلی نسبت به برجام مرتفع کند. پس سناریو مطلوب براي آمریکا و اروپا، توافق طرفین ب

  پالس نام دارد.است که برجام

پالس بتوانند به متن و محتواي مشترکی و برجام 2015سناریو سوم این است که طرفین بین دو وضعیت باال، یعنی برجام 

ذاکره در مسائل موشکی و پالس نداشته و مسو ایران تمایلی به پذیرش برجامبا توجه به اینکه از یکدست یابند. 

داند و ازسوي دیگر طرف غربی نیز منافع کنونی خود را در بازگشت به نسخه اولیه برجام اي را خط قرمز خود میمنطقه

   هاي خود را تعدیل کنند.به این معنا که طرفین بخشی از خواستهداند، شاید توافق بر سر متن سومی محتمل باشد؛ نمی

مدت توافقی در دسترس نیست. به عبارت دیگر هم ایران و هدر کوتادهد نشان میت مرتبط با برجام روند فعلی تحوالاما 

رسد با توجه به مواضع هم طرف غربی، آمادگی الزم براي رسیدن به نقطه مشترك را ندارند. ضمن اینکه به نظر می

به همین دلیل، تداوم وضعیت فعلی و چند دور مذاکرات احتمالی در آینده،  طرفین، ابتکارات چندانی نیز قابل طرح نباشد.

ویژه ممکن است چین و به، انجامدمیفرسایشی شدن مذاکرات  تري است. در چنین وضعیتی که بهسناریوي محتمل

  .شوندنزدیک  در مواضع برجامی به غرب روسیه

 وین المللی درهاي بیندر سازمان روسیه اولیانوف نماینده دائممیخائیل ها در مذاکرات وین و توئیت گري روسمیانجی

ها مبنی بر اینکه وزیرخارجه روسیه به همتاي ایرانی خود تأکید کرده زودتر به میز مذاکرات بازگردند، حاکی از تمایل روس

ز نزدیکی ایران به وگوهاست. با توجه به اینکه در فضاي کلی مناسبات غرب و روسیه، مسکو ابراي ازسرگیري گفت

کند، دور از ذهن نیست که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، روسیه در هاي غربی چندان حمایت نمیطرف

 2پوشی آمریکا از تحریم پروژه نورد استریم تمدید پیمان نیواستارت و همچنین چشم پرونده ایران به آمریکا نزدیک شود.

  اي ایران شود.اشنگتن در پرونده هستهتواند باعث نزدیکی مسکو و ومی

هاي امنیتی اعضاي شوراي گانه باال و درصورتی که نگرانیتوافق ایران با غرب در قالب هرکدام از سناریوهاي سه

، همکاري خلیج فارس در توافق یادشده و یا در یک توافق جانبی میان ایران و این کشورها مورد توجه واقع شده باشد

روند فعلی چندان دور از ذهن هاي اقتصادي و سیاسی شود. در غیر این صورت تداوم تواند باعث گسترش همکاريمی

  تري است.توان گفت سناریوي محتملنیست و حتی می

هاي هاي اقتصادي از تنشایران باید با همسایگان جنوبی خود به چارچوبی دست پیدا کند که همکارينکته مهم اینکه 

قابل حصول است. گیري از یک دیپلماسی اقتصادي فعاالنه با بهرهاسی فاصله بگیرد و دستیابی به چنین چارچوبی سی

هاي پس از خروج از برجام، نشان داد حداقل روابط ایران با عمان، قطر و کویت، تجربه فشار حداکثري دوره ترامپ در سال

ها بر د. البته این به معناي نادیده انگاشتن تأثیر تحریمداشته باشاصله هاي ایران با آمریکا فتنشتواند تاحدودي از می

هاي بسیار عالوه بر سه کشور یادشده، روابط ایران و امارات نیز با وجود فراز و نشیب روابط تجاري و بانکی ایران نیست.

  دچار گسست رادیکال نشد. ترامپ، در دوره فشار حداکثري
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شود. با این وجود سازي نزاع میان ایران و آمریکا و ایران و عربستان میسیاري مانع از دگرگونهاي بمؤلفهبه صورت کلی، 

هاي همین مدیریت نزاع، گیري از فرصتتوان و باید به سمت مدیریت نزاع حرکت کرد و تا حد امکان، عالوه بر بهرهمی

  هاي اقتصادي بدیل و متنوع بهره برد.از ظرفیت

  




