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  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                                                           

  1392سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار 
   11/8/1391: افتـاریخ دریـت

  27/10/1391: تاریخ تصویب

     103 -129 :تصفحا                                                                                

  

بررسی چرخه تعارض در روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان 

  1384-1392سعودي با تاکید بر دوره 

  دکتر احمد ساعی

  دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم سیاسی، ایران، تهران

  مهدي علیخانی

  الملل، ایران، تهران آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روابط بیندانشجوي دکتري دانشگاه 

  چکیده

الگوهاي . اند را تجربه کرده جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي روابط پر فراز و نشیبی

مجددا به » همکاري«و » همزیستی«آغاز و پس از دو دوره » تعارض« با ،رفتاري حاکم بر این روابط

ادعاي این مقاله آن است که در بررسی این روابط و الگوهاي . با یکدیگر بازگشته است» عارضت«

منطقه و » ژئوپلتیک«با تاکید بر ایدئولوژي دو کشور، » هویت« باید به سه عامل ،رفتاري حاکم بر آن

هاي رفتاري الملل به عنوان عوامل شکل دهنده این الگو نظام بین» ساختار«دو بازیگر مورد بررسی و 

 به طور ت و دو کشور شده اسنزدیکی یا تقابل نحوه تعامل این سه عامل موجب چرا که. توجه نمود

 ساختاري فشارهايهاي ژئوپلتیکی در کنار  هاي هویتی با رقابت مشخص پررنگ شدن و تالقی رقابت

  .نظام بین الملل به حاکم شدن الگوي تعارض در روابط طرفین انجامیده است

  

  د واژگانکلی

  .ساختار ژئوپلتیک، هویت،  چرخه تعارض،روابط ایران و عربستان سعودي، 

                                                          
 نقش هویت، ژئوپلتیک و ساختار در چرخه «الملل مهدي علیخانی با عنوان  این مقاله برگرفته از رساله دکتري روابط بین

.با راهنمایی دکتر احمد ساعی است» می ایران و عربستان سعوديتعارض در روابط جمهوري اسال
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  1392فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار  ◊

١٠٤ ◊

  قدمهم

ایران و عربستان سعودي دو همـسایه بـزرگ شـمالی و جنـوبی خلـیج فـارس بـه واسـطه اهمیـت                   

هـاي ژئوپلتیـک و ایـدئولوژیک خـود بـه رقبـاي طبیعـی         ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه و ویژگی    

 هرچند به عنوان کشوري محافظه کار در میان اعراب شناخته می  سعوديعربستان. اند هیکدیگر بدل شد

 تضاد ایدئولوژیک در کنار رقابت ژئوپلتیک با ریشه هايشود، اما در زمان تاسیس و قدرت یابی وهابیون، 

وژیک، در  گیـري ایـدئول    در نقطه مقابل، ایران در دوران شـاه فـارغ از جهـت            . ریزي کرده بود   ایران را پی  

، الزامـات    سـعودي  رغم اختالفات ایران و عربستان     هدر این زمان ب   . اي بود  رقابت براي سرکردگی منطقه   

الملل از جمله اتحاد با  ایاالت متحده و مخالفت با کمونیـسم و نیـز اجـراي سیاسـت              ساختاري نظام بین  

نزدیکـی   کمرنـگ شـده و بـه          سعودي هاي ایران و عربستان    ستونی موجب شد تا  اختالفات و رقابت        دو

.میان دو کشور بیانجامد

پیروزي انقالب اسالمی در ایران، نه تنها به تداوم رقابت هاي ژئوپلتیک دو کشور انجامیـد بلکـه بـا        

پایـان جنـگ    . احیاي شیعیان منطقه، موجب افزوده شدن عامل ایدئولوژي به رقابت میان دو کشور شـد              

پلتیکی و ساختاري پس از آن، زمینه براي نزدیکی تهران و ریاض و     ایران و عراق و تحوالت هویتی، ژئو      

دولت اصـالحات را    دوره   همزیستی در دو دوره دولت سازندگی و همکاري در            در مقابل  پرهیز از تقابل و   

اي اختالفات در جریان بـود بـا تحـوالت رخ داده در سـطوح               اما این دوستی که در عین پاره      . فراهم کرد 

در ادامه، سیر تحوالت در منطقـه ماننـد         . جاي خود را به چالش داد     مجددا  المللی   ي و بین  ا داخلی، منطقه 

ویژگـی  . هاي بحرین و سوریه، تعارض و تقابل میان آن دو را موجب شـد              بحرانمسایل عراق و لبنان و      

رنـگ شـدن      از یکسو و پـر     اي  هاي منطقه   در سیاست مهم این تضاد و تقابل، برجسته شدن عنصر تشیع          

سلفی در تحوالت منطقه از سوي دیگر و در نتیجه کشیده شدن حوزه رقابت هـا از منطقـه                   /عنصر سنی 

یابی رقابت و تعارض میان  این مقاله بررسی چرایی شدتهدف .خلیج فارس به حوزه مدیترانه بوده است

 کـه چـرا     این پژوهش این است    سوال. باشد  می 1384-1392ایران و عربستان سعودي به ویژه در دوره         

 تعـارض و تقابـل در روابـط         ،جـویی  هاي طبیعی میان ایران و عربستان منجر به موازنه         تعامالت و رقابت  

 این است که هر زمان رقابت در عامل هویت با تاکید بـر  فرضیهطرفین به ویژه در دهه اخیر شده است؟    

تالقـی پیـدا    » ژئوپلتیکی«ت  گیري دو کشور و تعامالت آنها پررنگ شده و با رقاب           در جهت » ایدئولوژي«
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◊...بررسی چرخه تعارض در روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي با   
 

١٠٥ ◊                  

الملل، موجب گذر دو کشور از تعامل و رقابت عادي به تقابل  کند و متاثر از فشارهاي ساختار نظام بین می

.شود و تعارض می

  

   ژئوپلتیک-ساختار /قطبیت - هویت:مبانی نظري.1

توجه توام بـه    فهم صحیح و تبیین کامل از روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي بدون               

در بنـابراین   . عوامل اجتماعی و مادي حاکم بر این روابط و موجد الگوهاي رفتاري آن غیر ممکن اسـت                

 رویکردهاي مادي و اجتماعی براي درك این روابـط مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه                   از این پژوهش تلفیقی  

ـ  2قطبیت -1چارچوب شکل دهنده به این تلفیق، چارچوب تحلیلی هویت        . است . باشـد   مـی  3اري بـوزان   ب

بوزان بر اهمیت تـوام     .  شده است   براي تکمیل بحث نیز به این چارچوب افزوده        4البته، رویکرد ژئوپلتیک  

گرایانـه   قطبیت یـک مفهـوم مـادي      . هاي بزرگ تاکید دارد    توزیع قدرت و هویت براي فهم روابط قدرت       

مدتا رفتار بـازیگران یـک نظـام را         است که در آن فرض بر این است که توزیع قدرت عاملی است که ع              

در مقابل هویت یک مفهوم تکوینی است که در آن فرض بر این اسـت کـه هـویتی کـه                   . کند تعیین می 

چگونگی ایجاد این هویت ها در ارتباط با یکدیگر، عواملی اسـت کـه               اندیشند، و  بازیگران براي خود می   

بوزان در بحث قطبیت به دیـدگاه       ) 14: 1389زان،  بو (.دهد رفتار آنها را مستقل از توزیع قدرت شکل می        

  . اشاره می کند6 و در تبیین هویت به آرا الکساندر ونت5هاي کنت والتز

  

   هویت: انگاري  سازه.الف

شناسی  دهند، اما غالب آنان به لحاظ هستی اي را تشکیل می انگاران طیف گسترده رغم آن که سازه به

تـوان آن    انگاران قرار دارد و می      محور دیدگاه سازه   رشناسی د  حث هستی مبا. دیدگاه نزدیکی به هم دارند    

                                                          
1- Identity
2- Polarity
3- Barry Buzan
4- Geopolitics
5- Kenneth Waltz
6- Alexander Wendt
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  1392فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار  ◊

١٠٦ ◊

  :بر حول سه محور خالصه کرد

 توجه به ساختارهاي اجتماعی و هنجاري در کنار عوامل مادي و معنا یافتن منابع مادي براساس ایـن                   )1

بـا شـکل دادن بـه       این ساختارهاي اجتمـاعی     . ساختارها و شکل دادن این ساختارها به هویت بازیگران        

اهمیـت و  ) 2؛  (Wendt, 1995: 76). هویت و منافع خاص، اعمال بازیگران را امکان پـذیر مـی سـازند   

 که این امر موجـب ایجـاد   2 و کارگزار1تعامل متقابل ساختار) 3ها و  نقش هویت در ساخت منافع و کنش   

.وداساس آن هویت و منافع تعریف می ش شود که بر ساختارهاي اجتماعی می

به اعتقاد ونت، هویـت ویژگـی خـاص      . انگاران هویت است   در این بین یکی از مباحث محوري سازه       

هویت ریشه در فهـم کنـشگر از        . مند است که باعث تمایالت انگیزشی و رفتاري آنهاست         کنشگران نیت 

انگـاره   و 3»خـود «انگـاره   . به هنگام بحث از هویت، دو انگاره بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد                . خود دارد 

   (Wendt, 1999: 224).هاي درونی و بیرونی هر دو سازنده هویتها هستند انگارهساختارها و4.»دیگري«

 ,Wendt)» ها پایه منافع هستند هویت«به تعبیر ونت . هویت و منافع کشورها در پیوند با یکدیگرند

 ست کهی کنند و در همین راستا و کشورها بر اساس هویتی که دارند، منافع خود را تعیین م(398 :1992

  .  مشخص می شودآنهانقش ملی 

هویت مرکـز    بازیگران چه کسانی هستند و بر این اساس چه منافعی دارند؟          بیان می دارند    هویت ها   

منـافع  » دیگـران «یـا   » دیگـري «در برابر   » خود«هویت ها با برداشت خاص از       . هاست فهم رفتار دولت  

. د و این منافع شکل دهنده سیاست ها و رفتارهاي بازیگران می شود تعریف می کنن  خویشخاصی براي   

این . موجب شناخت یکدیگر به عنوان دشمن، رقیب یا دوست است         » دیگري«و  » خود«این برداشت از    

ها و هنجارهاي اجتماعی با روابط  انگاران هویت به اعتقاد سازه.  شوند ها خود از هنجارها ساخته می هویت

» دیگري«و  » خود«دولت ها در تعامل با یکدیگر به طور دائم          . کنند می گیرند و تغییر می    نهادینه شکل   

یـا  » رقیـب «توانـد بـه    مـی » دشـمن «بر این اساس برداشت از یکدیگر به عنوان   . تعریف می کنند   را باز 

                                                          
1- Structure
2- Agent
3- Self
4- Other
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١٠٧ ◊                  

و آنچـه موجـب ایـن تغییـر اسـت، تحـول در              . تغییر هویت، تحولی اجتماعی است    . تغییر یابد » دوست«

  .اختارهاي فکري و معنایی می باشدس

انگاري را مبناي بحث قـرار مـی       در حالی که بوزان در بهره گیري از عوامل اجتماعی، نظریه سازه         

  .گرایی اشاره می کند دهد، در بحث از عوامل مادي به نوواقع

  

  ساختار /قطبیت: گرایی واقع نو. ب

. هاي کنت والتز مطرح گردید است که در قالب دیدگاهاي   نظریه1گرایی ساختاري  گرایی یا واقع   نوواقع

الملل بر رفتار دولت هـا بـه    گرایی کالسیک را براي ترسیم شفاف تاثیر ساختار نظام بین         والتز اصول واقع  

هـا بـه عنـوان     گرایان پیشین در تبیین رفتـار دولـت   اي نو مطرح کرد و کار خود را در تفاوت با واقع        شیوه

الملل قرار  و سطح تحلیل خود را نظام بین(Baldwin, 1993: 3)اثر از نظام ارایه کرد واحدهاي نظام و مت

  . داد

داند، توجه خـود     الملل می  ها را بازیگران اصلی نظام بین      رغم آنکه دولت   شناسی والتز به   در بعد هستی  

 کانون توجه والتز .الملل و نه واحدهاي تشکیل دهنده آن قرار می دهد را بر مختصات ساختاري نظام بین 

و این آنارشی در سطح ساختاري است که باعـث حـاکم   . ها، آنارشی است در تعقیب قدرت از سوي دولت     

شناسـی نیـز سـاختار     در بعد معرفت   .شود شدن دغدغه امنیت براي دولت ها و عدم تمایز کارکرد آنها می           

 ,Mearsheimer)»  سیاست جهانیها عامل کلیدي براي فهم توزیع توانمندي مادي میان دولت«نظام و 

   . و هسته اصلی مورد مطالعه در این دیدگاه است(91 :1995

در نگاه والتز رفتار دولـت هـا در نظـام    . گرایی است قطبیت یکی از موضوعات در کانون توجه نوواقع      

ظـام   بـر ایـن اسـاس سـاختار ن    (Waltz, 1979: 84) .الملل به نحوه توزیع قدرت موجود بستگی دارد بین

الملل براساس تعداد قطب ها و قطبیت حاکم بر آن مشخص می شود و این امر عامل اصـلی تعیـین           بین

 باشد، ایـن امـر آثـار متفـاوتی بـراي        2قطبی  یا تک  1 یا چندقطبی  2قطبی وقتی نظام دو  . هاست رفتار دولت 

                                                          
1- Structural Realism 
2- Bipolarity
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  1392فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار  ◊

١٠٨ ◊

  . کشورها دارد

عنـوان بـازیگران    دولـت هـا بـه    . توان به موازنه قدرت اشاره کرد      در ادامه بحث قدرت و قطبیت، می      

آنها در یک محیط فاقد اقتدار مرکزي به سر         . اند یکپارچه حداقل در پی حفظ خود و حداکثر در پی سلطه          

برند که تضمینی براي امنیت شان وجود ندارد از این رو هر دولت باید به اندازه اي قوي باشد تا بتواند  می

هـا بـراي تحقـق     در این راه دولـت . راي بقا، قدرتمند شدن استبقاي خود را تضمین کند و بهترین راه ب    

چنـد بـوزان در    هـر . اهداف خود و نیز ایجاد موازنه دست به دو دسته اقدامات داخلی و خارجی می زننـد     

ساختار به عوامل جغرافیایی نیز اشاره دارد اما براي کامل کـردن چـارچوب نظـري ایـن               /بحث از قطبیت  

  .لتیک نیز بهره جسته ایمپژوهش، از رویکرد ژئوپ

  

  ژئوپلتیک. پ

الملل و برخی دیگر آن را به عنوان یـک   برخی ژئوپلتیک را به عنوان یک نظریه سنتی در روابط بین   

باشد این اسـت     گیرند اما آنچه مشخص می     الملل و سیاست خارجی در نظر می       روش تحلیل سیاست بین   

وز ژئوپلتیک شامل مطالعه درباره آثار جغرافیـا اعـم از   امر .که این اندیشه در گذر زمان متحول شده است     

از ژئوپلتیک براي تحلیل سیاست خـارجی کـشورها،    الملل است و انسانی و مادي بر سیاست و روابط بین  

جان کالم  «از منظر کوهن    . شود بینی رفتار سیاسی بازیگران بهره گرفته می       فهم، تبیین و همچنین پیش    

نگرش هاي . دهد المللی با محیط جغرافیایی تشکیل می      ابطه قدرت سیاسی بین   هاي ژئوپلتیک را ر    تحلیل

» .پـذیرد  ژئوپلتیک با تحول محیط جغرافیایی و بسته به تعبیر انسان از ماهیـت ایـن تحـول، تغییـر مـی                    

  ) 106: 1372دوئرتی و فالتزگراف، (

ت کالسیک بر جغرافیا بـه      گراهام فولر نیز ژئوپلتیک را بخشی از یک فن قدیمی می داند که در هیا              

از دیدگاه سنتی، محل استقرار یک کشور، . کند عنوان عامل تعیین کننده اصلی رفتار یک دولت تاکید می        

شوند  همسایگان آن، محورهاي ارتباطی، و منابع فیزیکی عوامل تغییر ناپذیر و مصالحی بنیادي تلقی می              

گیري از ژئوپلتیک، فراتر از مفهـوم کالسـیک آن           رهاو نیز در به   . کنند که اعمال یک دولت را محدود می      

                                                                                                                                      
1- Multipolarity 
2- Unipolarity
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  )2: 1377فولر،  (.کند و عالوه بر جغرافیا بر گذشته و تاریخ یک کشور نیز تاکید می کند حرکت می

که اشاره شد ژئوپلتیک بر عوامل جغرافیـایی بـه عنـوان عوامـل اصـلی در تعیـین رفتـار                  گونه همان

هـاي جغرافیـاي کـشور اعـم از انـسانی و             یایی شامل کلیـه مولفـه     این عوامل جغراف  . ها تاکید دارد   دولت

شـوند و    عوامل جغرافیایی مادي یا غیرانسانی از محیط فیزیکـی کـشور ناشـی مـی              . غیرانسانی می شود  

عناصـر  . گیرنـد  را در بر می   ... عناصري مانند موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی، منابع طبیعی، مرزها و         

گیـرد، شـامل عـواملی چـون پیـشینه و تجـارب              اي جمعیتی کشور سرچشمه مـی     ه انسانی که از ویژگی   

دهقـانی   (.شـود  اجتماعی، فرهنگ سیاسی، بافت قومی و نژادي، و مذهب می         -تاریخی، تحوالت سیاسی  

  )32: 1388فیروزآبادي، 

از . در ژئوپلتیک، رابطه جغرافیا و سیاست و تاثیر عوامل جغرافیایی در سیاست ملل مطالعه مـی شـود    

هـاي   ها اعم از سیاست آنجایی که بین عوامل جغرافیاي طبیعی و جغرافیاي انسانی با سیاست هاي دولت     

 اريذها عموما بـا مالحظـه اوضـاع جغرافیـایی خـود سیاسـتگ         دولت داخلی و خارجی، رابطه وجود دارد و      

  )464-463: 1371حافظ نیا،  (.یابد کنند، بنابراین مطالعات ژئوپلتیک اهمیت می می

  

   ژئوپلتیک باآمیزه هویت و قطبیت و تعامل. ت

گرایی و قطبیت، ساختار مورد توجه است و در این ساختار کـه داراي جنبـه مـادي            در بحث از نوواقع   

هـاي متفـاوت در سـطح سیاسـت           است، نحوه توزیع قدرت به اشکال یک، دو یا چند قطبی بـه پویـایی              

در حـالی کـه در   . ن دیدگاه متـشکل از دشـمنان و رقباسـت   الملل در ای شود و نظام بین خارجی منجر می  

یابی منـابع مـادي بـر اسـاس ایـن       انگاري و هویت، ساختارهاي اجتماعی و هنجاري و معنا     بحث از سازه  

ضمن آْنکه در ایـن     . ساختارها و شکل گرفتن هویت بازیگران از ساختارهاي مورد اشاره مورد توجه است            

  .شود  یعنی دشمنان، رقبا و دوستان مطرح میرویکرد سه نوع رابطه اجتماعی

توان به بررسی تاثیر قطبیـت از   گیري توام از دو رویکرد مادي و اجتماعی، می  در اینجا از طریق بهره    

گویـد آنارشـی آن چیـزي اسـت کـه کـشورها        ونت مـی . الملل پرداخت طریق ساختار اجتماعی نظام بین   

دهـد بـازیگرانی      ذاتی ندارد و آن چه به آنارشی معنی مـی          آنارشی ظرفی خالی است که معنی     . فهمند می

به تعبیـر    (Wendt, 1999: 309) .برند و نیز روابطی که میان آنها وجود دارد هستند که در آن به سر می
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شـود کـه در آن انتظـارات     یعنی قطبیت با یک مولفه تفسیري مواجه مـی    . بوزان، قطبیت نیز چنین است    

چگـونگی کـارکرد منطـق    . اساس ساختار اجتماعی حاکم متفاوت است  قطبیت برمربوط به تاثیر رفتاري  

ساختاري قطبیت در یک نظام متشکل از دشمنان با چگونگی کارکرد این منطق در نظامی که از رقبا یـا           

از سوي دیگر، ویژگی هـاي خـاص        ). 104: 1389بوزان،  ( دوستان تشکیل شده است متفاوت خواهد بود      

هـاي ژئـوپلتیکی را در کنـار     گیري از تحلیل مورد بررسی در این پژوهش ضرورت بهره   کشورها و مناطق    

در اینجا ژئوپلتیـک هـم بـا هویـت در ارتبـاط و       .  قطبیت بوزان یادآور می شود     -چارچوب تحلیلی هویت  

ارتباط ژئوپلتیک با هویت از یکسو ناشی از عوامل انسانی جغرافیایی است و       . تعامل است و هم با قطبیت     

ارتبـاط  . گیـرد  از سوي دیگر برداشتی که به واسطه این هویت، از عوامل مادي جغرافیـایی صـورت مـی                 

اي بخـشی از سـاختار       ژئوپلتیک با قطبیت نیز از این منظر مـورد توجـه اسـت کـه نظـام هـاي منطقـه                    

هـاي منطقـه اي مـشارکت قـدرت هـاي            شوند و بسته به اهمیت ایـن نظـام         الملل محسوب می   بین نظام

  . الملل در آن شکل می گیرد هاي اصلی نظام بین اي و نیز قدرت طقهمن

انگاري در قالب چارچوب تحلیلی بوزان در کنار رویکرد ژئوپلتیک  گرایی و سازه گیري از نوواقع   بهره   

بر این اساس است که تعامل پویا میان هویت، قطبیت و ژئوپلتیک عامل اصلی شـکل گیـري الگوهـاي                 

در روابط جمهوري اسـالمی ایـران و عربـستان          ) تعارضی، همزیستی و همکاري   (مختلف  رفتاري رقابتی   

.سعودي بوده است

  

   روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعوديبرهویت، ساختار و ژئوپلتیک تاثیر  .2

ژه ایدئولوژي که جمهوري اسالمی ایران        در این پژوهش بحث از هویت این است که هویت و به وی            

طرفی یا  کنند، تا چه اندازه نسبت به هویت دیگري، پشتیبانی، بی بستان سعودي خود را بر آن بنا میو عر 

، انقالبـی و    )شـیعه ( ایرانـی، اسـالمی   «مخالفت دارد؟ هویت مورد اشـاره نظـام سیاسـی ایـران هـویتی               

 عـرب، اسـالمی  «است در حـالی کـه در نقطـه مقابـل هویـت عربـستان سـعودي، هـویتی           » غیرمتعهد

، برداشـت از    »خـود «هـا بـا تعریـف از          ایـن هویـت   . اسـت » کار و همسو با غرب     ، محافظه )سلفی/سنی(

این هویت ها در . کند کند و منافع، ترجیحات و نقش هر بازیگر را مشخص می را مشخص می» دیگري«

 و يا اي از روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سـعودي متـاثر از شـرایط داخلـی، منطقـه                 هر دوره 
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بـه ایفـاي نقـش در روابـط         » دیگـري «و یا برداشت متفـاوت از       رنگ   المللی به شکل برجسته یا کم      بین

  .اند پرداخته

ما قادر به تبیین روابط بر اساس تغییـر توزیـع قـدرت در سـطح     » ساختار«از سوي دیگر در بحث از     

قطبـی و    و ساختار متفـاوت دو    بر این اساس ما شاهد د     . اي هستیم   منطقه  سطح المللی و  ساختار نظام بین  

الملل و تاثیر این ساختار و به ویژه نقش ایاالت متحده با توجه به نوع                قطبی در سطح نظام بین     چند-تک

  .رابطه با دو کشور بر روابط ایران و عربستان می باشیم

 شاهد یک ساختار قدرت سه ضلعی میان ایران، عراق و عربستان و سـپس    ما  اي نیز    در سطح منطقه  

 رفتار دو بـازیگر در قبـال   .باشیم حذف عراق و بدل شدن آن به میدانی براي رقابت ایران و عربستان می     

اي   الملـل و سـطح منطقـه        یکدیگر به میزان زیادي متاثر از نحوه توزیع قدرت در سطح ساختار نظام بین             

  . جویی در ابعاد داخلی و خارجی منجر شده است بوده است و به موازنه

، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی خود از »ژئوپلتیکی« منطقه خلیج فارس به واسطه اهمیت همچنین،

شود که به واسطه تالقی نیروهاي متضاد با بیشترین بحران و تنش         جمله مناطقی در جهان محسوب می     

. این امر موجب شده تا قدرت هاي بزرگ توجه ویژه اي به این منطقـه داشـته باشـند                  . مواجه بوده است  

سقوط شاه ایران و ژاندارم ایاالت متحده در منطقه، جنگ ایران و عراق،  تشکیل شوراي همکاري خلیج           

فارس، حمله عراق به کویت، جنگ دوم خلیج فارس، حضور نظامی آمریکا در منطقه و کشورهاي عربی،           

رگ، طـرح   و تحوالت پس از آن، مطرح شدن طـرح خاورمیانـه بـز          2003حمله آمریکا به عراق در سال       

المللـی   هاي چندجانبه و بـین     نمایی فعالیت هاي هسته اي ایران، اجرا و تشدید تحریم          هالل شیعه، بزرگ  

علیه ایران از جمله طرح تحریم نفتی، اتصال مسایل منطقه با مسایل فلسطین و لبنان و سوریه، بحـران                   

  . اس خلیج فارس استهمگی شواهدي از چندین دهه تضاد و پیچیدگی در منطقه حس... بحرین و 

 درصد ذخائر نفت 59حدود ( میلیارد بشکه ذخائر نفتی 789منطقه خلیج فارس با برخورداري از حدود 

 درصـد از    3/41این منطقه حـدود     . شود مهمترین و بزرگترین حوزه نفتی جهان محسوب می       ) خام جهان 

 درصـد از    11,25 و   19,8 و ایـران از      برخورداري عربستان . کل ذخائر گاز جهان را نیز در اختیار خود دارد         

 The OPEC Annual Statistical) درصـد از ذخـایر گـاز جهـان     29,71 و 7,92ذخـایر نفـت جهـان و    

Bulletin, 2011: 22)        ضمن ارتقا موقعیت ژئوپلتیـک منطقـه خلـیج فـارس و کـشورهاي آن بـه ویـژه 
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اي و   هـاي منطقـه    دیگـر بـراي رقابـت     اي   ، زمینـه  )که بر تنگه هرمز نیـز تـسلط دارد        (عربستان و ایران    

. المللی در اوپک و بازار انرژي جهان ایجاد کرده است بین

منطقه خلیج فارس عالوه بر آنکه داراي موقعیت جغرافیـایی ممتـاز و برخـوردار از بـازاري گـسترده                    

م و  عربستان خـود را مهـد اسـال       . شود متکی بر دالرهاي نفتی است، کانون دین اسالم نیز محسوب می          

بر این اساس براي خود رسالت رهبري جهـان اسـالم مبتنـی بـر               . داند پاسدار اماکن مقدس اسالمی می    

از سوي دیگر ایران پس از انقالب اسالمی، با وارد شدن عنصر ایـدئولوژي بـه               . مذهب تسنن قائل است   

ود رسالت تبلیغ و    القرا و مرکز جهان اسالم معرفی و براي خ         ساخت قدرت و سیاست، خود را به عنوان ام        

از زمان تشکیل جمهوري اسالمی، ایران و عربستان به . رهبري اسالم مبتنی بر مذهب تشیع قایل گردید

عنوان مهمترین کشورهاي منطقه خلیج فارس در تالش براي ارتقا جایگاه خود در ارتباط بـا یکـدیگر و                   

 بنـا بـه ماهیـت و سـاختار دو کـشور و نیـز       رغم اشتراك در اسالم، هب. اي بوده اند  نیز بازیگران فرامنطقه  

. هاي استراتژیک میان ایران و عربستان برجسته شد        برجسته شدن عامل ایدئولوژي مبتنی بر تشیع تنش       

چرا که نقطه قوت آن دقیقا در اندیشه آزادسازي، اسـتقرار عـدالت همگـانی ملهـم از اسـالم، انقـالب                      «

این ایدئولوژي، رهبـري    . یابد د به نفس، و تغییر تبلور می      اجتماعی، قدرت بخشیدن به ستمدیدگان، اعتما     

در واقع پیروزي انقالب، به احیاي      ) 310: 1377فولر،  (» .محافظه کار منطقه را همواره تهدید خواهد کرد       

 گراهام فولر تا پـیش از پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران، شـیعیان                 نوشتهشیعیان منجر شد، چرا که به       

در نتیجه به تعبیـر دکتـر سـریع         . شدند  مسلمانان فراموش شده جهان عرب تلقی می       خاورمیانه به عنوان  

القلم، پس از انقالب اسالمی، به سرعت ایدئولوژي سیاسی و انقالبی شیعه در مقابـل ایـدئولوژي سـنی                   

وهابی به رهبري عربستان سعودي قرار گرفت به نحوي که هر دو ایدئولوژي مشروعیت یکدیگر را زیـر                  

 از این زمان عامل ایدئولوژي به شکلی پررنگ در کنار عامل   )68: 1384حافظ نیا و رومینا،      (.ردندسوال ب 

  .  ژئوپلتیک وارد رقابت هاي ایران و عربستان سعودي شد

از نظر فرد هالیدي ژئوپلیتیک معاصر خلیج فارس تحت تـسلط منازعـه و رقابـت میـان سـه کـشور                 

حوزه تنش را در این منطقه با محوریت این شش وي . اق بوده استقدرتمند منطقه ایران، عربستان و عر

هاي مذهبی و نژادي، نفت، مسابقه تسلیحاتی، منازعه         قلمرویی، اقلیت : سه کشور مورد شناسایی قرار داد     

این مثلـث رقابـت تـا      (Holiday, 1996: 12) .در حوزه سیاست خارجی و مداخله در امور داخلی یکدیگر
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امـا سـقوط صـدام، بـا     . ي و ایجاد موازنه در جریان بود      ا  منطقه در تالش براي برتري      زمان سقوط صدام  

خارج کردن عراق از رقابت با ایران و عربستان، موجب شد تا رقابت میان ایـران و عربـستان در منطقـه                     

.خلیج فارس که به لحاظ سنتی مهمترین میدان سنتی منازعه آنان براي توسعه نفوذ بود، افـزایش یابـد  

(Terrill, 2011: 14)  

 دوره از روابط ایران و عربستان سعودي که متاثر از تحـوالت هـویتی، ژئـوپلتیکی و سـاختاري         چهار

  :الگوهاي رفتاري متفاوتی را شاهد بوده است، به شرح زیر است

گرایی انقالب اسالمی ایـران، ورود عنـصر        هویت:  حاکم شدن الگوي تعارضی    :)دوره جنگ (  دوره اول  )1

  یدئولوژي اسالمی شیعه به سیاست خارجی ایران و تهاجم عراق به ایران؛ا

گرایـی ایـران و اقـدام عـراق        عمل:  حاکم شدن الگوي همزیستی    :دوره هاشمی رفسنجانی  (دوره دوم   ) 2

  اي با اشغال کویت و آثار آن؛ براي تغییر موازنه منطقه

اي و  اعتمادسـازي در سـطح منطقـه   :  حاکم شـدن الگـوي همکـاري       :)دوره محمد خاتمی  (دوره سوم   ) 3

  المللی و توسعه روابط با همسایگان؛ بین

گیري سیاسـت   تغییر جهت:  حاکم شدن مجدد الگوي تعارضی:)ژاد دوره محمود احمدي ن (دوره چهارم   ) 4

اي به ویژه عراق و لبنان، وقوع انقالب هاي          خارجی ایران، پررنگ شدن عنصر شیعی در تحوالت منطقه        

  .اي سلفی در عرصه منطقه/جهان عرب و پررنگ شدن عنصر سنیاجتماعی 

در کنـار  » ایـدئولوژیک «و » ژئوپلتیـک « دوره مورد اشاره، نحـوه تعامـل عوامـل          چهارنکته مهم در    

الملل است که بیش از هر زمان در دهه اول انقالب اسالمی و نیز در دهـه اخیـر بـه     نظام بین » ساختار«

سلفی از سـوي دیگـر مـورد توجـه قـرار      /ر شیعه از یک سو و عنصر سنی    شکلی پررنگ با تاکید بر عنص     

. این امر منجر به ایجاد فضاي متمایز شده میان ایران و کشورهاي خلیج فارس شـده اسـت     . گرفته است 

. این تمایز دو بعد داشته و دارد      . ترین موضوعات اختالف، تضاد و امنیت است       مساله تمایز یکی از اصلی    «

هرگاه که قالب هاي ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک با هم ترکیـب           . لوژیک و دیگري ژئوپلیتیک   یکی بعد ایدئو  

چرا که رقابت بر سر یکی ) 1390متقی، (» کند شوند و تالقی پیدا کنند زمینه براي تضاد افزایش پیدا می        

د، اما اگر این    کن از این عوامل میان دو یا چند کشور به تنهایی براي چالش بنیادین میان آنها کفایت نمی                

الملل همراه   در کنار تاثیرات ساختاري نظام بین      یرقابت مبتنی بر تلفیق میان دو عامل هویتی و ژئوپلتیک         
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باشد، منجر به تعارض شده و نه تنها بار مخاطره آمیز خواهد داشت بلکه به پیچیده شدن و امنیتی شدن             

  .انجامد روابط می

  

  ن و عربستان سعوديبررسی روابط جمهوري اسالمی ایرا. 3

   و تعارض میان ایران و عربستان سعوديدوره جنگ: دوره اول روابط. الف

المللی ایران انجامید و پیامـدهاي       اي و بین   پیروزي انقالب اسالمی به دگرگونی در پیوندهاي منطقه       

. اه داشـت اي به همر خاص خود را به ویژه براي منطقه خلیج فارس در قالب فروپاشی توازن قواي منطقه 

بر این اساس ایران از پیوند با غـرب خـارج           . انقالب اسالمی، هویت جدیدي براي ایران به همراه داشت        

هاي پادشاهی و محافظه کـار       شد و بنا به ماهیت انقالبی و ایدئولوژیک خود، به منزله چالشی براي نظام             

 انقالب، ایـران و سـعودي بنـا بـه           بر این اساس در دوره پس از      .  ارزیابی شد  ها  از طرف این رژیم   منطقه  

ي که دو بازیگر خود را بر آن بنا کرده و ژ شان نسبت به یکدیگر تغییر یافت و ایدئولو هویت خود، برداشت

ایران در این دوره بنا بـه ماهیـت خـود،           . در تعقیب آن بودند در مخالفت و تعارض با دیگري قرار گرفت           

  .تعهد انقالبی را اتخاذ نمود ی را نفی و رویکرد عدمالملل اي و بین نظم موجود در سطح منطقه

، گسترش نفوذ و    )مبتنی بر تشیع  ( از این زمان در سطح منطقه خلیج فارس اهداف ایران تبلیغ اسالم           

اعتبار کردن حضور    تثبیت خود به عنوان قدرت مسلط در منطقه، کاهش نفوذ و حضور نظامی آمریکا، بی              

گیري  هاي مخالف این کشور و رقابت با عربستان از طریق بهره ذ بر گروهآمریکا در منطقه و گسترش نفو

ضمن آنکـه ایـران از منظـر      (Cordesman, 2011: 5) .هاي درون منطقه خلیج فارس دانست از شکاف

  .داشته و داردامنیتی، از یک نظم امنیتی بدون مشارکت غرب و با حضور کشورهاي منطقه تاکید 

المللی  ن در حالی بود که عربستان سعودي سیاست خارجی اش را در سطح بین  این رویکرد جدید ایرا   

متاثر از اتحاد راهبردي با آمریکا شکل داده و در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، بـه انجـام یـک                      

ضمن آنکه این کشور در سـطح       . تر پرداخته است   تر و قدرتمند   بازي موازنه قوا در میان همسایگان بزرگ      

تـر اقـدام     هاي کوچـک   زیره عربستان نیز به ایفاي نقش همسایه مسلط در مقابل یمن و پادشاهی            شبه ج 

رهبـري  همـواره   اهداف عمده سیاست خارجی عربـستان سـعودي نیـز    )351: 1390گوس،  (.کرده است 

در منطقـه خلـیج فـارس ایـن         . جهان اسالم و رسالت نشر جهانی اسالم مبتنی بر مذهب سنی می باشد            
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بتنی بر تالش براي سرکردگی در منطقه، وحدت اعـراب منطقـه و رهبـري آنهـا، جلـوگیري از                اهداف م 

از . هاي طرفدار ایران و تحدید نفـوذ ایـران مـی باشـد     یابی شیعیان و کانون هاي انقالبی و جریان     قدرت

. اکید داردمنظر امنیتی نیز عربستان سعودي بر یک نظم امنیتی در پیوند با غرب به ویژه ایاالت متحده ت               

همچنین عربستان سعودي و ایاالت متحده داراي منافع مشترك در قبال مهار ایران، اطمینان از جریـان                 

آزاد نفت خلیج فارس، ثبات در یمن و شاخ آفریقا و حذف نفوذ ایران در میان اعراب به ویژه فلـسطین و                      

  (Cordesman, 2011: 10) .لبنان می باشند

 مجددا به رقابت ژئوپلتیک بازگشتند بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن بـار عامـل                    با وقوع انقالب، دو کشور    

از این زمان هرگاه ژئوپلتیـک اهمیـت یافتـه اسـت ایـران بعـد       «. ایدئولوژي نیز بر این رقابت افزوده شد  

طـی زمـان ایـن عامـل تـازه الیـه جدیـدي بـر                . نمایی خود افزوده است    مذهبی را نیز به توانایی قدرت     

جایگاه اسالم در شکل دادن به سیاسـت و اهـداف           . زمینی بسیار عمیق دولت اضافه کرد     ناسیونالیسم سر 

هایی در روابط تهران با اعراب گردید و هنوز هم باعث پیچیده تر شدن این                راهبردي سبب ایجاد شکاف   

 ضمن آنکه اهمیت خلیج فارس و تسلط بر آن به عنـوان یـک               )503: 1390احتشامی،  (» .شود روابط می 

هـاي بـسیار     شـباهت «این امر   . ه جهانی، موجب نشد تا این مساله از سوي ایران نادیده گرفته شود            مسال

  . دهد  را نشان می(Furtig, 2002: 144)» میان سیاست خلیج فارس ایران در قبل و بعد از انقالب

تشکیل همچنین از رخدادهاي مهم مرتبط با تحوالت این دوره می توان به تهاجم عراق به ایران و                  

در این زمان بـا پررنـگ شـدن عنـصر ایـدئولوژي در سیاسـت                . شوراي همکاري خلیج فارس اشاره کرد     

خارجی ایران و مساله صدور انقالب مبتنی بر ماهیت انقالبی و ماهیت شیعی جمهوري اسالمی ایران، و                 

این امر خـود را در  . نقش ایاالت متحده، روابط ایران و اعراب منطقه به ویژه عربستان به تیرگی انجامید           

حمایت اقتصادي و سیاسی غرب، عربستان سعودي و متحدانش از عراق در جریان جنگ تحمیلی نشان                

ن آنکه ایران و عربستان در این دوره زمانی، قطع رابطه به واسطه کشتار حجاج ایرانی در هنگام        مض. داد

  . حج را تجربه کردند

  

   و عربستان سعوديدوره همزیستی میان ایران: دوره دوم. ب

اي از یکسو و مـصادف شـدن آن بـا             حمله عراق به کویت و تالش براي تغییر موازنه قدرت منطقه          
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نظام دوقطبی، آثار و پیامدهاي گسترده در سـطوح منطقـه اي و             اتحاد جماهیر شوروي و پایان      فروپاشی  

آنکه فشارهاي داخلی و خارجی اول  . المللی و از جمله براي نظم منطقه و روابط کشورهاي آن داشت            بین

بر رژیم صدام حسین افزایش یافت؛ دوم آمریکا به سیاست مهار دوجانبه ایران و عـراق روي آورد؛ سـوم          

شکست عراق در بحران کویت، این کشور را در مقایسه با همـسایگان خـود تـضعیف و موجـب تقویـت                 

خلیج فارس را به وضعیت شبه تحت موقعیت ایران شد و چهارم اینکه دولت هاي عضو شوراي همکاري    

 ضمن آنکه در  )115-118: 1388بوزان و ویور،     (.در برابر غرب به ویژه ایاالت متحده در آورد         الحمایگی

، عربستان به عنوان مرکز مهم بـراي اجـراي سیاسـت    1990عین بهبود روابط ایران و عربستان در دهه         

 (Addis, 2010: 5) .خته شدمهار دوجانبه آمریکا در قبال ایران و عراق شنا
 و پایان جنگ با عراق بیش از دیگر کشورهاي 598توجه به پذیرش قطعنامه  از طرف دیگر، ایران با   

، تغییـر رهبـران و      598از جنبه داخلی، پذیرش قطعنامـه       . ین تحوالت قرار گرفت   منطقه در معرض آثار ا    

گرایـی مبتنـی    گیري عمل نخبگان حاکم در ایران و تحوالت منطقه اي و بین المللی موجب شد تا جهت         

ایـران  المللی در سیاست خـارجی       اي و بین   بر الزامات و شرایط سیاسی، اقتصادي و امنیتی داخلی، منطقه         

ـ              . ت یابد اولوی ثابـت مانـدن     رغـم  هتفاوت این دوره از سیاست خارجی ایران با دوره گذشته، این بود که ب

پایـان جنـگ ایـران و    . اصول و مبانی سیاست خارجی، شیوه برخورد و مواجهه با جهان خارج تغییر کـرد     

زمینـه را  عراق و محکوم کردن تجاوز عراق به کویت در کنار تغییر جهت گیري سیاست خارجی ایـران،                 

هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت در سـال  . براي بهبود رابطه با اعراب به ویژه عربستان فراهم کرد        

ما و آنها هـر  «:  راهبرد ایران در برخورد با همسایگان در منطقه را اعالم و در مورد عربستان گفت             1988

ن، روابط ما در آینده اي نه چندان به اعتقاد م . دو خواستار حل مشکالت مربوط به روابط دوجانبه هستیم        

مـا از همـان ابتـدا اهـداف توسـعه طلبانـه       ... به طور کلی و به عبارت واضـح تـر    . دور، عادي خواهد شد   

) 88: 1378احتـشامی،  (» .همسایگان جنوبی مقاصد تجاوزکارانه نداشـتند      که   گونه نداشتیم، درست همان  

و کمرنـگ شـدن عوامـل ایـدئولوژیک، در کنـار            گیري جدید ایـران      مواضع رییس جمهور جدید و جهت     

الملـل، شـرایط را بـراي بهبـود و         المللی و تعامل انتقادي به جاي نفی نظام بین         اي و بین   تحوالت منطقه 

بر این اساس در دوره پـس  . توسعه روابط ایران و عربستان سعودي و در نتیجه اعراب منطقه فراهم کرد           

ی حوزه هاي ژئوپلتیکی، برداشـت ایـران و سـعودي از یکـدیگر بـه      رغم تداوم رقابت در برخ  از جنگ، به  
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  .عنوان دشمن مبتنی بر تحوالت مورد اشاره تغییر یافت

  

  دوره همکاري میان ایران و عربستان سعودي: دوره سوم. پ

این روند مثبت با روي کار آمدن سید محمد خاتمی در ایران و پیگیري سیاست تنش زدایی و اتخاذ                   

تالش . اد سازي منجر به گشودن فصل تازه اي از روابط میان ایران و عربستان سعودي شدسیاست اعتم 

المللی موجب شد تا ایران و       اي و بین   سازي در کنار ایجاد فضاي مناسب منطقه       زدایی و اعتماد   براي تنش 

 و بـراي    نسبت به یکدیگر داشته باشـند     » دوستی«اي از آرامش را تجربه کنند و برداشت          عربستان دوره 

هاي دو کشور در حوزه هاي اقتصادي، انرژي، سیاسی و امنیتی  اولین بار پس از انقالب اسالمی همکاري 

 در کنفرانس سران کشورهاي اسالمی  ، ملک عبداهللا،  در این زمان ولیعهد عربستان سعودي     . به اوج برسد  

 مـورد   1999 و   1998در ایران شرکت نمود و هاشمی رفـسنجانی و سـید محمـدخاتمی در سـال هـاي                   

بهبود مناسـبات میـان دو کـشور در دو        .  قرار گرفتند   در سفر به این کشور     استقبال گرم مقامات عربستان   

شـود، نـه تنهـا بـه         دوره اي که غالبا تحت عنوان جهت گیري عمل گرایی و اصالح طلبی خوانـده مـی                

که به امـضاي توافقنامـه       منجر شد بل   1998همکاري براي جلوگیري از روند کاهش قیمت نفت در سال           

  . امنیتی میان ایران و عربستان سعودي انجامید

در دوران ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به واسطه تحوالت داخلـی و منطقـه                 

گرایـی در سیاسـت    اي و متاثر از طرز تلقی و نگرش نخبگان حـاکم، و غلبـه عملگرایـی بـر ایـدئولوژي         

  .الملل، دو کشور به هم نزدیک شدند شارهاي ساختاري نظام بینخارجی، و کاسته شدن از ف

 و سعودي سپتامبر است که در آغاز به تیرگی روابط آمریکا و 11یک واقعه مهم در دوره سوم، حادثه 

 منجر شد اما تحوالت پس از این حادثه در پیوند و تعامـل سـه                 سعودي نزدیکی بیشتر ایران و عربستان    

  .  شد سعودي، موجب آغاز روند بازگشت به تعارض در روابط ایران و عربستانعامل اصلی مورد توجه

  

  بازگشت ایران و عربستان سعودي به تعارض: دوره چهارم. ت

از همزیستی تهران و ریاض و روابط دوستانه آنها، تحوالت نوین در سـطوح               پس از گذشت دو دوره    

تقابل ژئوپلتیک و ایـدئولوژیک، مجـددا بـه تـضاد و            المللی با برجستگی رقابت و       اي و بین   داخلی، منطقه 
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چرا که یکی از بارزترین تمایزات ژئوپلتیک ایران، مذهب شیعه است، زیرا ایران       . تقابل دو کشور دامن زد    

آید؛ به ویژه اینکه منافع ایران در سال هـاي اخیـر بـا ژئوپلتیـک                 هسته اصلی جهان تشیع به حساب می      

 از سوي دیگر تمایز بارز سعودي، مذهب سنی با          )46: 1386زین العابدین،   ( .نوین تشیع گره خورده است    

 11پیامدهاي حادثـه  . کاري خارج می شود    وهابی است که در این دوره از چارچوب محافظه        /تفسیر سلفی 

هاي اخیر جهان عـرب   اي و ناآرامی سپتامبر بر منطقه، پررنگ شدن عنصر شیعی در سیاست هاي منطقه          

. عراق، لبنان، بحرین و سـوریه    : ابت و تضاد میان ایران و عربستان سعودي را برجسته کرد          چهار حوزه رق  

اي  هـاي منطقـه    ویژگی مهم این چهار حوزه اتصال مسایل خلیج فارس و حوزه مدیترانه در قالب رقابـت               

 متحـده  ایران و عربستان سعودي متاثر از دو عامل ژئوپلتیک و ایدئولوژي در کنار نقش ساختاري ایاالت            

اهمیت هر کدام از این مناطق براي ثبات و امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه باعث شـده تـا        . بوده است 

اي  اي و فرامنطقه اي از بازیگران منطقه اي محدود نشده و طیف گسترده رقابت در آنها به بازیگران منطقه

  .را در بر گیرد

   سعودي عربستان سپتامبر بر روابط ایران و11 پیامدهاي حادثه )1

.  سپتامبر نقطه عطف مهمی در تحوالت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس محسوب می شود           11حادثه  

. به ویژه آنکه تعداد قابل توجهی از اتباع عربستان به عنوان عوامل القاعده در این حادثه مشارکت داشتند         

دگراي سنی از پیوندهاي نزدیک ایاالت      هاي بنیا   سپتامبر بازتابی از نارضایتی گروه     11عملیات تروریستی   

المللـی   با این حال تهاجم ائتالف بـین      . کار و حضور نظامی آمریکا در منطقه بود        متحده و اعراب محافظه   

، به شکل گیري 2003به رهبري آمریکا به افغانستان و سپس حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 

 گشایشی براي ایران در پیشبرد قرار گرفتن به عنوان یک جنگ عراق «. نظمی نوین در منطقه منجر شد     

سقوط صدام از یک طرف عراق را از مثلث رقابت منطقـه    (Cohen, 2009: 383)» .اي بود قدرت منطقه

خلیج فارس خارج کرد و از سوي دیگر این کشور را به میدانی جدید براي رقابت میان ایران و آمریکـا و                      

یابی شیعیان در عراق موجب برجستگی توازن امنیت در خلـیج فـارس              قدرت. عربستان سعودي بدل کرد   

سـقوط    (Addis, 2010: 5)» .از نظر عربستان، ایران ذینفع اصلی حذف صـدام بـود  «به ویژه آنکه . شد

 نه تنها تهدید عراق براي ایران را از بین برد، بلکه به افزایش نقش و موقعیت ایران 2003صدام در سال 

تشکیل یک دولت دموکراتیک و شیعی در عراق در نقطـه           . شور و منطقه خلیج فارس منجر شد      در این ک  
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از این رو عربستان براي ایجـاد موازنـه، همـراه بـا متحـدانش             . مقابل منافع اعراب به ویژه عربستان بود      

توجهی به حکومت قانونی عراق، اقدام به حمایـت از گـروه هـاي مخـالف عراقـی و در ادامـه                       ضمن بی 

براساس دیـدگاه  . روي این کشور کردند هاي سنی در انتخابات هاي پیش سیاسی از جریان -حمایت مالی 

تحلیلگران ایران و عربستان در پی ارتقا جریان هاي طرفدار خود و محدود کردن نفوذ طـرف مقابـل در                    

آنهـا بـا   . اق بودمنشا طرح هالل شیعه از سوي عربستان و اردن، افزایش نفوذ ایران در عر        . عراق هستند 

انتقاد از تحوالت عراق و نقش ایران، به ابراز نگرانی درباره توسعه یک هالل شیعه پرنفـوذ از حـزب اهللا        

   (Loi and Cordesman, 2011: 9) .در لبنان تا سوریه تحت حاکمیت علویان به عراق و ایران پرداختند

کشور تامین ثبـات و امنیـت در عـراق را           این  . در این بین نقش ایاالت متحده نیز حائز اهمیت است         

در این زمینه ایـاالت متحـده و ایـران داراي هـدفی مـشترك در عـراق                . هدفی مهم براي خود می داند     

رغم تاکید بر ثبات، ایجاد بی ثبـاتی و در نتیجـه متزلـزل کـردن دولـت              هدر حالی که عربستان ب    . هستند

-در گـزارش نماینـدگان آمریکـا موسـوم بـه بیکـر       حتی اي که این نکته   به گونه . شیعیان را مدنظر دارد   

در خصوص نقش منفی عربستان در قبال دولت مالکی و  ثبات در عراق و عدم تمایـل  ) 2007(همیلتون  

  .این کشور نسبت به جلوگیري از تروریسم مورد اشاره قرار گرفت

تعقیـب رویکـرد   و مللـی  ال در نفی نظم موجود بـین    تغییر دولت در ایران، مواضع رییس جمهور جدید         

، در   سقوط صدام و قدرت یابی شیعیان در عراق         در سطح داخلی،   ،ژیک گرایانه در سیاست خارجی      ایدئولو

اي ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه، زمینـه را بـراي               چالش بر سر پرونده هسته     اي و   سطح منطقه 

 و ایدئولوژیک و در نتیجه تـضاد و تقابـل           بازگشت مجدد ایران و عربستان به رقابت هاي توام ژئوپلتیک         

  .بیشتر دو کشور در آینده فراهم کرد

  منطقه ايهاي  تحوالت عراق و لبنان و تثبیت نقش عنصر شیعی در سیاست )2

یابی شیعیان در عراق و در ادامه ارتقا جایگاه شیعیان در لبنان از یکسو به تثبیت عنصر شـیعی                    قدرت

 میان مسایل حوزه خلیج فارس و حوزه مدیترانه و در نتیجه تقویت نقش و               در سیاست منطقه اي و پیوند     

اثرگذاري ایران در منطقه انجامید و از سوي دیگر به جنگ سرد جدید میان ایران و عربستان و گـذر دو                     

دو تحول مهم نقـش مهمـی   . کشور از مرحله رقابت به تضاد و تقابل ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی منجر شد   

 و تاسـیس حـزب   1982عمیق ایران در لبنان داشته است؛ اول حمله اسراییل به لبنان در سال   در حضور   
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اهللا و دیگري ترور رفیق حریري و خروج سوریه از لبنان که موجب ایفاي نقـش بیـشتر ایـران در لبنـان               

نی از  اهمیت لبنان براي ایران و عربستان سعودي ناشی از حضور نیروها و گروه هاي شیعه و سـ                 . گردید

از این رو ارتقا نقش و جایگاه . یکسو و نقش لبنان در منازعه تاریخی و روند صلح اعراب و اسراییل است          

سیاسی شیعیان و نیز افزایش قدرت و اقتدار حزب اهللا در این کشور ارتباط مـستقیمی بـا نفـوذ و قـدرت             

  .ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دارد

 در صحنه لبنان، افزایش نقش منطقه اي ایران از طریق عنصر شیعی در دو عالوه بر تحوالت عراق،

 و دوم افـزایش    2006اول با پیروزي حزب اهللا بر اسراییل در جنگ تابـستان            . مرحله صورت گرفته است   

: 1387برزگـر،   (2008نقش ایران با پیروزي حزب اهللا در دور جدید رقابت هـاي داخلـی لبنـان در بهـار          

 اساس اعراب با محوریت عربستان، اردن و مصر با ابراز نگرانی از موقعیت شیعیان و پیونـد                  براین). 663

ملک عبداهللا پادشاه عربستان در     . پرداختند» هالل شیعی «ایران با مسایل عراق، سوریه و لبنان به طرح          

مـذهب شـیعه   تالش براي گسترش «اظهاراتی بی سابقه در ارتباط با افزایش نفوذ ایران در منطقه گفت  

ما درباره گسترش شیعه هوشیار هـستیم و فکـر نمـی کنـیم              . در جهان سنی عرب شکست خواهد خورد      

 در دستیابی به هدفش موفق شود زیرا اقلیت بزرگ مسلمانان که سنی اند مـذهب خـود را تغییـر         ]ایران[

   (Daniel, 2008: 6)» .نخواهند داد

پایان یافـت، امـا   رژیم اسراییل زب اهللا و عقب نشینی     سه روزه اگرچه با اعالم پیروزي ح       و  جنگ سی 

ایران نیز اعراب را به کوتاهی در قبال        . موجب انتقاد عربستان و متحدانش از این گروه شیعه و ایران شد           

هر دو طرف تالش کردند تا در جریان بازسازي لبنان بـا اسـتفاده از اهـرم                 .  متهم کرد  رژیم صهیونیستی 

 نیـز در عرصـه      2006موقعیت حـزب اهللا پـس از جنـگ          . این کشور توسعه دهند   کمک، نفوذ خود را در      

 14در این بین حمایت ایران از حزب اهللا و حمایت عربستان از ائتالف           . سیاسی و انتخابات مستحکم شد    

پس از انتخاب پارلمانی طرفین بر سر تـشکیل دولـت     . مارس هدفی جز تحدید نفوذ طرف مقابل نداشت       

.  کردند اما چالش هاي داخلی و منطقه اي بار دیگر موجب بروز اختالف و تنش گردید    وحدت ملی توافق  

این امر موجب شد تا تالش عربستان براي حل بحران میان حزب اهللا و دولت حریري که موجـب سـفر                

 به لبنان شد، بی نتیجه ماند و در نهایت 2010بی سابقه پادشاه سعودي و رییس جمهور سوریه در ژوییه          

  .لتی با محوریت حزب اهللا بر سر کار بیایددو
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افزایش تحرکات ژئوپلتیکی ایران در پرتو تحوالت منطقه اي در پیوند با عنصر تـشیع، بـه تغییـر در             

هر گاه موازنه قدرت در حال تغییر باشد بـه شـکلی اجتنـاب ناپـذیر                . فضاي موازنه قدرت منطقه انجامید    

با انعکاس بین المللی گسترش نفـوذ ایـران، از      . متولد می شود  منازعه، جنگ و یا تحوالت بحران آفرین        

نیروي تهدید کننده از منظر اعراب .  زمینه براي موضوعی به نام موازنه تهدید شکل می گیرد2006سال 

یا بازیگران  ) ایران، عراق و سوریه   (و آمریکا، جمهوري اسالمی و متحدان منطقه اي آن اعم از دولت ها              

در این فضا مثلث دولتی شکل گرفت که می توانـست           . قلمداد می شوند  )  اهللا و حماس  حزب  (غیردولتی  

 از این رو ائتالفی نانوشته   )1390متقی،   (.حوزه قدرت در خلیج فارس و خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد           

  .ایران قرار گرفتجمهوري اسالمی اسراییل در برابر رژیم میان آمریکا، اعراب و 

 ناشی از هویت دو  و تضاد اهداف و منافع آنها در قبال عراق و لبنان            سعودي  و عربستان  رقابت ایران 

، موجب شد تا اعراب به رهبري عربستان و همراهـی غـرب           المللی  اي و بین    بازیگر و توزیع قدرت منطقه    

نش بـر   و متحـدا  سعودي  همانند عراق، تالش    . به ابراز نگرانی از نقش ایران در تحوالت منطقه بپردازند         

در این مورد می تـوان بـه تـالش     . خارج کردن متحدان دولتی و غیردولتی ایران از مدار قدرت قرار دارد           

 سـوریه   سـالیان اخیـر   براي تضعیف حزب اهللا لبنان و سپس کنار زدن بشار اسد از قدرت در پی بحـران                  

  .اشاره کرد

   جهان عربتحوالت اخیر )3

 آن به عنوان بیداري اسالمی یاد می شود، از تونس آغاز و به ازدر ایران هاي جهان عرب که    ناآرامی

. مصر، لیبی، بحرین، یمن و سوریه تسري یافت و آثار مهمی بر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه داشـت   

این انقالب ها یک تهدید بزرگ براي خاندان آل سعود به واسطه هراس از تسري اعتراضات سیاسی بـه       

پس از سقوط حسنی مبارك در مصر،   (Jahner, 2012: 45) .ا هدف تغییر رژیم بودقلمرو پادشاهی خود ب

چـرا کـه   . شیوع ناآرامی با محوریت شیعیان در بحرین چالشی بزرگ پیش روي حکام عربستان قـرار داد     

نزدیکـی بحـرین سـاکنند و بـه سـبب            شیعیان ایالت شرقی عربستان سعودي به لحـاظ جغرافیـایی، در          

عربستان به طور جدي خواهـان سـرکوب   . اوندي، روابط نزدیکی با شیعیان بحرین دارند      پیوندهاي خویش 

نوع گرایش به دموکراس در بحرین است؛ در نظر آنان، فقط با این کار می توان از استیالي اکثریـت      هر

رین  از نگاه عربستان موفقیت شیعیان در بح       )155: 1383فولر و فرانکه،    ( .شیعه بر بحرین جلوگیري کرد    
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هاي امنیتی و اقتصادي براي آل سعود می شـود ضـمن             موجب تسري به شرق این کشور و ایجاد چالش        

آنکه بحرین حلقه وصل عربستان از طریق خلیج فارس به تنگه هرمـز و آبهـاي آزاد اسـت و در نتیجـه                      

  . نقش مهمی در حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس دارد

قعیت خود در خلیج فارس، استقرار ناوگـان پـنجم نیـري دریـایی         از سوي دیگر بحرین به واسطه مو      

آمریکا، هدایت بخشی از عملیات هاي آمریکا در عراق و افغانستان از طریق بحرین، نقش این کـشور در   

. اي براي آمریکا برخوردار اسـت      تامین امنیت انرژي خلیج فارس و نیز مقابله و مهار ایران از جایگاه ویژه             

بـوش   «2002 سپتامبر وابستگی بحرین به ایاالت متحده افزایش یافـت و در مـارس           11پس از حوادث    

».و نـاتو معرفـی کـرد   ـرییس جمهور وقت آمریکا، بحرین را بـه عنـوان یـک متحـد مهـم غیـر عـض       

(Katzman, 2005: 4)     اما تحوالت اخیر جهان عرب موجب نزدیکی بیشتر بحرین با عربـستان و طـرح

در این زمان عربستان سعودي مصمم بـه حمایـت از اقلیـت سـنی            . و بحرین گردید  سعودي  ایجاد اتحاد   

اي در  اقدام عربستان منجـر بـه افـزایش اختالفـات فرقـه          . حاکم، اقدام به مداخله نظامی در بحرین کرد       

.  براي تاکید بر عدم مشروعیت اقدامات عربستان در بحرین بهـره جـست     اقداممنطقه شد و ایران از این       

بحرین همواره به واسطه برخورداري از اکثریت جمعیت شیعه، همسویی نژادي و تعلق قلمرویـی               مسایل  

ایـران خواهـان حـذف تـسلط و        . به ایران در گذشته، با حساسیت خاصی از سوي ایران دنبال شده است            

ز رقابت و تـضاد در قبـال بحـرین یکـی ا        . مداخله عربستان و نیز پایان حضور آمریکا در این کشور است          

  .مهمترین منابع تنش میان ایران و عربستان سعودي از آغاز انقالب اسالمی بوده است

این . چالش میان ایران و عربستان بر سر بحرین به تیرگی در روابط دو طرف و متحدانشان بدل شد                 

 هـا  اي ایران و توسعه تحریم     وقایع همزمان با شدت یافتن چالش ایران و غرب بر سر فعالیت هاي هسته             

از جمله در حوزه نفت، منجر به بهره گیري عربستان و اعراب از شرایط پیش آمده براي پیشبرد اهداف و       

هاي این مساله می تـوان بـه همراهـی دیپلماتیـک             از نمونه . منافع خود به ویژه در تقابل با ایران گردید        

زمینه ادعـاي تـرور سـفیر       غرب با اعراب علیه ایران از جمله در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در               

هاي ایران از جملـه وعـده پـر کـردن      عربستان و یا همراهی اعراب و عربستان با غرب در اجراي تحریم  

  .خالء نفت ایران در بازار براي پیشبرد تحریم نفتی ایران اشاره کرد

ي ها در سوریه موجب شد تا اعراب بـا محوریـت عربـستان سـعود                دیگر شدت یابی ناآرامی    جانباز  
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ضمن ایفاي نقش جدي و موثر در قبال این بحران، زمینه را براي خارج کردن سوریه از اتحاد بـا ایـران                     

دیپلماتیک اعراب به رهبري عربستان علیه سوریه در قالب مجمع عمـومی     -اقدامات سیاسی . فراهم کنند 

مـک مـالی و     و ک ... و شوراي امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیـه عـرب، سـازمان همکـاري اسـالمی و                

در این باره هدف عربـستان و متحـدانش         . پشتیبانی به مخالفان بشار اسد نمونه اي از این اقدامات است          

تاثیر گذار بر نظم و قدرت منطقه خلیج فـارس  ) ایران، عراق و سوریه(خارج کردن سوریه از مثلث دولتی     

 و متحد ایـران پـس از انقـالب          این در حالی است که سوریه تنها کشور عربی دوست         . و خاورمیانه است  

اسالمی بوده است به گونه اي که نه تنها از عراق در جنـگ بـا ایـران حمایـت نکـرد، بلکـه بـه یـاري                        

. همچنین سوریه نقش مهمی براي ایران در ارتباط با جهان سنی داشته اسـت . جمهوري اسالمی شتافت 

تحاد قوي در برابر عربستان، مصر، قطر و هر دو کشور علیه ایدئولوژي سلفی گري عربستان هستند و با ا      

به همین دلیل حضور شیعیان عراق در قدرت، اهمیت سوریه را براي ایران کـاهش        . جهان عرب بوده اند   

  (Ertugrul, 2012: 4) .نداد

، تغییـر رژیـم در   2011برخالف سقوط دوستان و متحدان عربستان در تـونس و مـصر در تحـوالت      

هاي سـکوالر و لیبـرال در    سلفی یا حتی غرب محور توسط گروه-ومت سنیسوریه با جایگزینی یک حک  

کـار منجـر خواهـد       اي ایران به ویژه در تقابل با اسراییل و اعراب محافظه           دمشق به تضعیف نفوذ منطقه    

اي خـود، ایـن کـشور را از          به ویژه آنکه ایران در پاسخ به تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه هـسته             . شد

عـالوه بـر پیونـدهاي گذشـته میـان       (Ibid).حزب اهللا تحت فشار گذاشته است   /لبنان-سوریهطریق خط   

در مقابـل دولـت بـشار       و گروه هاي تروریستی جهادي      هاي افراطی سلفی     ایران و سوریه، حضور جریان    

  .گیري ایران در قبال سوریه موثر بوده است اسد در اتخاذ جهت

  

  گیري نتیجه

المللی، ایفاي نقـش     از انقالب تهدیدات هویتی مشترك منطقه اي و بین         در حالی که در دوران پیش     

اي و  در دکترین دوستونی منطقه اي و اتحاد بـا ایـاالت متحـده آمریکـا در سـه سـطح داخلـی، منطقـه                

گیري الگوي دوستی میان ایران و عربستان سعودي منجر شـده بـود، وقـوع انقـالب           المللی به شکل   بین

  .اري متفاوتی را بر روابط ایران و سعودي حاکم کرداسالمی الگوهاي رفت
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اي و رقابت ایـدئولوژیک میـان ایـران          ورود عنصر ایدئولوژي در سیاست خارجی ایران به تمایز فرقه         

بر این اساس در اولین دوره از روابط ایـران و سـعودي متـاثر از     . وهابی منجر شد  /شیعه و عربستان سنی   

تغییـر یافـت و از منظـر    » دشـمن «سعودي از ایران به عنوان تهدید و     » برداشت «،تمایز و تقابل هویتی   

هـاي   از سـوي دیگـر  تـداوم رقابـت    . شـد ایران نیز سعودي به عنوان یک رژیم فاقد مشروعیت شناخته       

اي، و نیز تقابل  ژئوپلتیک دو کشور به ویژه در منطقه خلیج فارس براي ارتقا نفوذ و افزایش قدرت منطقه           

از یکـدیگر  » برداشـت «تا این الت متحده در زمان افزایش پیوند آمریکا با سعودي، باعث شد         ایران با ایا  

الگوي رفتاري تعارضی بر روابط میان طرفین    با حاکم شدن    الملل دوقطبی،    در ساختار آنارشیک نظام بین    

 دو  که تجلی این تعارض در حمایت سعودي از عراق در طول جنگ تحمیلی و قطـع روابـط                 . همراه شود 

  .کشور به واسطه کشتار حجاج ایرانی بود

در دومین دوره از روابط با تغییر جهت گیري سیاست خارجی ایران و کم رنـگ شـدن رویکردهـاي                    

اي با اشغال کویت از سوي دیگر در         ایدئولوژیک از یکسو و مقابله با اقدام عراق براي تغییر موازنه منطقه           

چنـدقطبی در نظـام بـین الملـل و          -ک ساختار توزیع قـدرت تـک      قطبی و ایجاد ی    کنار فروپاشی نظام دو   

عملگرایی ایران در قبال جهان بیرون، روابط ایران و سعودي از تعارض خارج و برداشت آنان از یکـدیگر          

بر این اساس پرهیز از چالش مشروعیت نسبت به دیگري، تـنش زدایـی،              . بدتغییر یا » دشمن«به عنوان   

الملـل، بـه شـکل گیـري الگـوي           منطقه و تعامل انتقادي با نظام بین      اي  کشورهپذیرش نظم موجود در     

  . میان دو بازیگر انجامید» همزیستی«

المللـی از    اي و بـین    تداوم این روند در سومین دوره از روابط همراه با اعتمادسازي در سـطح منطقـه               

پیش ایران و سـعودي  سوي ایران و همسو شدن آن با تعدیل رویکرد حکام سعودي، به نزدیکی بیش از           

هر چند در دومین    . دوشالملل منجر     در ساختار آنارشیک موجود نظام بین     از یکدیگر   » دوست«و برداشت   

هاي ژئوپلتیک میان دو بازیگر وجود داشـت، امـا عـدم         و سومین دوره از روابط، برخی اختالفات و رقابت        

  .در روابط منجر شد» همکاري«الگوي گیري  تقابل هویتی در کنار تعدیل فشارهاي ساختاري، به شکل

چهارمین دوره از روابط ایران و عربستان سعودي با بازگشت به الگوي حـاکم در اولـین دوره همـراه         

وجه تمایز این دوره . در این دوره تقابل و رقابت هاي ایدئولوژیک و ژئوپلتیک هم زمان شدت گرفت. بود

کارانه و اتخاذ رویکـرد فعـال و تهـاجمی در     ري محافظهبا دوره اول، خروج عربستان سعودي از جهت گی    
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سلفی تندرو در سطح    /هاي سنی  سیاست خارجی و برجستگی رویکرد ایدئولوژیک آن و  حمایت از جریان           

  . اي بوده است منطقه

هاي ایدئولوژیک و ژئوپلتیک ایران و سعودي در عراق، لبنان، منطقه خلیج فـارس و در قبـال                   رقابت

در » تعارضـی « در سوریه، تجلی حاکم شـدن الگـوي           آنها بحرین و نیز مواجه غیرمستقیم    تحوالت اخیر   

ایـران در   ثبـات بخـش     الملل، نفی نقش     از سوي دیگر در سطح ساختاري نظام بین       . این دوره بوده است   

 و در سطح    ،آمیز ایران 2اي صلح  هراسی به ویژه در موضوع برنامه هسته       نظم منطقه و تشدید پروژه ایران     

اي در پرتو تحوالت عراق و سپس لبنـان بـه    هاي منطقه اي پررنگ شدن عنصر شیعی در سیاست      منطقه

چالش سعودي و متحدانش بـه دولـت شـیعی عـراق،         . حساسیت اعراب و سعودي در قبال ایران انجامید       

ز هاي شیعه و حزب اهللا در لبنان، حمایت از حاکم سـنی بحـرین و ممانعـت ا     تالش براي تضعیف جریان   

یابی شیعیان در بحرین، و خارج کردن سوریه از صف متحدان ایران از طریق               استقرار دموکراسی و قدرت   

سلفی، تجلی تعارض میان ایران در / سنی و جهادي هاي تندرو  تغییر رژیم در این کشور با حمایت از گروه        

این مسایل منجر به    . ستمقابل عربستان و غرب متاثر از سه عامل هویتی، ژئوپلتیکی و ساختاري بوده ا             

  سعودي ایران با محوریت عربستان   جمهوري اسالمی   وقوع تحوالتی در ارتباط با موازنه منطقه اي علیه          

علت این امر به ماهیت ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک رقابت هاي طرفین و نقش ایاالت متحده به     .استبوده  

.  ایران افـزایش یافتـه اسـت، بـاز مـی گـردد      ویژه در زمانی که فشارها به واسطه فعالیت هاي هسته اي  

فضایی که در آن عربستان سعودي تالش دارد با استفاده از اعتبار دیپلماسی، نفـوذ مـذهبی و دالرهـاي                   

  . نفتی به تضعیف متحدان دولتی و غیردولتی ایران در منطقه بپردازد

میـان دو   » ارضـی تع«در یک جمع بندي نهایی می توان گفت آنچه که موجب حاکم شدن الگـوي                

 و ژئوپلتیکی در کنار فـشارهاي سـاختاري مـی           هویتیکشور بوده است، تالقی در تقابل و رقابت عوامل          

 و ژئوپلتیکی و فـشارهاي سـاختاري نظـام    کیایدئولوژی برباشد و هر زمان که از تالقی در تقابل و رقابت 

 بـه  .گیـرد  روابـط شـکل مـی   در  الملل کاسته می شود، الگوهاي متفاوتی چون همزیستی و همکاري     بین

اي شـکل   المللـی و منطقـه     عبارت دیگر، نوع برداشت دو بازیگر از یکدیگر در ساختار آنارشیک نظام بین            

  .دهنده به الگوهاي رفتاري آنان در قالب دوست، رقیب یا دشمن است
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