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 مقدمه

 یگرزاـب دو انوـعن هـب دیسعو نعربستا و انیرا سالمیا ریجمهو ایمنطقهی هارفتار

. س اشته دا متقابل تأثیر رکشودوملی  رتقد بر ارههمو غرب آسیا،منطقه در ارتأثیرگذ

و امنی  منطقه غرب آسیا نیز متاثراز  ایمنطقه انیگرزبا سایر زیبا هنحو و رفتار ی همچن

به  2011 لسا در ان،یرج.ا.ا و ن سعودیعربستا بطهرا. بوده اس یگرزبا دو ی ا ی ـب قاب ر

 یهبرر به نظامی خلهامد و عربیربها به مموسو میآرانا جمو ردمو در شدید تختالفاا لیلد

 ینگیزا شگف  یسووسم  ،رکشو ی ا شاهیدپا از حمای ر منظو به بحری  در نعربستا

 و یکژیدئولوا تختالفاا تأثیر تح  غلبا رکشو دو ی ا نمیا قاب ر. گرف  دخو به

 یشمنیهاد ای،منطقه یمیهاآرانا و هابشوآ مهنگا در و دمیشو تشدید ربسیا ،ئوپلیتیکژ

از غربی  یهارکشو و انیرج.ا.ا نمیا ایهسته فقاتو، بر همی  اساس یابد می یشافزا هاآن

 ارتأثیرگذ نقش ،جملهاز ،خیرا یهالسا در لمللیابی  و ایمنطقه تتحوالطرف و  یک

 رتقد یشافزا به ،یگرد فطر ، ازیم قطر و  ،یهرسو اق،عر یهاانبحر در انیرج.ا.ا

. س ا هشد دیسعو نعربستا و تشدید دشمنینی انگر موجب و هنجامیدا انیرج.ا.ا ایمنطقه

 س ا دهبو دارهعهد را هاییونیر ماندهیزسا صلیا  یرمحو ارههمو دیسعو نعربستالذا 

 نشیعیا و نلبنا ا... در بحز اق،عر ،یهرسو ازقبیل منافع ج.ا.ایران و محور مقاوم علیه  که

 نعربستا یگراخلهمد شگستر در باید را ییندآفر چنی  نتیجه. میکنند نقش ییفاا منطقه

عربستان سعودی از ابزارهای مختلفی  ه کرد.مشاهد نیز یم  و بحری  همانند هاییرکشو در

به منظور جلوگیری از نفوذ روز افزون ج.ا.ایران در منطقه بهره جسته اس  منجمله ای  

های اقدامات، دام  زدن به اختالف بی  شیعه و سنی، کمک به ایجاد و تجهیز گروه

اشد. در بتروریستی سلفی، اتحاد با کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و...می

 فرمایند:همی  خصوص رهبر معظم انقالب می

بینید در عراق و در م  به شما عرض میکنم که ای  اختالفاتی که امروز شما می»

وجه شود عنوان دعوای مذهبی به آن داده بشود، به هیچجاها سعی می سوریه و در بقیّه

اس  نه جنگ  یجنگ در یم ، جنگ سیاس دعوای مذهبی نیس ، دعوای سیاسی اس .
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که شیعه و سنّی نیس .  حالی در مذهبی؛ به دروغ میگویند که بحث شیعه و سنّی اس ،

و  یرخوارش ها در یم  دارند بچّه و زن و کودکبعضی از آنهایی که زیر بمباران سعودی

اند؛ بحث شیعه و سنّی شان زیدیاند، بعضیبیمارستان و مدرسه را از دس  میدهند، شافعی

 1.«ها اس دعوا دعوای سیاسی اس ، دعوای سیاس  نیس ،

ای و برون ثباتی امنیتی در منطقه غرب آسیا در گرو عوامل درون منطقهثبات و بی

 و امنیتی وضعی  بهبود در محوری بازیگران نقش میان ای  در. باشدمی ای متعددیمنطقه

عربستان  و ج.ا.ایران .اس  برخوردار بسزایی اهمی  از منطقه سازیثباتبی برعکس یا

-محسوب می فارس خلیج منطقه الخصوصغرب آسیا و علی مهم هایقدرت از سعودی

ای   و. هستند اسالم جهان در نیز و مناطق درای  خود نفوذ افزایش پی در و هریک شوند

 از و آمده شمار به فارس خلیج حوزه و غرب آسیا منطقه بازیگران تری مهم دو کشور که

 کشور دو روزافزون بی  رقابتی باعث امر خود ای  باشند.میمنطقه  کشورهای ری تاثرگذار

 گسترش کوشد بامی عربستان اس ، شده ج.ا.ایران اسالمی انقالب از بعد چه و قبل چه

 از بعد چند هر .بپردازد ای ج.ا.ایرانمنطقه برتری با رویارویی به ای خود،منطقه نفوذ

 اما شده، بیشتر اسالمی کشورهای میان در تأثیرگذاری و ه نفوذزحو در رقاب  ای  انقالب

 هایونشیب فراز و داشته بسزایی تأثیر فی مابی  روابط سیر بر کشور دو میان رقاب  کل در

 ای،منطقه مسائل بر سر کشور دو ای  گاه روابط، ای  درمسیر. اس  کرده طی را فراوانی

همکاری  باهم مشترک منافع برسر گاه و اندادهتایس یکدیگر مقابل در مذهبی و فرهنگی

 و سیاسی انداز چشم تواندمی کشور، دو ای  بی  دیپلماتیک روابط شدن تیره اند.کرده

 نعربستاای  پژوهش، چگونگی تاثیرتقابل  سئوال اصلی دهد. تغییر را هایمنطق امنیتی

 ای  ؟س ا دهبوذشته گطی پنج سال بر امنی  منطقه غرب آسیا  ،ج.ا.ایراندی با سعو

 گسترده هایتالش به نقش و رویکرد و ضم  اشاره به تاریخچه روابط دو کشور، پژوهش

در مسائل مهم حادث شده درکشورهای منطقه، طی پنج سال در تقابل با ج.ا.ایران  عربستان

                                                           
 26/5/94.های اسالمیرادیو و تلویزیون السالم و اتحادیهبیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بی  علیهم - 1
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 رپرداخته و تاثیر تقابل عربستان سعودی با ج.ا.ایران بمنطقه غرب آسیا  و تحوالتگذشته 

 کند.امنی  غرب آسیا را بررسی می

 بیان مسئله

 الیلدبه ،لمللیابی  سیستم هگستراز بخشی انعنو به رسفا خلیج و منطقه غرب آسیا

 بخش انعنو به نتاکنو دخو یخیرتا دوران در ارههمو ص،خا تژیکیاسترائوژ و ئوپلیتیکیژ

 حاضر دوران رد صخصو به ده،بو حمطر در نقشه ژئوپلیتیک جهانهمی ا دارای و مهم

-می بمحسو مناطقی همرز در ای  منطقه. س ا ودهفزا آن نقش بر ژینرا و دیقتصاا مسئله

س . ا دهبو روبهرو ایمنطقه یجنگها و ستیز ،عهزمنا از نشانههایی با ارههمو که ددگر

 قیبر دو انعنو بهز یرباد از ای،منطقه رتقد دو انعنو به دیسعو نعربستا و انیرج.ا.ا

 یابیرتقد هرگونهن عربستا ، برهمی  اساسمیشدند شناخته غرب آسیا منطقه در صلیا

و همواره و با تمام توان و با عناوی  مختلف، با  نددامید خو نیاز به را منطقه در انیرج.ا.ا

 همدآبر انیرا ایمنطقه رتقد با مقابلهحمای  و خط فکری آمریکا و رژیم صهیونیستی، به 

عربستان  نمیا ریهمکا ،ضعی و بهتری  سبات دو کشور، درادر طول تاری  من. س ا

 . س ا دهبو اههمر ظ ءسو با ارههمو ریباًتق سعودی و ج.ا.ایران،

 از ایرهپا در و گرف  پیش در را ییزداتنش سیاس  انیرج.ا.ا هاییدر دوره هرچند

 که دوبن ایمسئله رکشو دو ی ا یکژیدئولوا یهادتضا لیو ،یاف  دبهبو بطروا تموضوعا

 ئوپلتیکیژ زهحو از هارکشو سیاسی یهادتضا گرا که اچر د؛کر رعبو آن از انبتو حتیرا به

 از ییزدا تنش بر مبتنی یهارکازوسا یطاشر آن در کند اپید یتسر یکژیدئولوا عرصه به

 تشدید از نتاـعربس با وجود اینکه .دبو هدانخو رداربرخو نیاچند ثربخشیا و موفقی 

 ؛کند نمی لتقباـسا  دوـخ  یـمنیتا  یطـمح  در دـجدی  انبحر یک دیجاا و همنطق در انبحر

 طی بر همی  اصل .شد هداخو دخشنو میانهورخا در انیرا ذنفو و نقش تضعیف از ماا

 دبعاا و هشد ترهپیچید ربسیا عربستان سعودی و ج.ا.ایران نمیا بطروا خیرا یهالسا

 ر کشورهای منطقه که به ظهور و گسترشدجنگ  و انبحر ت،سا گرفته دخو به یجدید

آویزی برای های عربستان سعودی منجر گردید و در ادامه دس یس  سلفی با حمای ترور
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بهانه مبارزه با تروریسم منجر شد و در  به در منطقه غرب آسیا،غربی  رکشورهایحضو

ش، چگونگی های  پژو سئوال اصلی نهای  باعث ایجاد بحران امنی  در ای  منطقه گردید.

گذشته طی پنج سال بر امنی  منطقه غرب آسیا  ،ج.ا.ایراندی با سعو نعربستاتاثیرتقابل 

و پژوهشگر سعی در رسیدن به پاس  ای  سوال بر اساس بررسی اسناد و  ؟س ا دهبو

 باشد.های کارشناسان در ای  حوزه میمدارک و تحلیل

 تحقیق عنو

 آوریعـجم روش هـب توجه با که س ا حلیلیت -توصیفی پژوهش ی ا در تحقیقروش 

 در.  ـسا هدـش هـگرفت نظر در عموضو ی ا ایبر تحقیق روش مناسبتری  ای،کتابخانه

 با مرتبط ایعـقو یخیراـت یـسربر از دهتفاـسا ت باطالعاا تحلیل و تجزیه روش، ی ا

 . س ا یـکل راختاـس در تاـجزئی تحلیل سساابر هاداده همچنی  و عموضو

       تطالعاا آوري دگر روش و اربزا

آوری دی جمعسناا و ایکتابخانه یجستجو طریق از تحقیق ی ا زنیا ردمو تطالعاا

 ینظر مبانی و تبیااد بخش به طمربو یهاداده و تمطالعا ابتدا روش ی ا با گردیده،

 اجخرتـسا دیرـهبرا و یـلتدو دسنااها سناکنفر ت،مقاال ت،تحقیقا ،هابکتا نمیا از تحقیق

 . گردیده اس  ی ـتبی و

 تطالعاا تحلیل و تجزیه روش

 یاـمتغیره از یفیـتوص ادـبتا در ت،اـطالعا دآوریرـگ هیوـش و عموضو عنو به توجه با

 ایبر و ه اس دـش آوریعـجم تطالعاا ،پرسش حطر با و هشد یهارا بستهوا و مستقل

از  ،بستهوا متغیر بر لمستق یمتغیرها تأثیر هـمقایسبه منظور پرسش  به پاس گویی

 .ه اس شد دهستفااکالمی یتحلیلها و منطقی لستدالا یاـهروش

 سوال تحقیق

با ج.ا.ایران موجب کاهش امنی  در منطقه غرب آسیا شده  دی،سعو نعربستا آیا تقابل

 اس ؟
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 هاي تحقیق:فرضیه

سیا آب ربا ج.ا.ایران موجب کاهش امنی  در منطقه غ دی،سعو نعربستا تقابلفرضیه اهم: 

 شده اس .

 فرضیه فرعی

 و حمای  با ،خویش نفع به رتقد نهازمودی برای تغییر سعو نعربستاکوشش-1

ستا با و همچنی  تکیه بر حمای  آمریکا و غرب و هم راجدید  سلفی یهاوهگر از پشتیبانی

 رژیم صهیونیستی، موجب کاهش امنی  در منطقه غرب آسیا شده اس . 

 تقوی  و حمای  خویش با نفع به رتقد نهازموی تغییر ابر انیرکوشش ج.ا.ا -2

 موجب کاهش امنی  در منطقه غرب آسیا شده اس .  م ومقا رمحو

 تحقیق ینظر مبانی و تبیااد

 تاریخچه روابط ج.ا.ایران با عربستان سعودي 

 دچار جزیره شبه با رابطه برقراری در ایران سعود، آل رسیدن قدرت به ابتدای در

 در داخلی جنگ تکلیف تا بود کرده پیشه را و انتظار صبر سیاس  و ودب سردرگمی

 به را حجاز و نجد دول  ایران، پادشاهی ش 1308 /م 1928 سال در. گردد معی  عربستان

 دو روابط. رسید امضا به 1308 شهریور 2 تاری  در مودت عهدنامه و شناخ  رسمی 

  1داش . هادام فعال بطور دوم جهانی جنگ شروع تا کشور

 اردوگاه دو به عرب جهان و بود برای غرب آسیا  ایویژه دوره 1960 و 1950 دهه دو

 که شرایط ای  در. تقسیم شد عرب سوسیالیستی شبه هایرژیم و کاران محافظه دشم ،

غرب  با اتحاد سیاس  اتخاذ با ایران بود، گشته تقسیم وغرب شرق خصم اردوگاه به جهان

 های سیاس  دارای غرب با متحد نیز و کار محافظه عربستان اب موجود وضع حفظ و

 در کشور دو گرفت  قرار راستا یک در و روابط افزایش خود باعث ای  و شد مشترکی

 سرسخ  مخالف منطقه در گسترش کمونیسم با تنها نه عربستان و شد. ایران غرب آسیا

                                                           
تاری  روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، (1387)ضا،عبدالرهوشنگ مهدوی ، - 1

 393صتهران، موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ سیزدهم،



 103 / یاآس منطقه  غرب  یبر امن یرانتقابل عربستان با  ج.ا.ا یرتاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 شد سبب ای  مشترکات داشتند نیز بعثیسم و ناصریسم چون ایمنطقه دشمنان بلکه بودند

 جلوه ناچیز واسرائیل ایران روابط و بغداد پیمان حج، چون برانگیز اختالف مسائل تا

 ای  امنی  حفظ که بود شده فارس خلیج در نسبی ثبات ایجاد سبب حسنه روابط ای .کند

 لکانا بحران و مصر در ناصر آمدن کار روی. بود طرف دو اهداف استراتژیک از منطقه

 درگیری ای  در ایران. بود منطقه رویدادهای به و عربستان نگرش ایران از دیگر برگی سوئز

 نیز طرفی ایران بی و عل  بود بغداد عضو پیمان انگلیس چراکه کرد اتخاذ طرفیبی حال 

 عربستان سعودی و ایران .کرد حمای  ناصر و هامصری از عربستان اما بود خاطر همی  به

 و نقش دارای آمریکا های استراتژی در سرد جنگ و شروع دوم هانیج جنگ از بعد

. آید عمل به جلوگیری منطقه در هاآن طریق از کمونیسم نفوذ از تا بودند ایجایگاه ویژه

 از شوروی تهدیدات برابر در آمریکا که داش می بیان 1957سال  در آیزنهاور دکتری 

دکتری   ای  از. کندمی حمای  و اقتصادی ینظام سیاسی، غرب آسیا ازلحاظ هایدول 

 لبنان حمای  و اردن عراق، چون عرب رومیانه کشورهای و عربستان سعودی و ایران

 در دیگری عامل دکتری  ای . بود عربی سرد جنگ آغاز دکتری  ای  واقع در. کردند

 اردن و لبنان یهابحران در کشور دو ای  مواضع. گرددقلمداد می و عربستان نزدیکی ایران

. بود مشابه بود، گرفته صورت عربیسموپان ناصر توسط طرفداران هاییشورش هاآن در که

 1958 کودتای. شد داده خاتمه در لبنان آمریکا و اردن در انگلیس مداخله با هابحران ای  

 کشور دو نیز مواضع قاسم عبدالکریم آمدن کار روی و هاشمی خاندان سرنگونی و عراق

 سال در فارس خلیج منطقه از خروج بر مبنی انگلیس اعالم با. کرد ترنزدیک هم به ار

 با همکاری برای را خود آمادگی بودند، ایران آن امنی  نگران منطقه، کشورهای 1971

 بودند مایل بیشتر منطقه ای  عرب کشورهای اما کرد فارس اعالم خلیج حاشیه کشورهای

با  امنیتی همکاری به که ای  تا گذارند اجرا امنی  به حفظ رایب خود بی  را مشترکی برنامه

 به مناطق از دفاع بر واگذاری مبنی نیکسون دکتری  اعالم پی در ایران. بپردازند ایران

 از خروج پس و دانس می منطقه ژاندارم را خود ،1969 سال در منطقه عضو کشورهای

 ای  که دانس می خود وظیفه را طقهنم ای  امنی  حفظ فارس، خلیج حوزه از انگلیس
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 هایبلندپروازی از حوزه ای  هایدول  ترس و سرد های با واکنش ایران اقدام

 تا کردمی تالش سلطن  هایسال آخری  ایران تاشاه حتی. گش  همراه محمدرضاشاه

 با که گذارد اجرا به ای  حوزه کشورهای همکاری با منطقه ای  در را امنیتی قراداد طرح

پس از پیروزی انقالب  1.گش  مواجه عربستان خصوص به و کشورها ای  رد جواب

اسالمی ایران، در روابط دو کشور تغییر و تحولی اساسی پدید آمد. مقامات عربستان در 

آخری  روزهای حکوم  پهلوی نیز از آن حمای  کردند؛ اما پس از پیروزی انقالب، 

یش گرفتند و به رصد تحوالت ایران پرداختند و پای را در شدت محتاطانهسیاس  به

ای را در پیش کارانهکوشیدند سیاس  محافظههای آن را دنبال کردند. آنان فرازونشیب

بگیرند و حتی تا مدتی، سکوت اختیار کرده و از اظهارنظر صریح درباره حوادث ایران 

رسیدن دول  قدرتز بهاخودداری کردند. تا اینکه دول  بازرگان به قدرت رسید و پس 

خالد بازرگان، مقامات عربستان روابط و مناسبات خود را با ج.ا.ایران تجدید کردند. ملک

ایران مقدمه نزدیکی و تفاهم  العمل خود، برپایی حکوم  اسالمی را دراولی  عکس در

رهبری  عبدالعزیز، ولیعهد ای  کشور، نیز گف : برایهرچه بیشتر دو کشور خواند و فهداب 

پیروزی ای  انقالب در ایران، بر رژیم عربستان  2.انقالب ایران احترام بسیاری قائل هستیم

ای کوبنده وارد کرد: اول از آن جه  که رژیم عربستان سلطنتی و همانند سعودی ضربه

شاه ایران وابسته به ایاالت متحده آمریکا و غرب بود؛ بنابرای  ای  نگرانی برای دول  

وجود داش  که اگر جنبشی مردمی توانس  حکوم  ایران را ساقط کند، همی   اهسعودی

ها مدعی بودند که کشورشان سرزمی  وحی ها رخ دهد. دوم سعودیتواند برای آناتفاق می

های واقعی و اصیل و دولتشان پرچمدار اسالم در جهان کنونی اس  و وهابی  بر بنیان

کند؛ ها، فرامی  قرآن را اجرا میند که در تمامی زمینهتاسالم تکیه دارد و تنها کشوری هس

 اما آنان شاهد انقالبی آن هم در کشوری نزدیک به خود بودند که به ادعای دوس  و
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حال، تفسیری دشم ، ریشه اسالمی داش  و خواستار اجرای احکام اسالم بود. درعی 

  1.کردمتفاوت بلکه متضاد با اسالم سعودی ارائه می

 و فارس خلیج حاشیه کشورهای برای خطری زنگ توانس می ایران انقالب قعاو در

 به. باشد بود، از انقالب قبل ایران مشابه نیز آنان حاکمی  سیستم که عربستان خصوص به

 در قدرت و شهام  شد باعث شیعی انقالب یک عنوان به ایران انقالب پیروز که طوری

: نویسدمی"لوموند"روزنامه مفسر رولو اریک شود، دمیده جهان سراسر محروم روح شیعیان

 جرأت و دل مکه، شورش پی در و اسالمی ایران انقالب پیروزی دنبال به، شیعه شورشیان

 ممنوع سعودی عربستان در که را عاشورا روز مراسم 1979 نوامبر 27 روز و کردند پیدا

 سوی به داشتند دس  رد را (ره)خمینی امام هایعکس که جمعی . کردند برگزار اس 

 و مؤسسات هابانک هاآن. کردند حرک  شرقی ایال  هایآبادی دیگر و احساء قطیف،

 برای مردم از هااعالمیه در و دادند شعار سلطنتی رژیم علیه و کشیدند آتش به را دیگر

  2.کردند دعوت سعودی سرنگونی رژیم

ی به تئوری صدور انقالب از بهای عراز همان هنگام، بدبینی ریاض و دیگر پایتخ 

وگو و تبادل ها در موسم حج و گف ایرانی تهران بیشتر شد. پس از ای  واقعه، تماس با

 هش  طرح شدن با مطرح 3.شدت ممنوع شدها برای اتباع عربستان سعودی بهنظر با آن

 پیش زا بیش عربستان و ایران روابط اسرائیل، شناخت  رسمی  به برای فهد ملک ایماده

 اختیارعربستان در فرص  ای  عراق، و ایران میان جنگ وقوع با دیگر، سوی از. گردید تیره

 متقابل جنگ یک در منطقه، سطح در اشاصلی رقیب دو که شرایطی که در گرف  قرار

 1363 سال در. گیرد دس  به را فارس امورخلیج بودند، رهبری شده درگیر کننده نابود

و  مهرآباد فرودگاه در آن سعودی و فرود هواپیمای فروند یک ندش ربوده حادثه وقوع

 دو تا روابط گردید باعث حادثه ای  به دادن پایان در اسالمی جمهوری مثب  اقدامات
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 به عربستان خارجه وزیر سفر شاهد ما مرحله همی  در. نهد بهبود به رو تا حدودی کشور

 و روابط بهبود جه  سفرها ای . هستیم نعربستا به ایران وق  خارجه سفر وزیر و ایران

. گرف  صورت عراق و میان ایران جنگ و حج قبیل از فی مابی  از مشکالت ایپاره حل

 امنی  شورای که آن از پس و بعد چندی اما 1.نداش  دنبال به اینتیجه نهای  در ولی

 انعقاد و بس شآت برای طرف دو هر از آن در و تصویب کرد را 598 قطعنامه ملل، سازمان

 در که کرد اعالم خود با دیگرمتحدی  همراه عربستان کرد، دعوت صلح نامه موافق 

 در. کرد تحریم خواهند را کشور ای  کند، خودداری قطعنامه پذیرش از ایران که صورتی

به  اقدام قطعنامه پذیرش به اجبار ایران و بر ایران بیشتر فشار برای عربستان 1365 سال

 نفتی درآمدهای و شد نف  قیم  شدید کاهش باعث خود ای  که کرد نف  لیدوت افزایش

 اما. نهد تیرگی روبه دوباره روابط تا گردید باعث امر ای . داد شدت کاهش به را ایران

 تلقی روابط تجدید راستای در مؤثری ملل،گام امنی  سازمان شورای 598 قطعنامه پذیرش

 لذا. کرد استقبال آن از و توصیف کرد شجاعانه اقدام یک را اقدام ای  عربستان. گردید

با  که عربستان کرد اعالم شخصاً فهد. کرد متوقف ایران علیه خودرا مطبوعاتی گیری جه 

 مذاکرات شروع را برای خود آمادگی نیز تهران. نباشد حل قابل که ندارد اختالفی ایران

 در ایران سوی از اصولی مواضع اذخات و 1990 سال در کوی  به عراق تجاوز .کرد اعالم

 ای  که گردید باعث حمای  به فارس خلیج همکاری شورای نیاز و موضوع ای  با رابطه

 میان روابط حتی عربستان.  نمایند ایران تالش با روابط تجدید در عربستان ویژه به کشورها

 کوی ، اشغال دوران یافت  پایان با و گرف  نادیده نیز را عراق جنوب شیعیان و ج.ا.ایران

 زائران سرانجام که گردید موجب امر ای . شد ایران با خود روابط سرگیری از خواهان

. خدا بروند خانه زیارت به 1991 سال در دیگر بار بتوانند وقفه سال ازچهار پس ایرانی

 اجالس در خارجه وزرای بی  مجدد ارتباط از کشور بعد مقامات دو رسمی دیدار اولی 

 در بعدی دیدار. گرف  صورت 1369شهریور  در متحده ملل سازمان عمومی مجمع هنساال

 کردند دیدار با یکدیگر مسقط در دیگر بار خارجه وزرای 1369 اسفند در و شد انجام ژنو
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. شد منتشر کشور دو سیاسی روابط مجدد برقراری زمینه در مشترکی بیانه  آن دنبال به و

 ریاس  جمهوری دوره را کشور دو شده اتخاذ های  سسیا خالصه توان می درنهای 

 مبادالت حجم افزایش طرفی ، میان هاتنش کاهش سرآغاز رفسنجانی، آی  ا..هاشمی

 حفظ برای مشترک های فعالی  ای،منطقه مسائل درمورد هم به مواضع نزدیک بازرگانی،

 که کشور دو نیتیما و اقتصادی قضایی، سیاسی، آمدهای مقامات و رف  نف ، قیم  ثبات

 دوره شد، کشور دو بی  و اعتمادسازی همکاری از جدیدی مرحله به شدن وارد باعث

 انعقاد و بی  طرفی  هاهمکاری گسترش شاهد دوره ای  خاتمی: در جمهوری ریاس 

 آغاز کشور، دو بی  2001 آوریل 18 در امنیتی قراردادی انعقاد جمله از متعدد قراردادهای

: ازجمله سیاسی هاییتنش برخی وجود نیز دوره درای  اما گوها،وگف  زا دور جدیدی

 های نگرانی گانه، سه جزایر سر بر امارات نادرس  از ادعاهای ها سعودی حمای 

 نظامی حضور سر بر مجادله ای ایران،هسته آمیز صلح فناوری به دستیابی از عربستان

-تنش در برابر ایران، موازنه حفظ برای عربستان سوی از منطقه ای  در بزرگ هایقدرت

 به عربستان منفى نگاه نژاد،احمدی جمهوری ریاس  دوره اما. داش  وجود گاهاً هایی

-نگرانى پرده، پش  سیاسى اختالفات وجود منطقه، در ایران هاىآفرینى و نقش هافعالی 

 همچنی  راقعدر موجود و حوادث اى ایرانهسته هاىفعالی  از سعودى عربستان هاى

 بحری ، تحوالت یم ، و لبنان اوضاع ناآرام فلسطینی، هایمطرح سرزمی  همیشه موضوع

 و شرق عربستان شیعیان از ایران حمای  از عربستان ادعای سوریه، از ایران حمای 

با روی  1.بود کرده تیرگى و زوال دچار را عربستان و ایران روابط اعتراض، به آنان تحریک

های سیاس  خارجی عربستان تغییر کرده اس ؛ مثالً در لک سلمان، اولوی مکار آمدن 

دوران ملک عبدا...، تهدیدات امنی  ملی عربستان برحسب میزان تهدیدزایی به ترتیب 

شد؛ اما ای  المسلمی  و در نهای  ج.ا.ایران محسوب می، اخوانهای تکفیریجریان

عنوان تهدید شماره به هم خورد و ایران به نبندی در دوره زمامداری ملک سلمااولوی 

المسلمی  در های تکفیری و اخوانیک عربستان مورد توجه قرار گرف  و پس از آن جریان
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اساس، در دوره کنونی، سیاس  خارجی عربستان های بعدی قرار گرفتند؛ برای اولوی 

شدت تهاجمی ود، بهبکارانه و سنتی برخالف دوره ملک عبدا... که دارای نقشی محافظه

 1عبارتی رویکرد هابزی را در دستور کار خود قرار داده اس .شده و یا به

 رتقد از به کشور، دو روابط سیر از خالصه صورت عنوان شده به مطالب به توجه با

که  هکشورحاکم بود دو ای  روابط فرودهایی در و فراز همواره کنون، تا سعودآل رسیدن

وزه با توجه به ح بوده اس . کشور دو بی  مقطعی هایهمکاری و ستهوپی هاییتنش باعث

 زا خارجی اتخاذ شده نفوذ هریک از دو کشور و وزن ژئوپلیتیکی هردو بازیگر، سیاس 

رب غمقابل، امنی  منطقه  طرف ایمنطقه یا داخلی دو، عالوه بر امنی  سوی هر یک از

اتژیک استر هایرقاب  بررسی با راستا ی مدره نیز پژوهش ای  آسیا را متاثر خواهد کرد

 و کاویوا منطقه غرب آسیا مورد را برامنی  آن تأثیر اس  درصدد ج.ا.ایران، عربستان با

 .دهد قرار تحلیل

 علل تقابل عربستان با ج.ا.ایران

 را ملل از یکثیر ادتعد :کنیم نبیا نیمامیتو بدی گونه را رتقد نهازمو نظریه هعمد لصوا

 رتقد میکوشند هاآن از امهرکد ،میگیریم نظر در دارد قفر یکدیگر با نتشارقد نامیز که

 جه  در نناآ که کوششی و شتال نتیجه در .دببر باال ورمقد و مناسب نیامیز به را دخو

 سنگینی ههرگاد. میگیر شکل رتقد نهازمو منظا میبندند رکا به نهازمو کامل منظا دیجاا

 راه دو هستند مقابل کفه در که ل هاییدو چربید سخ  ییگرد بر کفه دو از یکی رتقد

 .یندآبر خویش یقبار رتقد کاهش پی در کهآن یا یندابیفز دخو رتقد بر یا نددار پیش در

 از .دکر رهشاا خلهامد به انمیتو مخالف یهادتحاا تضعیف وکاهش  یهاروشجمله از

 از متحد تا کند شتال رتدق نهازمو تغییر مهنگا به که رودمی رنتظاا رگبز حتی لتیدو

 خلیدا رموا در خلهامد با یا زدسا وارد خویش دتحاا سلک در رهبادو را ایفتهر س د

 تا ندوربیا س د به ایزهتا  متحد نجاآ در یمساعد حکوم  آوردن رکا روی و رکشو

                                                           
، در: 1394آبان9« ای تحوالت یم  بر الگوی رفتاری عربستانای و زیرمنطقهپیامدهای منطقه» ،کامرانکرمی،  -1

peace-ipsc-org 
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 در که ل هاییدو از یکی که دمیگیر شکل مانیز مرا ی ا.  ندزسا اربرقر رهبادو را نهازمو

 نتیجه در .زدسا مختل را نهازمو و دشو ضافیا رتقد صاحب دارد ارقر نهازمو یگرد فهک

 ایبر ماتیاقدا به س د بالفاصله دارد ارقر نهازمو مقابل کفه در که لتیدو ل،ختالا ی ا

  1.نماید انجبر را خویش رتقد کسر ند تازمی خویش رتقد یشافزا

 از را خود سهم که اس  آن تیلدو هر اصلی هدف تهاجمی رئالیسم منطق طبق بر

 اس . دیگران زیان به قدرت کسب معنای به ای  که برساند، حداکثر به قدرت جهانی

 حداکثر به را خویش امنی  نفوذ خود، و قدرت رساندن حداکثر به با کوشندمی هادول 

 ذال. اس  زیادی حائز اهمی  المللی بی  آنارشی تهاجمی، گرایانواقع دید از. برسانند

 چون و شود دیگران منجر با تعارض به اس  ممک  امنی  کسب برای هادول  تالش

 ای  نتیجة محتوم اس ، دیگر دول  قدرت رفت  دس  از معنای به دولتی قدرت کسب

 هدف که ازآنجایی معتقدند همچنی  نظریه پردازان 2اس  کشمکش و تضاد بازی، چنی 

 اس ، الملل بی  نظام در هژمونیک جایگاهی هب دسترسی تجدیدنظرطلب هایدول  همه  

 باشد، مناسب شرایط اگر و کسب قدرتند پی در شدت به هادول  از دسته ای  بنابرای 

  3دهند تغییر خود نفع به را قدرت توزیع تا آنند خواستار

 ی ا  ارههمو و شناسد می ایمنطقه نهژمو رتقد انعنو به را دخو دیسعو نعربستا

 ،تهاجمی ئالیسمرنئو منطق طبق بر الذ ،س ا هشد هکشید چالش به انیرا یسو از یهبرر

 ارههمو رکشو ی ا که معنا بدی  .ندرداربرخو یکدیگر بر یبرتر هنگیزا از نیایگرزبا چنی 

 هرگونه فاقد رکشو دو بطهرا و بیندمی انیرا با ایمنطقه قاب ر یفضا یک در را دخو

 4.س ا زسادعتماا یفضا

                                                           
 58و56میزان،صنشر : انتهر ،( ب و لفا)لمللابی  بطروا لصوا(1385) سیدحسی ، زاده،سیف   -1
  130،صسم  راتنتشاا: انتهر ، لمللا بی  بطروا یها نظریه در لتحو(1390)ا،حمیر زاده، مشیر -2
 25،صمعاصر اربرا راتنتشاا انتهر ، منی ا یها نظریه(1389)،علی ا...خانی،عبد- 3

 یهشهاوپژ فصلنامه ، دیسعو نعربستا ایمنطقه سیاس  و یهرسو انبحر، (1393) تجری،،سعید،کوهک ،علیرضا -4

 .پاییز ،10رهشما م،سو لسا ،سیاس  دیهبررا
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تاریخی تقابل عرب و عجم همچنان بر مناسبات و عربستان استمرار دارد.  سایه ذهنی 

ایران درصدد احیای امپراتوری شیعی با  سعود بر ای  باورند کهویژه آلاعراب و به

ذهنی پایدار در سوق  -چنی  پسماند تاریخیمحوری  ناسیونالیسم نژادی اس . لذا ای 

برای ، مؤلفة ذهنی اساسی داشته اس ؛ عالوه دادن دو کشور به تنشی مداوم نقش بسیار

سعود دیگری با عنوان مذهب نیز بر روابط دو کشور ایران و عربستان سایه افکنده اس . آل

دار اسالم شیعی اس . ای  دو برداش  وهابی و ایران نیز داعیه -دار اسالم سلفیپرچم

که  رسدده اس . به نظر میومتعارض از اسالم، همواره راهنمای مناسبات ای  دو کشور ب

چندان های مذهبی متفاوت نخبگان سیاسی دو کشور در روابط نهذهنی  متأثر از برداش 

ایران و عربستان از ابتدای انقالب تاکنون اثرگذار بوده اس . ساختار نظام سیاسی  حسنه

له مایران نیز از ج گیری درپادشاهی و سنتی عربستان و ساختار دموکراتیک تصمیم

گیری در سیاس  خارجی دو کشور اس  که بر های ذهنی حاکم بر فضای تصمیمتقابل

 1چالش میان آن دو افزوده اس .

 رکشو دو یهاقاب ر و عربی -نیایرا متمایز هوی  لیلد به ن سعودیعربستا و انیرا

 از قبل. ندا شتهاند یکدیگر از مثبتی ادراک هگا هیچ میانهورخا و رسفا خلیج منطقه در

 و دسر جنگ حاکم نگفتما تأثیر تح  رکشو دو ی ا دوم یپهلو دوره در و سالمیا بنقالا

 با ریهمکا به ناگزیر منطقه در رویشو ذنفو از یجلوگیر ایبر هیژو به و قطبی دو یفضا

 یعنی یگرد ایمنطقه قیبر یگیررتقد از همهوا لیلد به رکشو دو ی ا. نددبو یکدیگر

 ارقر یکدیگر رکنا در ودیحد تا کسینجر-ننیکسو ستونی ود سیاس  ایلو تح  اقعر

 وزیپیر .داد س د از را دخو ییراکا ستونی دو سیاس  سالمیا بنقالا عقوو با که ،گرفتند

 هـبلک ؛دـنجامیا رکشو دو ئوپلتیکژ یها قاب ر اومتد به تنها نه انیرا در سالمیا بنقالا

 رکشو دو نمیا قاب ر به ژییدئولوا عامل نشد ودهفزا موجب منطقه نشیعیا یحیاا اـب

 مناطق از یـیک و هژـیو اندـمتح از یـیک مریکاآ ،سالمیا بنقالا وزیپیر از پس. دـش

                                                           
پژوهش  «حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در بحران یم  ماهی  منطقزنمود اب»زنگنه،حمید، سمیه حمیدی،  -1

 1395، پاییز 48 - 18، شماره 5دوره ،های راهبردی سیاس 

http://journals.atu.ac.ir/issue_904_1333_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+18+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+48%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-212.html
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 ایگزینیـج انوـعن هـب نتاـعربس روی،  ـیا از. داد  ـسد از را دوـخ ذینفو تژیکاسترا

 از یـیک هـب هـفتر هـفتر نعربستا که دبو ی ا از پس. دکر حمطر را دخو انیرا ایبر یجد

 در مریکاآ با هماهنگی و پیوستگی  ـیا .شد تبدیل منطقه در مریکاآ تژیکاسترا اندـمتح

 سخ  به. ییداگر تیرگی به المیـسا بالـنقا از سـپ مریکاآ و انیرا بطهرا که س ا حالی

 ن،عربستا در انیرا المیـسا ریوـجمه با ناهمسو یهارکشو از یکی ذنفو و رحضو ،یگرد

 بی اریود و لدـبگس هم از نعربستا و انیرا نمیا کمشتر یهاارزش و هنی ذ تا شد سبب

 سالمیا بنقالا عقوو با یگرد فطر از 1.دشو بلندتر روز بهروز دو ی ا نمیا دیعتماا

 رکا محافظه هابیو عربی هوی  مقابل در تمندرقد قیبیر انعنو به نقالبیا شیعه ژییدئولوا

 مقابل در هابی و ژییدئولوا بر تکیه با شاهیدپا یدسعو نعربستا قعوا در. گرف  ارقر

 هم دو ی ا از امکد هر که گرف  ارقر فقیه الی و ی رمحو با شیعه انیرا سالمیا ریجمهو

 یندرو ارههمو ی رتا لطو در رکشو دو ی ا بطروا. شتنددا را مسالا نجها یهبرر عیهدا

 اهدـش هـمنطق در رـخیا یها لاـس تتحوال هـب هـتوج اـب و س ا شتهدا متغیر و سینوسی

 نمیا ایهسته فقاتو به توجه با نکنوا. مـیدبو نتاـعربس و انرـیج.ا.ا یدـج یاـهقاب ر

 مانند ایمنطقه یهاانبحر  در انیرا ارتأثیرگذ نقش و فطر یک از غربی یهارکشو و انیرا

 در نشیعیا و انیرا ای منطقه رتقد یشافزا یها مینهز یگرد فطر در یم  و اقعر ،یهرسو

 نعربستا و انیرا نمیا ایمنطقه قاب ر تشدید باعث عموضو ی ا که س ا هشد همافر منطقه

 2.س ا هشد دیسعو

 خلیج منطقه ن،لبنا اق،عر در دیسعو و انیرا ئوپلتیکژ و یکژیدئولوا یهاقاب ر

 ،یهرسو در نهاآ غیرمستقیم جهامو نیز و یم  ،بحری  خیرا تتحوال لاـقب در و رساـف

 بی  منظا ریساختا سطح در یگرد یسو از. س ا «یـضرتعا» یوـلگا ندـش حاکم جلیت

 هیژو به سیاهر انیرا وژهپر تشدید و منطقه نظم در انرـیا شـبخ تاـثب نقش نفی ،لمللا

                                                           
 رینگاا زهسا نظریه پایه بر نعربستا و انیرا بطروا در زواریناسا یهاوی زمینهکاوا، (1394)،فشی ا ،متقی -1

 ،9رهشما م،سو لسا، سیاس  فصلنامه، میانهورخا در ذنفو سر بر قاب ر ن،عربستا و انیرا (1395)،میناآر م،اآر -2

 73ر،صبها
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 شیعی عنصر نشد نگرپر ایمنطقه سطح در و انیرا ایهسته میزآ برنامه صلح عموضو در

 و ابعرا حساسی  هـب ناـلبن سپس و اقعر تتحوال تورپ در ای منطقه یهاسیاس  در

 شتال اق،رـع یعیـش  ـلدو هـب نشامتحد و نعربستا رفشا. نجامیدا انیرا لقبا در دیسعو

 و ری ـبح نیـس حاکم از حمای  ن،لبنا ا... دربحز و شیعه یهانجریا تضعیف ایبر

 از یهرسو دنکر رجخا و بحری  در نشیعیا یابیرتقد و سیاموکرد ارستقرا از  ـممانع

 و روتند یهاوهگر از حمای  با رکشو ی ا در یمرژ تغییر طریق از انیران امتحد صف

 عامل سه از متأثر بغر و نعربستا مقابل در انیرا نمیا رضتعا تجلی ،سلفی-سنی دیجها

  1س .ا دهبو ریساختا و ئوپلتیکیژ ،هویتی

 (گذشته2017-2011مصادیق تقابل عربستان با  ج.ا.ایران )

با توجه به مطالب عنوان شده و برای تبیی  موضوع، در ادامه به بیان مصادیقی از تقابل 

های عربستان، با ج.ا.ایران در کشورهای منطقه طی پنج سال گذشته پرداخته خواهد سیاس 

 حکوم  هرنوع با عربستان اصوالً» بنابرعقیده آقای جعفری ولدانی. با این نگاه که شد

 نابودی اس  وخواهان موجود تغییر وضعی  مدافع منطقه در که حزبی یا و

 .2«میکند مخالف  باشد،  اسرائیل

 .عراق 1

های عربستان سعودی از حمله نظامی عراق به ج.ا.ایران از مصادیق بارز تقابل حمای 

 یلیجنگ تحمای که بنابر نظر آقای جعفری: گونهباشد بهو تعارض ای  کشور با ایران می

ها برای مهارکردن عربستان، در راستای کوشش آن-تری  طرح مشترک آمریکاپرهزینه

اس  و صدام حسی  وسیله انجام ای  هدف شد. در تابستان انقالب اسالمی ایران بوده

ایران کسب  مند بودند موافق  آمریکا را برای حمله بهها که عالقهم، عراقی1980ش/1359

                                                           
 تأکید بادیسعو نعربستا و انیرا سالمیا ریجمهو بطروا در رضتعا چرخه سیربری،مهد،علیخانی ؛حمدا ،ساعی -1

 22رهشما ،نهم لسا،سیاسی معلو تخصصی فصلنامه، 1392ـ1384دوره بر

 (،1390-1393بحران سوریه) در ایمنطقه قدرتهای نقش (،1392) نجات علی سید و اصغر ولدانی، جعفری -2

 169ص چهارم، شماره بیستم، سال خاورمیانه، مطالعات فصلنامه
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به عربستان و اردن فرستادند تا با مقامات آمریکایی مذاکره کند را کنند، وزیر خارجه خود 

ایران نیس . به طبع آمریکا مخالفتی  و اطمینان یابد که آمریکا مخالف حمله عراق به

عنوان قدر محتاط بودند که بدون مشورت با واشنگت ، خود را بهها آننداش . سعودی

ها حاکی از آن اس  که نماینده زارش سعودی. گالوقوع درگیر نکنندپشتیبان در جنگ قریب

مشاور امنی  ملی کارتر، به برنامه اشتیاق نشان داد. به گفته منابع  ،واشنگت  یعنی برژینسکی

ایران دریاف   ها اطالعاتی درباره اوضاع دفاعی آشفتهوابسته به دول  سعودی، عراقی

  1.بودده ها داکردند که آمریکا و از طریق دول  سعودی به آن

های اثرگذاری را در اج.ا.ایران تالش.بعد از سقوط رژیم بعث در عراق، درحالیکه ج

های قدرت سیاسی نوی  و همچنی  تثبی  امنی  پایه   گیری یک دول  ملی و تحکیمشکل

ملی در ای  کشور از خود نشان داد، عربستان سعودی از همان ابتدا از طریق یارگیری و 

های ها و گروه، تبلیغاتی و لجستیکی از جریانات تندرو سلفی، بعثیاسیحمای  مالی، سی

ثباتی و گسترش ناامنی در آن کشور، سعی کرد تا از نقش تروریستی، ضم  تالش برای بی

سرنگونی  عراق جدید و فعال شدن آن در تحوالت منطقه غرب آسیا  ممانع  بعمل آورد.

های کشور تبدیل کرد. حمای  ایران از گروهدو صدام حسی ، عراق را به صحنه رویارویی 

ها از اهل تسن ، تقابل ایدئولوژیک میان دو کشور را سرع  شیعی و حمای  سعودی

ها حاکم سال در آن سنی 1400بخشید. به قدرت رسیدن شیعیان در کشوری که حدود 

در نتیجه،  2.اش اند برای عربستان دشوار بود. ای  کشور بر عربی ماندن عراق اصرار دبوده

با آنکه نظام پادشاهی عربستان سعودی چندان قرابتی با جمهوری متمایل به چپ صدام 

حسی  نداش ، زمینه را برای تضعیف تهران از طریق تشویق بغداد برای حمله به ج.ا.ایران 

م عربستان و ترس از سرای  انقالب 1979ش/1358مناسب دید. در واقع رویدادهای سال 

عربستان ای شد تا دو کشور عراق و دامات آشکار و پنهان در منطقه زمینهاق اسالمی و
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روابط ایران و عربستان در پرتو اعتماد متقابل، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع  (1387)،ودواعظی، محم -2

 8ص،تشخیص مصلح  نظام
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وع جنگ تحمیلی، پیمان شر تر نزدیک شوند. یک سال قبل ازبه یکدیگر بیش سعودی

امنی  متقابل بی  دو کشور امضاء شده بود؛ همچنی  در کنفراس سران عرب که در جده 

برگزار شد، کشورهای عربی در جریان حمله عراق به ج.ا.ایران قرار گرفتند و موافق  خود 

  1.را با تجاوز صدام اعالم کردند

های لجستیکی، بیش از ککم برطی جنگ تحمیلی تنها عربستان و کوی ، عالوه

میلیارد دالر به عراق کمک کردند. فهد پادشاه عربستان نیز در سخنانی اظهار کرده بود: 60

های پیشرفته و همکاری اس ، ما نیز با پول، سالحگوید افرادش را فدا کردهاگر عراق می»

 2.«ایمالمللی در ای  فداکاری سهیم بودهبی 

 .بحرین2

آیند داخل بحری  برای اینکه به که یک لشکر بیگانه از یک کشوری می ری بح در قضیّه»

مردم بحری  فشار وارد کنند؛ اینجا هم باز چراغ سبز آمریکا اس . خب حاال آن دول  

های نابِخرد واقعاً، دس  آنها اس ، ها دارد میگردد، بچّهسعودی، دولتی اس  که دس  بچّه

فهمد، حقیقتاً همی  اس  که مسائل، با مشاهده مسائل مییل چیزی که انسان با تحلامّا آن

 .3«ای  دس  آمریکا اس ، پشتیبانی آمریکا اس 

عی های دینی، اجتماها و حرک بحری  از کشورهایی اس  که از دیرباز شاهد جنبش

 . های اخیر، نمود زیادی داشته اسو سیاسی بوده اس   جنبش های ای  کشور، در سال

تری  کشور کیلومتر مربع، کوچک 695ب از سی و پنج جزیره با وسع  مرکای  کشور 

ن آدرصد جمعی   60منطقه خلیج فارس به شمار می آید. دی  رسمی آن اسالم و بیش از 

 .ندبدرصد دیگر سنی مذه 40شیعه و کمتر از 

                                                           
ها، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات ها و پاس جنگ ایران و عراق و پرسش(1386)درویشی، فرهاد،  -1

 173،صجنگ

ن و عراق، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات گ ایراپایان جنگ: سیری در جن (1380)درودیان، محمد، -2

     31،صجنگ

 11/5/1395 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم -3
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احساس تبعیض، بی عدالتی و محرومی  اکثری  شیعی بحری ، به عدم مشارک  

سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی شود، بلکه ای  گروه در عرصه  درتواقعی در ق

خلیفه های تبعیض آمیز آلهای مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاس 

مواجهند و ای  امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحری  را درپی داشته اس . 

منصب عمومی و عالی، تنها  572ی ، از بحرمرکز حقوق بشر  2003براساس گزارش سال 

منصب  10منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط  47درصد و از  18منصب یعنی  101

درصد( به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در ای  نظام به هی چوجه نمی توانند عهده دار  21) 

رمجموع . دمناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند

دهد، شکاف دول  و جامعه در بحری  در می  ها و موارد فوق نشانهمانگونه که بررسی

خلیفه بسیار تشدید آمیز خاندان آلهای تبعیضهای گذشته با توجه به سیاس طول دهه

شده و برخی اصالحات ظاهری نتوانسته اس  به تعدیل چالش مشروعی  رژیم سیاسی 

ه با وقوع قیام ها و اعتراضات مردمی ضدحکومتی در تیجبحری  منجر شود. در ن

کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحری  نیز مرحله جدید و وسیعی از 

 زهحو رکشو هش  از رکشو شش 1.خلیفه را آغاز کردنداعتراضات خود علیه خاندان آل

 می اداره هشاداپ ای نسلطا ،رــمیا ماــحکا و راتتوــسد یلهــسو هــب رساــف  یجـخل

. س ا مشخصتر ،یگرد ایوـق امیـتم از  ـحکوم یسـئر نقش ن،ناآ امیـتم در و وندـش

 ،رـمیا تأیید از پس یا دارد، تشریفاتی ظایفیو مجلس تنها یا هاروـکش ی ا غلبا در

 طحـس در لوـتح هـهرگون عقوو رو،  ـیا از  د.شو میا رـالجا  زمال اـی لـقاب امشـحکا

 ندامیتو رسفا خلیج ریهمکا رایوـش عضو رکشو شش از یکی در وم حک و هـجامع

 تحریک ایبر محرکی یعنی دـباش تهـشدا اـنهآ دمرـم رقشاا در داریمعنا  و اردـپای اتثرا

 ،یـــسیاس نئوـــش امیـتم رـب انخاند یک ایچرو نبیچو تسلط از تهـخس میدمر

 تغییر هرگونه که س ا وربا ی ا بر یدوعس نعربستا. نشارکشو اعیـــجتما و دیاـــقتصا

 لیلد  هـب رکشو ی ا شرقی مناطق هیژو به نعربستا در تغییر به منجر بحری  در
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 از ریبسیا نیددامی که رطونهما. شد هداخو منطقه دو ی ا بی  دموجو یهانیهمگو

 که قطیف و ءاـحسا ی ـشیعهنش منطقه دو در و ری ــبح در دوــموج لــقبای و ایرــعش

 یتغییر هرگونه قطعاً و هستند ندوخویشا اًرــکثا ،تندــهس نتاــعربس رقیــش نتاــسا دو

 به. ش اگذ هداخو تأثیر نعربستا منطقه دو ی ا بر مستقیم رطو به د،شو دیجاا بحری  در که

 کندمی   سعی و یپیگیر را بحری  در دموجو ایلـمس ماـتم نعربستا که س ا لیلد همی 

همچنی  از دیگردالیل اهمی  امنی  داخلی بحری   1.دشو حفظ بحری  در نیکنو یطاشر

 مختلف که دومینووار کشورهای بود غرب آسیا در اسالمی بیداری عربستان، تحوالت برای

 به و داخلی گسترده مخالفان سرکوب عربستان ضم  رو ای  از گرف ،برمی در را منطقه

 نیروهای نظامی ورود طریق از بحری  رنظی خود پیمانان هم حفظ به شیعیان، خصوص

 جلوی بتواند طریق ای  از تا نمود فارس خلیج همکاری شورای نیروهای لوای تح 

 .شود عربستان وارد زود یا دیر بود ممک  که بگیرد تحوالتی را

 . سوریه3

 ایهنطقم فرا و ایمنطقه مهم بازیگران اکثر سوریه، در 2010 مارس از اعتراضات شروع با

 . نمودند کشور ای  تحوالت در گیریجه  به اقدام خود منافع بنابه

 منطقـه  در شـدن  واقع عامل سه با که اس ؛ محور ژئوپلیتیک بازیگر یک کشور سوریه

 از برخـورداری  و مدیترانـه  مهـم  دریـای  شرقی برکناره گرفت  قرار استراتژیک غرب آسیا ،

 از سـوریه  خصـوص  بـه . دارد ارتبـاط  همنطقـ  ای  حاشیه کشورهای ساحل با کیلومتر 186

 می تأمی  را حاشیه کشورهای نفتی نیازهای از بخشی بندر بانیاس، در نف  لوله خط طریق

 اسـتراتژیک،  نقـش  و اهمیـ   همی  دلیل به. دارد نقش معادالت منطقه در راه ای  از و کند

-مـی  « جهـان  ککوچ رکشو تری  بزرگ را سوریه» المللروابط بی  کارشناسان از بسیاری

   2نامند.
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 156 ،ص1391ربها ،26

 دهپانز فصلنامهای و بی  المللی، واکاوی جایگاه و نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه(،1391)رجبی،سهیل،  -2
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 منشـأ  کـه  از آن بـیش  سـوریه  حوادث که اعتقادند ای  بر المللیبی  ناظران از ایعده

 و فرصتی عرصه سوریه داخلی مشکالت و اس  خارجی منبعی دارای باشد، داشته داخلی

  بنـابرای  اسـ .  کـرده  ایجـاد  المللـی بـی   و ایمنطقـه  بازیگران رقاب  و برداری بهره برای

 ارتـش  بـا  آمیز خشون  های درگیری در تنها نه شود،می قربانی همچنان سوریه ل،استدال

-منطقـه  و المللیبی  بازیگران المللی.بی  و ایمنطقه مختلف بازیگران های با سیاس  بلکه

 به نیز سعودی هستند. عربستان سوریه در تحوالت خود خاص منافع دنبال به یک هر ای،

 و نیس  مستثنا قاعده ای  از سوریه بحران داخلی در مؤثر بازیگران تری ممه از ییک عنوان

 از بـیش  دارد، ج.ا.ایران با که ایگسترده منطقه رقاب  به توجه با کشور ای  رسدمی نظر به

 منطقه قدرت طریق ای  از بتواند تا اس ؛ اسد بشار دول  سقوط دنبال به دیگری عامل هر

  1د.ده کاهش را ج.ا.ایران ای

 و مهـار  را از آن بخشی که اش،خارجی سیاس  استراتژی به توجه با سعودی عربستان

 شـور ک ایـ   تحوالت در بارزی نقش دهد،می تشکیل منطقه در ج.ا.ایران نفوذ از جلوگیری

 گرفته دهالقاع شورشیان از معنوی و مالی حمای  از ای،گسترده اقدامات و اس  ایفا نموده

 بـرای  کشـورها  دیگـر  متقاعـد کـردن   جهـ   در عربی – غربی محور در فعال  مشارک تا

 رکشـو  ایـ   به حمله برای وقفه بی تالش نهای  در سوریه، و حکوم  مخالفان از حمای 

 قبال در را سعودی عربستان امروز و داشته وجود گذشته از اس . آنچه داده انجام

 بـا  سـوریه  دهگسـتر  و حسـنه  اسـ ، روابـط   کـرده  حساس از پیش بیش سوریه

 یـک  بـه  را کشـور  ایـ   کـه  ایگونه به اس ، درمنطقه ایران اسالمی جمهوری

 مهمتری  از یکی اساس، برای  مبدل کرده اس . سوریه نظام علیه جدی  مخالف

 به مستقیم ورود در عربستان تصمیم دالیل

                                                                                                                                              

 125،ص34ن،شمارهتامسز ،مهد لسا م،سو داد،دورهخر

(،بازیگران معارض در بحران سوریه:اهداف و رویکردها،فصلنامه روابط 1391، سید امیر،بهمنش،حسی ،)نیاکویی - 1

 2،ص4هخارجی،زمستان شمار
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 و ایـران وسـوریه   اسـتراتژیک  نزدیکـی  از کشـور  ایـ   نگرانی سوریه، بحران

 بحران بروز کشور ای  رو،از همی  اس . ایران با ایمنطقه توازن قدرت قراریبر

 1اس . یافته ایران با حساب تسویه برای ایرا بهانه سوریه در سیاسی

 در قـرار دهـد،   ضـعف  موضـع  در را خـود  سـنتی  رقیـب  بتواند آنکه برای کشور ای  

عربسـتان   ضـرر  بـه  یاغرب آس سیاسی نظام در ساختاری تغییرات از تهاجمی که رویکردی

-مـی  شناخته ج.ا.ایران پیمان هم کشور عنوان به که سوریه تحوالت عرصه به شد،می ناشی

 طریـق  ایـ   از تـا  کـرد  ورود سنی جهان رهبری عنوان تح  کلیدی بازیگر عنوان شود، به

 مدنظر سم  به را سوریه تحوالت بتواند فارس خلیج منطقه از تحوالت دور ساخت  ضم 

 مـدار ایـران   از را آن کشور ای  سیاسی نظام در مند سامان تغییر ایجاد با تا دهد سوق ودخ

 بـرای  اصـلی  عنـوان کانـال   بـه  و ا...حزب با ارتباط ایجادکننده عنوان به سوریه .کند خارج

 روابـط  در را اسـتراتژیک  موقعیـ   تری رود. سوریه ام می شمار به مقاوم  جبهه تقوی 

 رژیـم  برابـر  در ا...حـزب  تقویـ  مقاومـ    باعث امر ای  و داراس  رائیلاس و اعراب بی 

-سیاسـ   لحاظ به به ج.ا.ایران کشور ای  بیشتر تمایل با دیگر سوی از و شده صهیونیستی

 خوشـایند  ای  امر که اس  شده تقوی  منطقه در ج.ا.ایران نفوذ عرب، جهان ایمنطقه های

  2 .نیس  عربستان

 تژیکاسترا تالدمعا در ایهیژو موقعی  از که ایمنطقه یگرزاب یک ناعنو به کهیه رسو

 تبدیل نعربستا و انیرا رتقد دو قاب ر عرصه به ،س ا رداربرخو میانهورخا ئوپلتیکژ و

 به منظا مخالفی  از پشتیبانی و حمای  به نعربستا ،یهرسو انبحر نجریا در. س ا هشد

 منظا بر رفشا از دیسعو ناعربست فهد .س ا ختهداجدیدپر سلفی یهاوهگر صخصو

 و منطقه در م ومقا رمحو تضعیف و یهرسو ل دو تغییر ن،مخالفا از حمای  و یهرسو

                                                           
بحـران   در ایـران  جمهـوری اسـالمی   جایگـاه  و نقـش  بررسـی " (،1392) ولـدانی  جعفری اصغر و سیدعلی نجات، -1

 97صهشتم، شماره سوم، سال سیاسی، ایپژوهشه فصلنامه ،"سوریه

 یهشهاوپژ فصلنامه دی،سعو نعربستا ایمنطقه سیاس  و یهرسو انبحر،  (1393،)سعید ی،تجر ،کوهک ،علیرضا -2

 پاییز 10ره شما م،سو لسا ،سیاس  دیهبررا



 119 / یاآس منطقه  غرب  یبر امن یرانتقابل عربستان با  ج.ا.ا یرتاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ل دو گونیواژ دی،سعو تمقاما عمز به.س ا دخو دسو به ایمنطقه رتقد نهازمو تغییر

 دتحاا از یهرسو که دمیشو باعث جدید سلفی یهاوهگر نسیدر رتقد به و یهرسو سیاسی

 ،یگرد فطر در .دبپیوند نعربستا فئتالا به و هشد رجخا م ومقا رمحو و نایرا اب

 منجاا بر تأکید ی مردمستههااخو از حمای  ضم  که دارد ارقر انیرا سالمیا ریجمهو

 ل دو از را دخو جانبه همه حمای  یهرسو در ملی حاکمی  حفظ وملز ت وصالحاا

 در میکند. تعریف دخو تژیکاسترا عمق انعنو بهرا یه رسو ان،یرا. س ا دهکر معالا یهرسو

 انیرا. س ا دهکر حمای  سدا حکوم  از قاطعانه ،یهرسو انبحر لقبا در انیرا ،ستارا همی 

 و دهبو مخالف یهرسو خلیدا رموا در جیرخا فطر خلهامد هرگونه با اقو متما با همچنی 

 ،چی  وسیه رو نظیر یهریسولمللابی ن حامیا یگرد با هکرامذ ویزنی را با س ا دهکر شتال

 دهکر شتال نیز هاربا د وشو یهرسو خلیدا تتحوال در جیرخا رتقد خال د از مانع

 در را هستند یهرسودر  جیرخا خال د مخالف که ریسو نمخالفا از ستهد آن تا س ا

 بر حاکم منظا با یهرسو هیندردآمودر طبیعی رتصو به بدی ترتیب تا آورد هم دگر انتهر

 به را دخو یهادر که دکر معالا همچنی  انیرا سالمیا ریجمهو. کنندگفتگو رکشو ی ا

 یهرسو در هایخونریز توقف ایبر حلیراه یافت  جه  گفتگو ایمنطقهبر یهارکشو روی

 أتجر به ،ستارا همی  در .س ا شتهاگذ زبا رکشو ی ا در بغر یخال هاد دنکر دور و

 سدا ربشا ل دو که س ا هشد جبمو یهرسو از انیرا یحمای ها بدی جا تا گف  انمیتو

 ترکیه همچنی  و عربی یهارکشواز  ریبسیا و بغر همهجانبه یهارفشا برابر در ندابتو

 ل دو تغییر در دیسعو نعربستا ایبر یهرسو در منافع یپیگیر ،ترتیب هر به. م کندومقا

 نتاعربس نمیا قاب ر و منافع رضتعا ی ا. س ا آن یبقاا در انیرا ایبر و سدا ربشا

 را صفر یجبر جمع حاصل با زیبا ،یهرسو انبحر در انیرا سالمیا ریجمهو و دیسعو

 به منجر ،یهرسو در انبحر نشد طوالنی و تشدید بر وهعال مرا ی ا. س ا دهکر دیجاا

 1. س ا هشد رکشو دو ی ا بی  فختالا یشافزا و ریهمکا تمایل کاهش
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 .یمن4

گویند د روز اس  دارند یم  را میکوبند؛ چون میقه[، صاز لجِ ای  نفوذ ]ج.ا.ایران در منط»

شما در یم  نفوذ دارید. خب ما در یم  چه کار کردیم؟ اسلحه بردیم یم ؟ لشکرکشی 

کردیم به یم ؟ آنها از کشورهای دیگر مزدور انتخاب میکنند، دالر نفتی بهشان میدهند، 

 چَکِ انصارا... ]یم [! آنها هند دمِآورند میدلباس ارتشیِ سعودی را بهشان میپوشانند، می

 1«.دارند دخال  میکنند، ما چه دخالتی در یم  داریم

تری  بازیگر خارجی در یم  دانس . ای  کشور توان مهمعربستان سعودی را می

تأثیر نخواهد بود. لذا داند که تغییر در هر یک از کشورهای عربی بر آن بیخوبی میبه

در ای  راستا ای  کشور  2.د تغییر در عربستان را سرع  بخشدتوانیهرگونه تغییر در یم  م

ها مداخله کرده منظور مقابله با حوثیهای داخلی یم ، جه  حمای  از دول  بهدر جنگ

ژوئ   20اند. در تاکنون شش جنگ را با دول  یم  داشته 2004ها از سال اس . حوثی

الحوثی سبب ی و بازجویی از حسی دستگیرشکای  تعدادی از شهروندان به بهانه  2004

ها به مقابله با نیروهای ورود نیروهای امنیتی به منطقه مران، سکونتگاه وی شد. حوثی

سپتامبر  10الحوثی در حکومتی پرداختند که در نهای  ای  جنگ با کشته شدن حسی 

یاف . پایان  2005آوریل  13شروع و در  2005مارس  19پایان یاف . جنگ دوم در  2004

ژوالی  12درخواس  دول  از بدرالدی  جه  رفت  به صنعا، عل  شروع جنگ بود. در 

الحوثی شروع شد. آرام ساخت  فضا برای سومی  درگیری به رهبری عبدالملک 2005

ژانویه  27در   .بس از سوی دول  شدعامل اعالم آتش 2006انتخابات ریاس  جمهوری 

زمینه اخراج یهودیان از صعده و تالش برای تجزیه  ها در، اتهام دول  به حوثی2007

با وساط  قطر به پایان رسید.  2008فوریه  2ساز جنگ چهارم شد که در دول  زمینه

به طول انجامید که  2008ژوالی  17تا  2008ها از می پنجمی  جنگ میان دول  و حوثی
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حشیش در نزدیکی صنعا یطقه بنها به منها و رسیدن آنبه دلیل گسترش حیطه عمل حوثی

ها ینیز با حمله عربستان از مرزهای جنوبی، دور ششم درگیر 2009اوت  11طوالنی شد. 

گفته های عینی و ذهنی پیشها عربستان با توجه به دغدغهدر تمامی ای  جنگ 1.رقم خورد

 خله درهای متعددی به مداحامی دول  یم  بوده اس ؛ دول  عربستان بر اساس دغدغه

اس . اولی  دغدغه که در ای  ها پرداخته و همواره از دول  یم  حمای  کرده ای  جنگ

راستا حائز اهمی  اس ؛ مشکالت داخلی عربستان و مسئله بحران مشروعی  در ای  

نظرهای جدی میان صورت ناتوانی در مقابل رقبای داخلی و بروز اختالفکشور اس  که به

گر شده اس ؛ بنابرای ، ای  وابستگی امنیتی به کشور جلوه در ای نخبگان قدیم و جدید 

دهد اما چون توانایی ظاهر عربستان را در منطقه قدرتمند جلوه میامریکا هرچند به

شود و از طرفی وابسته به یک نیروی خارجی اس ، از زای ای  کشور محسوب نمیدرون

های عربستان نسب  به دغدغه ز دیگرا شود.ضعف محسوب مینظر امنیتی برای آن نقطه

تحوالت یم ، موقعی  ژئوپولیتیکی استثنایی ای  کشور اس . اشراف یم  بر تنگه 

المندب و دریای سرخ، وضعی  ژئوپلیتیکی خاصی در یم  ایجاد کرده اس . ای  باب

تری  آبراه میان شرق و غرب تنگه، بی  دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده و نزدیک

که تنگه هرمز در اختیار ج.ا.ایران قرار دارد. لذا حفظ سوی دیگر با توجه به ای  س . ازا

های کالن انرژی و نظامی عربستان حائز اهمی  اس . المندب در استراتژیامنی  تنگه باب

میلیون بشکه نف  از آن عبور  3اتصال غرب با شرق اس  و روزانه  المندب، حلقهباب

های استراتژیک انتقال نف  منزله کنترل بر شاهراهها بهز سوی حوثیر آن اکند و تسلط بمی

اس  که ای  کشور بیشتری  نگرانی ژئوپلیتیکی دیگر عربستان ای    2.در منطقه خواهد بود
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مرزهای زمینی را با یم  دارد. ناامنی در مرزها و برهم خوردن ثبات مرزی میان یم  و 

 1.ژئوپلیتیکی موجب نگرانی عربستان شده اس منظر  م از2000عربستان پس از سال

گردد و مناطق وسیعی را نیز در اختالفات مرزی عربستان و یم  به دوره عثمانی بازمی

الخالی و خیز یم  مانند مارب، جوف، ربعگیرد. عربستان مدعی اس  که مناطق نف برمی

، درگیری 1995ل در سا حضر موت نیز متعلق به آن کشور اس . در اثر ای  درخواس 

نفر کشته شدند و نهایتاً با وساط   54نظامی بی  دو کشور اتفاق افتاد که در اثر آن 

حال ای، تفاهمی میان دو طرف درگیر در منازعه منعقد شد؛ اما باای های فرامنطقهقدرت

 نشده باقی ماندهصورت معضلی حلمناقشات مرزی ای  دو کشور کماکان پابرجاس  و به

ای، فرهنگی و مذهبی دغدغه چهارم ریاض، مسئله وجود پیوندهای قومی، قبیله 2.اس 

که از دیرباز پیوندهای محکمی با شیعیان شمال یم   شیعیان جنوب عربستان با یم  اس 

دهند که در مناطق اند. بخش قابل توجهی از جمعی  عربستان را شیعیان تشکیل میداشته

های شیعی و انقالبی به عربستان نگران آن اس  که اندیشهستند. استراتژیک نفتی ساک  ه

نگرانی پنجم پادشاهی عربستان در . درون ای  گروه جمعیتی در داخل خاکش رسوخ کند

راستای تهدیدات عینی مؤثر بر ذهنی  نخبگان ای  کشور در ارتباط با نوع نظام سیاسی 

اتحاد یم  شمالی و جنوبی و نی با یعنی حکوم  جمهوری در یم  بود. هرچند ای  نگرا

همسویی علی عبدا... صالح با حکوم  عربستان برای مدتی مرتفع شد؛ اما با تحوالت 

اسالمی در یم  که منجر به برکناری عبدا... صالح شد؛ دوباره ترس ناشی از خیزش 

ز ناشی اخواهی تاریخی عربستان زنده شد و ای  کشور نگران آن اس  که اوالً امواج آزادی

اسالمی به عربستان وارد شود و میل به دموکراسی را در ای  کشور ایجاد نماید و  خیزش

هراسد که یم  به الگویی مطلوب برای صدور دموکراسی در منطقه خلیج ثانیاً از آن می
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گیری دولتی دموکراتیک در یم  به همسویی ای  دول  جدید فارس تبدیل شود. ثالثاً شکل

شود. بر ای  اساس عربستان نوان یک دول  دموکراتیک در منطقه منتهی میعن بهبا ج.ا.ایرا

کند که تغییر در نظام سیاسی یم  و متعاقب آن برهم خوردن با چنی  نگرشی تصور می

عنوان عامل عینی تهدیدزا نسب  به منافع تواند بهنظم مرزی حاکم بر شمال ای  کشور می

ای عربستان را در امل عینی تهدیدزا، موازنه منطقهای  عوچنی  سعود محسوب شود. همآل

های عینی ها؛ ج.ا.ایران از امکانارتباط با ج.ا.ایران تغییر خواهد داد و به گمان سعودی

  1 .ها برخوردار خواهد بودتهدیدزای مناسبی در جه  ضربه وارد کردن به آن

اد دارند که اعتق سعودیجدید  نخبگان»با تمام موارد مطرح شده به اعتقادآقای کرمی

تر شده و مسلماً نفوذش در ای ج.ا.ایران و غرب، ج.ا.ایران تهاجمیبعد از توافق هسته

ای ج.ا.ایران، بحران منطقه بیشتر خواهد شد. آنان بر اساس ای  ارزیابی از قدرت منطقه

بحران یم   اساس،نمایند. برای کشور تلقی می گیرانه ضد ای ای پیشکنونی یم  را حمله

 2«.سعود نسب  به ج.ا.ایران قابل تحلیل و بررسی اس در راستای سیاس  پیشگیرانه آل

برای ، تحرکات عربستان در یم  در قالب انتقال عالوه»همچنی  بنابر مقاله آقای زنگنه 

شان و چرخش از منظور اثبات کارآمدیقدرت به نسل دوم از شاهزادگان عربستان به

به سم  رادیکالیسم در سطح نخبگان سیاسی ای  کشور نیز قابل تبیی  کاری محافظه

سعود باعث شده تا ای  کشور با ساختار پادشاهی، بسته و اقتدارگرای رژیم آل .«اس 

های داخلی و جنگ با کشور هابزی به سرکوب تحرکات و ناآرامی گیری از منطقبهره

های اعتراضی در   سعودی، پیدایش جریانظر دولهمسایه یعنی یم  روی آورد؛ زیرا از من

گیری دولتی دموکراتیک در ای  کشور باعث سرای  امواج یم  و متعاقب آن شکل

های اعتراضی تواند ضم  گسترش حرک خواهی به عربستان خواهد شد و میدموکراسی

                                                           
 24، نشریه پگاه حوزه، «هراسی بر جنگ یم  )قسم  دوم(ستیزی و ایرانسایه شیعه» (،1388،)پیشانیان، مهساماه - 1

 5و4،ص273 بهم ، شماره

آبان، در: 9، «ای تحوالت یم  بر الگوی رفتاری عربستانای و زیرمنطقهپیامدهای منطقه»(،1394،)کرمی، کامران -2

peace-ipsc-org. 
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سیاسی اختار های حکوم  پادشاهی حاکم بر آن را متزلزل نماید؛ اما سکشور، پایه در ای 

تنها از تحوالت یم  واهمه ندارد، بلکه گسترش امواج دموکراتیک حاکم بر ج.ا.ایران نه

گری با ذات و فلسفه وجودی انقالب اسالمی همخوانی دارد و خواهی و انقالبیآزادی

کانتی بتواند، مسائل داخلی یم  را  -گیری از منطق الکیشود که ج.ا.ایران با بهرهباعث می

گیری از دیری  نماید. ج.ا.ایران در تحوالت کنونی یم  توانسته اس  با بهرهخوبی مبه

آفرینی نماید؛ اما آنچه عالوه بر عوامل ذهنی مؤثر خوبی نقشکانتی به -افزار منطق الکینرم

گفته در روابط ج.ا.ایران و عربستان قابل تأمل اس ، ذهنی  حاکم بر نخبگان دو کشور پیش

، نخبگان کنونی حاکم بر ...عبداکارانه ملکرد مداراگونه و محافظهف رویکاس . برخال

اند ها به قدرت رسیدهشدت رادیکال هستند. نخبگان کنونی که از گروه سدیریسعود بهآل

های داخلی و به راه انداخت  جنگ در هابزی یعنی سرکوب حرک  گیری از منطقبا بهره

 1 ویژه در یم  بکاهند..ا.ایران در منطقه و بهانور جیم  درصدد هستند تا از قدرت م

-سیاس  تنها نه ببینیم که دشو می درک بهتر مانیز یم  در نعربستا امقدا ییاچر فهم

 تحیا به انیرا بلکه رد،خو شکس  یهرسو و اقعر در انیرا رمها ایبر نعربستا یها

 هم و دیسعو نربستاع تنها نه د،جوو ی ا با. س ا هشد وارد نیز یم  در نعربستا تخلو

 جمله از هم تیامخاطر بلکه ؛نددنکر اپید س د نفشااهدا تری مهم به نکنو تا پیمانانش

 میآرانا وزبر و نفتی تتأسیسا به یمنی قبایل کتیرا هـحمل و نعربستا جنوبی زمر در منیانا

 لیاـح در  ـیا و شتهدا رکشو ی ا ایبر شرقی نستاا ی ـنش شیعه و خیز نف  مناطق در

 تشکیل رتبا یمنی را دیسعو نعربستا تشار بدنه یهاونیر از یـنیم اًـتقریب هـک  ـسا

   2میدهند.

 

                                                           
حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در بحران  ازنمود ماهی  منطقب»،(1395،)سمیه ،حمیدی حمید، زنگنه،- 1

 ، پاییز 48-18، شماره 5دوره  ،های راهبردی سیاس پژوهش«یم 

 به دیسعو نعربستا یهبرر تح  فئتالا نظامی تهاجم علل تری مهم بر تحلیلی(1394)،لکریماعبد،کالنیوزفیر -2

 7ای شمارهمنطقه تمطالعا ههشگاوپژ ،یم 

http://journals.atu.ac.ir/issue_904_1333_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+18+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+48%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-212.html
http://journals.atu.ac.ir/issue_904_1333_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+18+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+48%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-212.html
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 قطر .5

همزمان با قطع روابط دیپلماتیک امارات، عربستان سعودی و مصر با قطر شبکه خبری  

شکاف در میان کشورهای عربی خلیج »وابسته به قطر در گزارشی تح  عنوان « الجزیره»

گویند که قطع روابط عربستان سعودی تحلیلگران مسائل خاورمیانه می»نویسد: می« فارس

کننده آن با قطر آزمونی برای وحدت در میان اعضای شورای همکاری و کشورهای دنبال

خلیج فارس اس  اگر ای  بحران در میان کشورهای عربی منطقه ادامه یابد تنها نتیجه آن 

رابطه دوحه با » افزاید: ای  شبکه خبری می« .ه خواهد بودر منطقایران د توانمندتر شدن

که عربستان سعودی تهران از روز دوشنبه در معرض آزمون قرار گرفته اس ؛ پس از آن

اند. تاکنون کرده رقیب ایران و چهار کشور دیگر روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع

اند. عربستان روابط با قطر طفره رفتهی قطع کوی  و عمان از فراخوان عربستان سعودی برا

های تروریستی تح  حمای  ایران در استان قطیف سعودی قطر را به حمای  از گروه

ای  شبکه خبری « .عربستان و بحری  متهم کرده، ادعایی که دوحه آن را دروغ خوانده اس 

در  ...انصاراری به های قطکند که ریاض در حالی مدعی اس  که مقامدر ادامه اشاره می

کنند که قطر حدود هزار سرباز برای حمای  از دو سال جنگ عربستان در یم  کمک می

تحلیلگر مسائل « سوزان کردلی»ای  شبکه خبری در ادامه به نقل از . یم  اعزام کرده اس 

خواهند قطر را در منطقه مهار نویسد که عربستان سعودی و امارات میمنطقه و ایران می

خواهید روابط خوبی با شما داشته اند که اگر میبا اقدام اخیر خود به قطر فهماندهنند و ک

باشیم باید تبدیل به بحری  دیگری شوید و در سیاس  خارجی از ما پیروی کنید. او 

پروازانه آن گوید: عربستان و امارات همواره با توسعه و پیشرف  قطر و دیپلماسی بلندمی

رابطه »افزاید: کرده، میدر دانشگاه قطر کار می ای  تحلیلگر که قبالً اند.هکشور مشکل داشت

دهنده سیاس  خارجی مستقل قطر از همسایگان میالدی نشان 1995دوحه با تهران از سال 

میالدی نشان داد که استقالل در سیاس   90افزاید: قطر از دهه او می« .خود بوده اس 

کردلی . اش بوده اس حفظ حاکمی  ملی ش برایاخارجی یکی از اهداف اصلی

روانه خود را میانه موضع تا اس  موظف عربستان با بحران میانه در اکنون قطر که گویدمی
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. های نفتی و گازی مشترک در میادی  خلیج فارس حفظ کندبا ایران به دلیل همکاری

روی قطر، ایران مواد  تان برشدن مرز زمینی و هوایی عربسنویسد اکنون با بستهالجزیره می

کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه قطر « محجوب زویری»کند.غذایی به قطر ارسال می

گونه توانند قطر را بدون هیچگوید که عربستان سعودی و متحدان آن نمیبه الجزیره می

نه گزی»: گویدبا اعمال زور از تصمیمات خود منصرف کنند. وی می گزینه دیگری و صرفاً

شود. حلی در خود ندارد. اگر ای  وضعی  ادامه یابد ایران قدرتمندتر میاخیر عربستان راه

گری وجود کنم اگر میانجیکنم ریاض ای  موضوع را بخواهد م  فکر میم  فکر نمی

تواند گری وجود نداشته باشد ای  بحران مینداشته باشد، اگر طرف ثالثی برای میانجی

 1.تشدید شود

 لبنان. 6

های منازعه دو کشور اس . مواضع متضاد ج.ا.ایران و عربستان در لبنان نیز از دیگر صحنه

 ترقی . حمیدرضااس ای  دو کشور دهنده شدت تضاد ایدئولوژیکی میان ای  کشور، نشان

 استعفای طرح از آمریکا و عربستان هدف قطعاً: اسالمی مؤتلفه حزب مرکزی شورای عضو

 استعفای عل  خصوصدر وی .اس  لبنان در سیاسی بحران ادایج ریحریسعد

 با و شده اداره جمهوررئیس بدون هاسال که اس  کشوری لبنان: کرد اظهار حریریسعد

 در را آرامششان که آن سیاسی نخبگان هوشیاری و لبنان ا...حزب فعال نقش به توجه

 سیاسی بحران سبب لبنان وزیرنخس  تعفایاس که اس  بعید کردند، حفظ کنونی شرایط

 میاندر: افزود اس ، تحمیلی حریری استعفای کهای به اشاره با وی .شود کشور ای در

 و اس  حریریسعد استعفای در اصلی عامل آمریکااز نیاب  به عربستان عربی، هایکشور

 با حتما که اس  طرحی دومی  ای  نرسید، نتیجه به که کردستان اقلیم جریان از بعد

 استعفای جریان ندهد اجازه کندمی تالش مقاوم  جبهه .شد خواهد روبهرو شکس 

 لبنان ا...حزب نیز و گذارد تاثیر سوریه و عراق خصوصا منطقه ثبات روند بر حریریسعد

 ایفا ملی انسجام حفظ برای اساسی نقش و دارد بسیاری قدرت لبنان داخل و خارج در
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 سعودی عربستان ادبیات همان برد، کاربه ج.ا.ایران برای حریریسعد که ادبیاتی .کندمی

 منطقه هایکشوردر ج.ا.ج.ا.ایران دخال  اثبات برای مدرکی و سند چون اس ، عربستان

 منطقه ثباتیبی آمریکا از عربستان پشتیبانی نتیجه قطعاً و کندمی استفاده ادبیات ای از ندارد

 از اسرائیل کهای بر تاکید با وی .دارد فراوانی نقش یم  سرکوبدر کشور ای  و اس 

: کرداضافه کند،می استفاده خود امنی  تقوی  برای اسالمی هایرکشو درگیری فرص 

 دیگر عربی کشورهای برخی و عربستان و اس  همیشگی اسرائیل اقدامات گونهای 

 1.کنندمی استفاده خود هایخواسته به وصول برای تیتبلیغا هایروش چنی از

 'ومالی رای' ایفرامنطقه روزنامه در خود دوشنبه روز تحلیل در عطوان عبدالباری

 خس ن سم  از سعدالحریری غیرمنتظره استعفای با روزها ای  لبنان مردم کرد، خاطرنشان

 ای  فتیله کسی چه س ،ا زدیکن کشورشان ضد جنگ آیا که پرسند می خود از وزیری

 نهاای شد؟ خواهند کشته بیگناه میزان چه و چیس ؟ آن نتیجه کرد؟ خواهد روش  را جنگ

 شب لبنان ا... حزب جنبش کل دبیر نصرا... حس  سید شد موجب که اس  هایی پرسش

 یخنرانس آنها نگرانی از کاست  و لبنان مردم کردن آرام برای سرع  به( یکشنبه)  گذشته

 برای عربستانی طرح یک وجود خود سخنان در لبنان ا... حزب کل دبیر: گف  وی .کند

 و ستانعرب داخل بحران سایه در کرد نشان خاطر اما نکرد پنهان را لبنان به نظامی حمله

 دس  کانام فساد، اتهام به بازرگانان و سابق و کنونی وزرای شاهزادگان، گسترده بازداش 

 مرز گریکدی با لبنان و عربستان همچنی  اس  منتفی لبنان به اضری سوی از حمله ای  زدن

 'یلاسرائ' که کند عبور اشغالی فلسطی  خاک از باید حمله ای  برای و ندارند مشترکی

 با و یکاآمر مصالح برای تنها بلکه شود نمی لبنان با جنگ وارد عربستان سفارش به هیچگاه

 .شود می لبنان با جنگ وارد آن خواس 

 داشته دیگر تحلیل یک بسا چه الحریری از 'اسرائیل' علنی استقبال: افزود تحلیلگر ی ا

 شکل به آن کردن ک  ریشه برای تالش و ا... حزب با مواجهه به رژیم ای  تمایل به و باشد

 سال در که طور همان اس  مربوط عربستان و آمریکا سایه در مستقیم غیر یا مستقیم
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 ا... حزب خود اقدام توجیه برای و کرد کمک لبنان به آویو تل حمله به ناعل عربستان2006

 طریق از آن کردن اجرایی و آمریکا تصمیم با الحریری: اس  معتقد وی .نمود سرزنش را

 یا استعفا یا نبود سومی راه و داش  قرار راهی دو یک برابر در او. کرد گیریکناره عربستان

 صورت در دارد را عربستان تابعی  او که زمانی و اس  دبعی یزن لبنان به بازگش . زندان

 در عطوان .شود خارج کشور ای  از تواندنمی عربستان ولیعهد سلمان ب  محمد اجازه عدم

 اما اس ، کرده فرق پیش سال 80 عربستان با شناسیممی امروز که عربستانی: نوش  پایان

 بیشتر یم  در آن مشابه از سوریه و ان.ا.ایر،ج ا... حزب ضد بر قاطعی  طوفان شانس آیا

 1بود؟ خواهد

 بنديمعج

رهبری  ای  همواره و شناسد،می ایمنطقه هژمون قدرت عنوان به را خود سعودی عربستان

به لحاظ سیاس  مستقل و اسکتبارستیز خود، حامی کشورها و  که سوی ج.ا.ایران از

در بحران سوریه، موضع  . اس شده کشیده چالش به اس های اسالمی بودهنهض 

 درخصوص گیریتصمیمو بوده مساله همواره تاکید بر حل و فصل دیپلماتیکج.ا.ایران 

 مردم خود تصمیم بر بنا و آزاد انتخابات یک برگزاری به منوط را کشور ای  آینده حکوم 

 تهگذش ایساله طی تنها نه شده، یاد سازنده هایتالش همه، ای  با. اس  دانسته سوریه

هایی صورت گرف  تا ای  کشور به عنوان یک کوشش حتی بلکه شدند، انگاشته نادیده

در مقابل، عربستان سعودی با حفظ روابط  ای معرفی شود.تهدید برای صلح و امنی  منطقه

-های منطقهنزدیک با ایاالت متحده از یک سو سعی کرده با تهدیدآمیز جلوه دادن سیاس 

اشی از عدم وجود ارتباط موثر و فاصله بوجود آمده در مناسبات خالء نای ج.ا.ایران، 

سیاسی و اقتصادی ج.ا.ایران و کشورهای غربی بویژه ایاالت متحده را پر نماید و از سوی 

دادن به گروه های سلفی و تندرو در منطقه و حمای  دیگر بطور آشکار و پنهان با شکل

امنیتی نموده و عمال حتی منافع همپیمانان غربی قه را مالی و تسلیحاتی از آنها، فضای منط

های جدی خود باالخص ایاالت متحده امریکا و همچنی  کشورهای منطقه را با چالش

                                                           
  1396 آبان 15 دوشنبه-لعالم ا شبکه -1



 129 / یاآس منطقه  غرب  یبر امن یرانتقابل عربستان با  ج.ا.ا یرتاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 فالبرخ و گذشته با متفاوت قدری منطقه در تالتحو روزها ای  مواجه سازد.

 مریکایشی  آپ وزیرخارجه قبل لهااس و ای  از پیش . اس اروپا و آمریکا انتظارات

 جدید یغرب آسیا کهاچر دارد، زایمان غرب آسیا درد بود، ،گفته»رایس کاندولیز«

 زبان به را مشابهی اظهارات هم صهیونیستی رژیم سران . اس شدن متولد درحال

 مراکز به وابسته هایرسانه حتی که کرده فرق قدری به شرایط اکنون اماد. آوردنیم

 انگلیسی روزنامه ،. به عنوان نمونهزنندیم فاوتیمت الًکام هایحرف هم غربی قدرت

 ارائه با و پوشش داده را 2016 سال در آسیا غرب تالتحو که تایمز اس  فایننشال

  1کنند. مبهوت را رقبای خود سال، ای  در توانستند روسیه ج.ا.ایران و که نوش  تحلیلی،

شکل  به را عربستان منافع اآنه یدجد سیاس  که باورند ای  بر سعودی در مقابل مقامات

 عربستان در وزن میتواند سیاس  ای  که باورند ای  بر سعودیها کرد. خواهد تأمی  کامل

سود  به دوباره را امور روند شکلی به و دهد افزایش را تحول حال در خاورمیانه

های کشور در تغییر آنها باور به .نماید تقوی  تسن  اهل محوری  با عربی کشورهای

 محوری   با کارمحافظه جریان تقوی  و مقاوم  محور تضعیف باعث ایران میحا

.ا.ایران و عربستان جای یعنی بازیگر عمده منطقه دو رفتارسنجی 2شد. خواهد عربستان

که علیه  رغم تمام تبلیغات منفیگذشته، علی که طی پنج سالسعودی، حاکی از آن اس  

ایران ، جمهوری اسالمی س با عربستان سعودیدر قیاج.ا.ایران صورت گرفته اس ، 

ای از تری در زمینه برقراری و حفظ ثبات و امنی  پایدار منطقهو اثربخش رفتارهای مثب 

توان در تعامل را می ج.ا.ایرانهای چنی  رفتارهایی از جانب خود نشان داده اس . نشانه

ده امریکا در افغانستان بر سر مساله ت متحالمللی و از جمله ایاالای  کشور با نیروهای بی 

های مقابله با تروریسم و کمک به سقوط حکوم  طالبان در آن کشور و همچنی  تالش

مثب  ج.ا.ایران برای استقرار و تثبی  قدرت سیاسی نوی  در دوره پس از فروپاشی رژیم 
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ای هتالشبعث در عراق و کمک به تشکیل یک حکوم  مرکزی در آن کشور و همچنی  

درمقابل رفتارهای  آمیز بحران سوریه یاف .سازنده ج.ا.ایران برای حل و فصل مسالم 

عربستان سعودی بخصوص در چند سال اخیر که دقیقاً بر اساس خط فکری امپریالیسم و 

گری اسالمی در منطقه بروز نموده اس ، موجب صهیونیسم و تح  عنوان وهابی  و سلفی

ثباتی در منطقه وکاهش امنی  غرب آسیا تیجه افزایش بیم ودرنظهور وگسترش تروریس

 گردیده اس . 

 نتیجه گیري و پیشنهاد

 موجبات ج.ا.ایران با عربستان ایمنطقه هایرقاب  دهد کهمی نشان پژوهش ای  نتیجه

که با توجه به حوزه نفوذ هر دو اس ، کشور شده دو روابط در هاییتنش بروز و واگرایی

پس از اعالم سیاس  حتی  منی را در سطح منطقه درپی داشته اس ؛رش نااکشور،گست

دو طرف با وجود اختالفات موجود، برای و تالش  زدایی از سوی ج.ا.ایرانتنش

گاه سوءظ  و بدگمانی عربستان به در کل، هیچ ،نزدیکی روابط و کردن ابهاماتبرطرف

های اهان سعودی با القای قدرته پادشرسد تا زمانی کج.ا.ایران برطرف نشد. به نظر می

کند با صدور کنند که تالش میعنوان خطری نگاه میالملی، به ج.ا.ایران اسالمی بهبی 

ها را بر جهان عرب دچار چالش کند و انقالب اسالمی و گسترش مذهب تشیع، سیادت آن

وابط دو کشور برای رکند، ج.ا.ایران نیز تغییر محوری  جهان عرب را از عربستان دنبال می

ارتقای  هدف با سعودی عربستان برهمی  اساس .نمی باشدانداز روشنی متصور چشم

 همی  در و اس  شده ایهای منطقهبحران وارد خود در برابر ج.ا.ایران، ایمنطقه جایگاه

های تفرقه تنش بروز و واگرایی موجباتشده از سوی ای  رژیم  اتخاذ هاییسیاس  راستا

یس  در ترور چیزی به جز ظهور وگسترش ر سطح منطقه گردیده که نتیجه آند  انهافکن

 روز افزونبهانه مبارزه با آن،... و در مجموع کاهش  به غربی رکشورهایمنطقه، حضو

 تاری  بدو از که غرب آسیا شود منطقةمی و در زمانی که احساس امنی  منطقه نبوده اس 

و منطقه  امنی  به نسب  مشترک نگاهه ب بوده اس ، اشیدگیپ هم از و بحران کانون بحال تا

 عربستان های تفرقه افکنانهدارد، استمرار سیاس  نیاز پیش از آن بیش در اتحاد و همکاری
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را  کشور و امنی  منطقه غرب آسیا ای  بلندمدت منافع به صدمه بیشتر در آینده، سعودی

 ایمنطقه ئوپلیتیکیژ یفی هاظر و وـس کـی از یـیاهمگر ورترـض .شد در پی خواهد

با وجود  به منظورافزایش امنی  درمنطقه،تا  کندمی بیجاا یگرد یسو از سیاآ بغردر 

-ریهمکا بر مبتنی هاییرکازوسا دیجاا ،ج.ا.ایران و اختالف و تضادهای فراوان عربستان

 و داـنه یک قالب در ،منطقه تثبا و صلح ارتقرـسا و یـفرهنگ ،یـسیاس دی،صاـقتا یاهـ

 جه قرار گیرد.تو ردموای توسعهمنطقه دیکررو با ایمنطقه نمازسا
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 سالمیا ریجمهو بطروا در رضتعا چرخه سیربری،مهد،علیخانی ؛حمدا ،ساعی 

 معلو تخصصی فصلنامه(،1392ـ1384دوره) بر تأکید بادیسعو نعربستا و انیرا

 22رهشما ،نهم لسا،سیاسی

  نشر : انتهر ،( ب و لفا)لمللابی  بطروا لصو(ا1385زاده،سیدحسی ،)سیف

 میزان

  یم ؛  ایدگرگونی جایگاه منطقه»(1389)صادقی، حسی  و احمدیان، حس

 ، پاییز56فصلنامه راهبرد، شماره« هاامکانات و چالش
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