
ح و علوم سياسي، دوره فصلنامه سياست، مجلة دانشكده  ���- 243 صفحات،1392 تابستان،2، شمارة43قوق

و عربستان بررسي عوامل منطقه اي واگرايي در روابط ايران
)1390-1384(

∗عليرضا ازغندي

و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي  استاد علوم سياسي دانشكده علوم اقتصادي

 مهدي آقاعليخاني
و و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشكده حقوق

 حقيقات تهرانت
)18/2/91: تاريخ تصويب–17/11/90:تاريخ دريافت(

: چكيده

و پس از انقالب پشت سر و نشيبي را در دوران پيش و عربستان روابط پر فراز  ايران

و. اندگذاشته و پس از انقالب در برخي برهه ها به واسطه نقش پيش از انقالب، نقش آمريكا

و بين المللي واگرايي، در سياست هاي نخبگان حاكم ، دو كشور به رغم عوامل داخلي، منطقه اي

از. جهت دوستي حركت كردند اما عوامل متعددي در سطوح مختلف موجب گرديده است تا پس

و واگرايي همراه شود هدف تحقيق اين است. انقالب، روابط دو كشور غيردوستانه شده، با تعارض

د و كه ضمن بررسي عوامل واگرايي ر روابط دو كشور، عوامل منطقه اي واگرايي ميان ايران

كه) 2005-2011(عربستان به ويژه دوره و بر اين اساس اين فرض مطرح است را مطالعه كند

و تالش  و به ويژه بحرين مهمترين عوامل منطقه اي واگرايي در روابط دو كشور مسايل عراق، لبنان

و عربستان استبراي توسعه نفوذ در منطقه، مهمترين . علت منطقه اي بي ثباتي در روابط ايران

::واژگان كليديواژگان كليدي

و عربستان، واگرايي، شيعيان، بحران بحرين، حزب اهللا لبنان  روابط ايران

   Email: alirezaazghandi@yahoo.com: مسئول مقاله*
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 مقدمه
و عربستان و غرب آسيادو كشور مهم جهان اسالم، منطقهبه عنوان روابط ايران

و منابع خودخليج به واسطه موقعيت وو نيز ويژگيفارس هاي ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك

ب اي. رخوردار استژئواكونوميك منطقه اي كه در آن واقع شده اند، از اهميت خاصي به گونه

و بازيگران فرا منطقه اي اثر گذار روابطكه  و كشورهاي آن نه تنها بر منطقه  اين دو كشور

مي گيرد ا.است بلكه تحت تاثير آنها نيز قرار و عربستان از از ين رو مطالعه روابط ايران

مي باشد كه.اهميت خاصي برخوردار و غرب آسيا اخير در منطقهرخدادهاي كما اين

و بين المللي را به تانه ميان اين دو همسايه غير دوسهايتعامل و پيامدهاي مهم منطقه اي ، آثار

.همراه داشته است

و روابط دو كشور در هر دو دوره پيش از و پس از آن پر فراز پيروزي انقالب اسالمي

در. نشيب بوده است دو، دوران سلطنت محمدرضا شاهبا اين حال به واسطه متاثر بودن شديد

به عهده گرفتن نقش هايكشور از سياست و سياست دو ستوني تامين منافعدر جهاني آمريكا

ادر نهايت روابط آنها آمريكا در منطقه خليج فارس،  و همزيستيبه  تخاذ سياست هاي مشترك

و رخدادهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز ايدئولوژي انقالب.و همكاري منجر شد

و واگراييگوناگون و به رغم بهبود در روابط دو كشوربه ايجاد تنش روابط در برخي انجاميد

ازهابرهه به ويژه پس و عربستان ايپيامدهاي منطق، رقابت ميان ايران 11 ناشي از واقعهه

و همچنين روي كار آمدن محمود احمدي نژاد در ايران، رخ داده است .سپتامبر

طي هدف اين پژوهش بررسي عوامل منطقه و عربستان  اي واگرايي در روابط ايران

سوال اصلي.مي باشد) دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد(1384- 1390هايلسا

در«كه مقاله اين است  و عربستان و عوامل منطقه اي واگرايي در روابط ايران مهمترين علت

چه بوده است؟ » دوره فوق الذكر

غرب آسيا در منطقهو تفوق تالش براي توسعه نفوذ«: فرضيه اصلي مقاله بدين شرح است

ايو خليج فارس همچنان مهمترين علت وو بي ثباتي در روابط ميان ايرتنش زايي منطقه ان

و.عربستان است ايبه ويژه در اين راستا مسايل عراق، لبنان  بحرين از مهمترين عوامل منطقه

و عربستان در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بي ثباتي در روابط ايران و واگرايي

».بوده است

 واگرايي در روابط بين الملل-1بخش
به همسايگان خود، يكي از عوامل مهم در رويكرد سياست خارج ي يك كشور نسبت

و اقدام يك اقدام از سوي دولت الف كه به طور مستقيم. متقابل ميان آنهاست هايسياست ها
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ب را تحت تاثير خود قرار دهد، پاسخ آن دولت را بر مي انگيزد كه. يا غيرمستقيم دولت زماني

به خود بگيرند، و واكنش هاي متقابل شكل غيرطبيعي و تعاملي اين پاسخ  روابط دگرگون شده

مي شود به واسطه نوع. خصمانه ميان آنها حاكم كه مي تواند عوامل متعددي وجود دارد

به بحران كشانده اهداف، توانمندي ها و يا برداشت هاي كشورها نسبت به يكديگر، روابط را

ر.و زمينه واگرايي ميان آنها را فراهم كند وابط ميان همسايگان اين موضوع بيش از هر چيز در

يك.و يا كشورهاي يك منطقه صادق است مايكل برچر برخي از اين عوامل را درگيري در

ثباتي داخلي، جلب حمايت يك قدرت اختالف طوالني مدت، نزديكي جغرافيايي طرفين، بي

و فرهنگي مي داند عدم تجانس سياسي، نظامي،وبزرگ ص 1382برچر،( اقتصادي ،115(.

به واسطه اهداف، توانمندي ها بنابر و نيز در سطح منطقه اي اين كشورها در نظام بين الملل

دوو برداشت هاي خود از مسايل گوناگون در وضعيت همكاري يا تعارض و يا تركيبي از اين

و زمينه. قرار دارند و همانگونه كه عوامل هاي متعددي باعث توسعه همكاري، ائتالف

و واگرايي ميان همگرايي ميان كشورها مي شوند، عوامل مختلفي نيز زمينه رقابت، تعارض

وونابرابري قدرت. كشورها را موجب مي گردند  عدم يكپارچگي سياسي، اقتصادي، فرهنگي

و مي تواند زمينه واگرايي ميان آنهاهاامنيتي در تشديد اختالف  ميان كشورها اثر بسزايي داشته

مي كنند در مجموع برخ. را فراهم كند سه دسته تقسيم :ي محققان عوامل بروز تعارض را در

، در يك منطقه يا كشور قدرتءخالپر كردن) الف: تعارض بر سر منافع ملي-1

ج)ب و و برتري)تجديدنظر طلبي . تعارضات ايدئولوژيك-2.مناقشه براي تفوق

.)258-261، صص 1380قوام،( هاي اقتصادي رقابت-3

هاي المللي، حاكميتاين عوامل خود تحت تاثير متغيرهايي چون نخبگان سياسي، نظام بين

و  عمده تعارض ميان دولت ها ناشي از به خطر افتادن منافع ملي آنهاست.باشندمي... جداگانه

ياكه اين امر مي به واسطه پر كردن يك خالء قدرت در يك منطقه تواند ناشي از تعارض

و كشو ر خاص باشد يا آنكه تعارض بر اساس تقابل ميان يك كشور طالب حفظ وضع موجود

به عنوان مهمترين دليل و يا به وجود آيد به،خواهان تغيير وضع موجود مي تواند  اين تعارض

هاي ضمن آنكه رقابت. المللي صورت گيرداي يا بينواسطه اعمال برتري در سطح منطقه

 از مهمترين عوامل نيز ايدئولوژيك هاي تعارضو موثر استهااقتصادي در اين تعارض

و واگرايي ميان كشورها مي باش از.دناساسي در ايجاد تعارض در روابط ميان كشورها برخي

كنهااين تعارض د، نوعن مي تواند وجود داشته باشد، اما اگر همه اين عوامل ايفاي نقش

ز و و بروز بحران در روابط ميان آنها را فراهم روابط از اختالف طبيعي فراتر رفته مينه واگرايي

.مي كند



 1392تابستان،2 شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 228

و تعامل ميان كه وقوع انقالب اسالمي در ايران علي القاعده مي بايست موجب همگرايي

به ايران هراسي شد، در كنارمي اعرابباايران  رويكردهاي اياالت متحده به ويژه در دامن زدن

و اع و. گشتراب مانع نزديكي ميان ايران به عبارت ديگر عالوه بر عوامل گذشته اختالف

و اعراب، عوامل جديد يعني و تقابل با اياالت متحده، باعث انقالب اسالميتعارض ميان ايران

م به ويژه عربستان در و مختلف منطقه اي وارد رقابت، تضادسايلگرديد تا ايران با اعراب

و اهداف ملي طرفين از جمله نفوذ در مناطقبرهاعمده اين تعارض. واگرايي شود سر منافع

و نظام(، تجديدنظرطلبي)خليج فارس، عراق، لبنان(خالء قدرت دچار  به نظم هاي نسبت

و(، مناقشه براي برتري)منطقه و( ايدئولوژيك هاي، تعارض)غرب آسيادر خليج فارس شيعه

و همچنين(، رقابت هاي اقتصادي)سني ) روابط اقتصادي با كشورهاي منطقهدر موضوع نفت

كه خود هايضمن آنكه اختالف. بوده است و نزديكي جغرافيايي طرفين  طوالني مدت

مي شود در كنار تاثير رخدادهاي منطقه بر ثبات به يكديگر موجب سوء برداشت بيشتر نسبت

به عنوان حامي به سويو عدم تجانس طرفين، روابط عربستانداخلي، نقش اياالت متحده  را

و تقابل . سوق داده استواگرايي

سه زاويه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد روابط«:ارتباط كشورها با محيط بيروني از

و منافع» اختالف آميز روابط«. اختالف وجود دارد اما قابل حل است،كه در آن در برداشت ها

ب» تناقض آميز و وكه با ناسازگاري بنيادين همراه است گذشتبهه راحتي قابل حل نيست

و ديدگاه هاي طرفين در تقابل كامل قرار» روابط تضاد آميز«و. نياز استزمان كه در آن منافع

و مسايل ريشه اي تر از آن است كه با تضارب آرا حل شود ويي در اين موارد رويار. دارد

ص 1379سريع القلم،( علني وجود دارد مي توان براساس مطالب پيش.)63، و شواهد موجود  گفته

ت و عربستان را در نوسان ميان روابط و تضاد آميز قرار دادروابط ايران .ناقض آميز

آن-2 بخش بر و عوامل واگرايي موثر و عربستان  روابط دوجانبه ايران
و پس از انقالب، آنچه كه در يك بررسي اجمالي و عربستان پيش نمايان از روابط ايران

ن اروابطوسان شديد در است، و همزيستي صلي، دو كشور در هر دو دوره حتي برغم همكاري

مي باشد .در برخي برهه ها

و به عنوان دو كشور مهم منطقه خليج فارس و عربستان  غرب آسيادر دوران پهلوي، ايران

آ هايبا وجود داشتن اختالف نها گوناگون، كه مي توانست زمينه ساز تنش هاي گسترده ميان

و استراتژيك تبديل شدند و به دو متحد اصلي به دوستي شدند ، 1386احمدي،( باشد، ناگزير

و تهديد-سياسي هاي اين امر ناشي از الزام)241ص و اياالت متحده از يكسو  هايامنيتي غرب
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و واگرايي در كه با كمرنگ كردن عوامل تنش زايي و پان عربيسم از سوي ديگر بود كمونيسم

. امنيتي در جهت تامين نظم منطقه سوق داد- دو كشور، آنها را به همكاري هاي سياسيروابط

 مهم مقابل يكديگر با پيروزي انقالب اسالمي در ايران، منطقه شاهد رويارويي دو كشور

متحد آمريكا)محافظه كار-سني-عرب( در مقابل عربستان) انقالبي-شيعه- ايراني( ايران. شد

و در كنار ساير عوامل واگرايي، تالش براي در منطقه قرار گرف درت خليج فارس توسعه نفوذ

خليج فارس به واسطه ويژگي هاي. موجب شد دو كشور بار ديگر به روابط تنش زا بازگردند

و مهم خود همواره شاهد منازع به فرد هامنحصر و فراه و جنگ ها ميان بازيگران منطقه اي

ا. منطقه اي بوده است  تسلط بر خليج فارس تنها يك پرستيژز نظر برخي محققانچرا كه

. (Furtig, 2002, p.144)منطقه اي نيست بلكه يك مساله مهم جهاني است

و وقايعي و رقابت احيا شدند و جديد تنش پس از پيروزي انقالب اسالمي عوامل گذشته

به ...و1366السكشتار حجاج ايراني در چون حمايت عربستان از عراق در جنگ تحميلي، 

و حتي قطع رابطه منجر شد  رويكرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در تغيير. تيرگي

و ترتيبات منطقه و پرهيز از تحريك ديگران، سياست دهه دوم انقالب با توجه به منافع ملي اي

يت از حق حمااز جمله با اين تغيير رويكرد. عادي سازي روابط را در دستور كار قرار داد

به وجود آوردن  و حاكميت كويت در جنگ با عراق، تالش براي وحدت با اعراب ميانه رو

ص1381ازغندي،(فضاي همزيستي با ديگران باالخص همكاري با كشورهاي همسايه   همراه)16،

و در راس آنها عربستان. شد و گسترش روابط با اعراب به سوي بهبود در نتيجه شرايط

و نفوذ«. سعودي رفت زيرا اين كشور به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي اسالمي نقش

ص 1389،ازغندي(».تعيين كننده اي در شوراي همكاري خليج فارس داراست ،89(

 بنابراين اهداف جديد ايران در خليج فارس عالوه بر مهار عراق، آشتي جويي با

شددولت اين اساس ايران هدف بلند مدت خودبر. هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس

به كمك قدرت هاي حاشيه آن معرفي كرد در اين دوره مواضع. را تامين امنيت خليج فارس

هاشمي رفسنجاني اعالم كرد اصل. رييس جمهور وقت به جلب اعتماد اعراب كمك كرد

و اساسي سياست خارجي ايران و نيز ارزش هاي اجتماعي به تماميت ارضي ديني، احترام

ص 1380رمضاني،(و ايران قصد ژاندارمي در خليج فارس را ندارد استديگر مردمان  ،83.(

و اعراب با آغاز دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، فصل جديدي از روابط ميان ايران

در 1376در سال برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسالمي. خوردبه ويژه عربستان رقم 

و حضور وليع آنايران آنهد عربستان در محمدو هاشمي رفسنجاني هاي سفرو متعاقب

به دنبال.، به نقاط عطفي در روابط دو كشور پس از پيروزي انقالب انجاميدبه عربستانخاتمي 

و به عربستان روابط در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، امنيتي و در ... سفر خاتمي گسترش يافت



 1392تابستان،2 شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 230

به بهبود رابطه با ايران همان سال پادشاه عربستان از كشو رهاي عرب خليج فارس خواست

و پس از آن دو  توافق مهم.(Heydarian, 2010) كشور توافقنامه امنيتي امضا كردند بپردازند

در شرايطي. ديگر در اين دوره همكاري دو كشور در جهت جلوگيري از كاهش بهاي نفت بود

به 1998كه در مارس  كه13 قيمت هاي نفت با دالر  پايين ترين قيمت در يك دهه بود، رسيد

ص1385جعفري ولداني،(توافق آنها بهاي نفت افزايش يافت ،28(.

و رخدادهاياما برخي و پيامدهاي منطقه اي ناشي از آن نيز روي كار آمدن بين المللي

به،رويكرد تهاجمي در سياست خارجياتخاذو رييس جمهور جديد در ايران   مجددا

شدنشت و عربستان سعودي منجر و تيرگي روابط ميان ايران به. زايي مي توان البته در اين بين

به ويژه پس از حادثه  و آمريكا كه. سپتامبر نيز اشاره كرد11تاثير افزايش نزديكي عربستان چرا

و و نفوذ ايران  عربستان به عنوان متحد آمريكا مي توانست عهده دار مسووليت تضعيف نقش

و موازنه در منطقه شود با اين حال عربستان در ابتدا با دولت جديد ايران. ايجاد بازدارندگي

و به رغم برخي ديدارهاي مقامات اما در ادامه. برخورد كردمحتاطانه  به مرور ، روابط دو كشور

.به تيرگي انجاميد

دي هاياز مهمترين ديدارهاي مقام به مي توان در دو كشور در اين دوره دار علي الريجاني

، محمود احمدي نژاد رييس)2007 ژانويه–1385دي ماه(مقام دبيرشوراي عالي امنيت ملي

و هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت) 2007 مارس–1385اسفند(جمهور

و ديدار با پادشاه اين كشور اشاره كرد)1387 خرداد–2008ژوئن(نظام در اين. از عربستان

و لبنان در دستور كار بود، اما شواهد از ديد و مسايلي چون عراق ارها بهبود روابط دو كشور

به رشد روابط حكايت نمي كرد به عربستان به دعوت. روند رو با سفر هاشمي رفسنجاني

تا» كنفرانس بين المللي گفتگوي مذاهب اسالمي«ملك عبداهللا براي شركت در  انتظار مي رفت

كه هايگاه ويژه وي در نزد مقامبا توجه به جاي  عربستان از جمله تاكيد سفير عربستان بر اين

در» ملك عبداهللا جايگاه وااليي در دنياي اسالم« و عربستان براي وي قائل است، روابط ايران

از. ميان درگيري هاي فرقه اي در منطقه بهبود يابد از جمله به دنبال گاليه هاشمي رفسنجاني

ع و برخورد بد به حل اين مشكل داد باعث«ربستان با حجاج ايراني، پادشاه عربستان دستور

».شد عربستان براي اولين بار به زنان ايراني اجازه بازديد از قبرستان بقيع در مدينه را بدهد

(Wehrey, Karasik and..., 2009, p.42) وو بيناي عوامل داخلي، منطقهاما المللي از يكسو

به اياالت متحده مانع از بهبود روابط دوجانبه گرديدنزديكي روز اي كه گونهبه. افزون عربستان

به تيره شدن روابط ايران  درستي نگاه اگر«: افزود عربستانو هاشمي رفسنجاني بعدها با اشاره

 بيندراي ويژه جايگاهكه عربستان كمكبا توانستيممي بود، حاكم خارجي سياست در

 نيست، چنين تنهانه ولي. كنيمحلرا مسائلاز خيلي دارد، دنيا حتيومياسال كشورهاي



و عربستان بررسي عوامل منطقه  231)1384-1390(اي واگرايي در روابط ايران

 جلوه مخدوش جامعهدررا رابطهآن كنندمي سعي داخلي اهدافاز بعضي خاطربه بلكه

.)1390ديپلماسي ايراني،(»دهند

و سي و مسايل مختلفي از جمله عراق، لبنان، جنگ  در دوره مورد مطالعه عوامل منطقه اي

و سياست هاي نفتي، روند صلح حج، اسراييل،- اعرابسه روزه، حمله اسراييل به غزه، اوپك

. نقش شيعيان، بحران بحرين، وقايع سوريه، بر روابط دو كشور از جنبه واگرايي اثر گذار بود

و دارد اما و همكاري دو كشور وجود داشته كه در برخي موضوعات امكان همگرايي هر چند

و نقش اياالت متحده سياست هاي  و موضوع پرونده هسته اي ايران داخلي دو كشور از يكسو

به تشديد عوامل واگرايي منجر گرديد به نظر مي رسد. از سوي ديگر ذكر اين نكته ضروري

و  كه با آغاز رياست جمهوري محمود احمدي نژاد همراه شده است كه دوره مورد تحقيق

و رويكرد ريي كه وي طراح اصليس جمهور جديد، الزاماًتاكيد بر سياست ها  بدان معنا نيست

و مواضع خود. سياست خارجي در اين دوره بوده است و اجراي ديدگاه ها بلكه وي با طرح

و بين المللي جز بازيگران موثر در سياست خارجي ايران به شمار  پيرامون مسايل منطقه اي

.آيدمي

و فرض اين پژوهش  بيشترين تاكيد بر شناخت عوامل منطقه اي براساس عنوان، سوال

و بحرين است و عربستان با تاكيد بر عراق، لبنان به. واگرايي ميان ايران اما پيش از پرداختن

و  و واگرايي در روابط ايران آنها، از طريق جدول زير به معرفي مهمترين منابع تنش، رقابت

كه عوامل منطقه اي واگرايي را تح مي پردازيمعربستان سعودي .ت تاثير خود قرار داده اند،

ضمن آنكه برخي از عوامل ياد شده همانند برخي از دوره ها كه با نزديكي دو كشور همراه

مي تواند در زمره عوامل همگرايي قرار گيرد و همچنان . بوده، مي توانست
 توضيح عربستان ايران موضوع

اهداف

عمده 

سياست 

 خارجي

تالش در جهت-1

اري حكومت جهاني اسالمبرقر

و سلطه-2 نفي سلطه پذيري

 جويي

و-3 حمايت از مستضعفين

-4نهضت هاي آزادي بخش 

و دعوت به آن به تبليغ اسالم

.ويژه مذهب تشيع

رهبري سياسي جهان-1

و به ويژه اعراب   اسالم

و-2 وحدت جهان عرب

جلب حمايت هاي آنان در جهت 

تبليغ مذهب-3منافع خود 

و دعوت به آن وه -4ابي

و گسترش جلوگيري از انتشار

و حفظ وضع  انقالب اسالمي

اخوان كاظمي،(موجود در منطقه 

ص 1379 ،122(

تضاد در بطن اهداف سياست

خارجي دو كشور از طريق بررسي 

و اهداف عمده  قانون اساسي

و عربستان  سياست خارجي ايران

.به خوبي قابل مشاهده است

و مركز جهان ام الاسالم قرا

.اسالم

و پاسدار اماكن مقدس مهد اسالم

) وهابي(سني/ اسالمي

پس از انقالب، ايدئولوژي

و انقالبي شيعه در مقابل  سياسي

ايدئولوژي سني وهابي قرار گرفته 

.است
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ساختار

 سياسي 

جمهوري اسالمي، انقالبي

.و خواهان تغير وضع موجود

و پادشاهي، محافظه كار

.حفظ وضع موجودطالب 

و حكومت ساختار سياسي

دو كشور از جمله عوامل واگرايي 

.طرفين مي باشد

امنيت

 منطقه

تامين امنيت منطقه با

و  همكاري كشورهاي منطقه

و حضور  بدون دخالت

.بيگانگان

محوريــت خلــيج فــارس در

و تـامين امنيـت  امنيت اين كشور

خــود از طريــق پيونــد نظــامي بــا 

.آمريكا

دو نگاه به غرب؛ ايران تقابل

و عربستان آنرا  آنرا امنيت زدا

. امنيت زا مي داند

شوراي

همكاري 

خليج 

 فارس

ايران سياست هاي شورا را

و در تقابل با  همسو با غرب

.خود مي داند

و ساير هماهنگي عربستان

اعضا در سياست هاي ضد ايراني 

جزاير سه گانه ايراني،: از جمله

ه وبحرين، پرونده .سته اي ... 

با تاسيس شوراي همكاري

خليج فارس نفوذ عربستان بر اين 

. كشورها افزايش يافت

و اوپك

سياست 

 هاي نفتي

تالش براي افزايش بهاي

و كنترل توليد .نفت

تالش براي كاهش بهاي

و افزايش توليد .نفت

منابع مختلف از تعهد

عربستان به تامين نفت در صورت 

و يا حمله  به ايران خبر تحريم

.داده اند

سازمان

همكاري 

 اسالمي

و تالش براي رهبري

.افزايش نفوذ ايران

و تالش براي رهبري

.افزايش نفوذ عربستان

اين سازمان در برخي برهه

ها زمينه ساز نزديكي ميان دو 

. كشور بوده است

با مساله حج انتقاد از نحوه برخورد

/ حجاج ايراني در ادوار مختلف 

كيد بر حج به عنوان آيين تا

و برگزاري-مذهبي سياسي

.مراسم برائت از مشركين

و حج آيين مذهبي است

-مخالفت با برگزاري سياسي

درخواست عربستان/ عبادي حج

از ايران براي عدم استفاده از حج 

.براي اهداف سياسي

 1366قطع رابطه در سال

/درپي كشتار حجاج ايراني

 مساله حج يك منبع بلند

و در عين حال مي مدت تنش

تواند عاملي براي روابط حسنه 

.طرفين باشد

روند صلح

-اعراب

 اسراييل

و مخالف روند سازش

شركت اعراب در كنفرانس هاي 

و/ صلح ايران حامي حماس

.منتقد تشكيالت خودگران است

عربستان در پي تحقق صلح

طرح صلح(و شناسايي اسراييل 

ي عربستان حام/ است) 2002

و منتقد تشكيالت خودگردان

.حماس است

عربستان به واسطه شركت

در كنفرانس صلح 

، انفعال در قبال)2007(آناپوليس

و تهاجم اسراييل به محاصره غزه

جنوب لبنان با انتقاد تند ايران 

. مواجه شد

پرونده

ياهسته

 ايران

برنامه هسته اي ايران صلح

و فاقد تهديد براي  آميز

. استهمسايگان

عربستان در ابتدا خواهان

و نه توسل به  و ديپلماسي مذاكره

و اعمال تحريم بود در. زور اما

ادامه به نگراني از برنامه هسته اي 

و همسويي با غرب  ايران

. پرداخت

وزير خارجه عربستان در

 با توجه به ناكارآيي 2010فوريه 

 حلي راه تحريم ها، خواستار

 هاي برنامهاب مقابله براي»فوري«

 ,aljazeera)شد ايران اتمي
و حتي بر اساس اسناد (2010

ويكي ليكس خواهان حمله آمريكا

 ,guardian). به ايران بود
2010) 

رقابت سياسي واقتصادي حمايت از گروه طالبان تا حمايت از دولت برهان افغانستان
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و مجاهدين در برابر الدين رباني

.طالبان

پس11پيش از حادثه و  سپتامبر

ح .مايت از گروه هاي سنياز آن

و و عربستان در افغانستان ايران

تالش براي نزديك كردن خود به 

.دولت اين كشور

محكوميت حمايت اعراب عراق

/و عربستان از عراق در جنگ

و تالش براي افزايش نفوذ

نزديكي بيشتر با عراق پس از 

/صدام

خواهان خروج آمريكا از

.عراق

ايت از صدام در جنگ حم

تالش براي تقويت/ تحميلي

جايگاه سني ها پس از سقوط 

/ صدام

اعالم مداخله گسترده براي

حمايت از سني هاي عراق در 

.صورت خروج آمريكا

تخمين زده شده است كه

عربستان در طي جنگ تحميلي 

 ميليارد دالر به عراق25بالغ بر 

 ,Heydarian). كمك كرده بود
سقوط صدام، رقابت با (2010

و عربستان در منطقه شدت  ايران

.گرفت

ارتقا نقش ايران در لبنان لبنان

و حزب  با حمايت از شيعيان

. اهللا

و توسعه نفوذ عربستان حفظ

از طريق حمايت از جريان رقيب 

.حزب اهللا

و سوريه از ائتالف 8ايران

و و عربستان با اعراب مارس

حم14غرب از ائتالف  ايت مارس

.مي كنند

حمايت از خواسته هاي بحرين

شيعيان به عنوان اكثريت مردم 

. بحرين

ممانعت از چالش حاكميت

و قدرت يابي شيعيان .بحرين

بحران اخير بحرين روابط دو

كشور را به باالترين ميزان تنش 

.رسانده است

و شيعيان حمايت از اجتماع ها

و يا  گروه هاي شيعه چه اكثريت

.در منطقهاقليت 

و يابي قدرتبا مقابله

.در منطقه افزايش نفوذ شيعيان

در اين باره عربستان پادشاه

 مذهب تغيير براي تالش: گفته بود

 شكست شيعهبه سني مسلمانان

 كماكانها سنيو خورد خواهد

 تشكيلرا اسالم جهان اكثريت

 (bbc, 2007).داد خواهند

به تروريسم اتهام منابع داخلي

بستان درخصوص حمايت از عر

.گروه تروريستي جنداهللا

و برخي منابع اتهام آمريكا

عربستاني به ايران درخصوص 

. انفجار ظهران

در نمونه اي جديد، با تالش

عربستان، مجمع عمومي سازمان 

ملل يك قطعنامه درباره ادعاي 

. ترور سفير عربستان، صادر كرد

حمايت ايران/ متحد ايران سوريه

 بشاراسد به عنوان عضو جبهه از

.مقاومت عليه اسراييل

تالش براي كشاندن سوريه

حمايت/ به جمع اعراب ميانه رو 

و نظامي از مخالفان بشار  سياسي

. اسد

و اتحاد ميان تداوم نزديكي

و سوريه .ايران

حمايت ايران از شيعيان يمن

. حوتي يمن

حمايت از معترضان به

.حكومت عبداله صالح

بهرا ايران، ربستانع  متهم

به شبيه جرياني تاسيس

/ كرده است يمندر"اهللا حزب"

حمايت عربستان از حكومت

.عبداله صالح در بحران يمن

حمايت عربستان از عبداهللا

صالح در جريان درگيري با شبه 

و نيز اعتراض هاي  نظاميان حوتي

اخير اين كشور با انتقاد ايران 

.همراه شده بود
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و عربستان-3بخش در روابط ايران  عوامل منطقه اي واگرايي
و عربستان در منطقه و واگرايي ميان ايران ، در غرب آسياعمده ترين عوامل رقابت

در. فارس استخليج و جايگاه آن  بين المللي از يك مسايلخليج فارس به واسطه منابع درون

و نقطه تالقي ميان دو نيروي متضاد ناشي و عربستان در عين طرف از ويژگي هاي ايران

و واگرايي تبديل شده است به منبعي براي تنش و همگرايي، به ويژه. فرصتي براي دوستي

از هايآنكه تحول به ويژه پس در11 نوين بين المللي و حضور نظامي آمريكا  سپتامبر

و عربستان گرد و خليج فارس موجب تحرك بيشتر ايران نقطه اتكاي.يدافغانستان، عراق

و نقطه اتكاي ايران بهره گيري از  و اياالت متحده و پيوند با غرب عربستان ديپلماسي نفت

وگروه هاي كن. قدرتمند مورد حمايت خود بوده است مبارز و ار تحول هايدر  نوين جهاني

و اتخاذ رويكرد تهاجمي در سياست خارجي منطقه اي، روي كار آمدن محمود احمدي نژاد

بهن و اعراب و واگرايي در روابط ايران و متحدان آنها، موجب شد تا منابع تنش به غرب سبت

و عربستان در مسايلويژه عربستان پررن و ايران ازگ شود  مختلفي ضمن رقابت با يكديگر

به تفكيك مورد. جهت روابط دوستانه از يكديگر دور تر شوند عمده ترين عوامل اين دوره كه

به شرح زير استبررسي قرار : مي گيرد

 عراق-1-3

و عراق11حوادث به افغانستان و پيامدهاي پس از آن از جمله حمله آمريكا  سپتامبر

سقوط حكومت صدام حسين از يكسو.شدغرب آسيا جديد در منطقه هايموجب تحول

و از سوي ديگر  و عربستان در منطقه خارج كرد موجب ايجاد عراق را از عرصه رقابت با ايران

و تالش براي پر كردن خالء قدرت  يك عرصه جديد براي رقابت ميان اين دو كشور در عراق

به روي كار آمدن. در منطقه گرديد و اقليت سني تغيير ساختار سياسي عراق از حكومت بعثي

ر و نخست وزير شيعهئيك به افزايش نفوذ ايران در اين كشور،يس جمهور كرد به خود  خود

به عنوان يك تهديد از ايران كنار رفت بلكه نقش.شدمنجر نه تنها سايه عراق به عبارت ديگر

و حفظ ثبات در اين كشور افزايش داد ودرتحول. ايران را براي ايجاد  عراق با نارضايتي

يك. نگراني عربستان سعودي همراه شد و عربستان اين بود كه در وهله اول ترس اعراب

به رهبري يك دولت عراق ضعيف هژمون و يا يك عراق قوي ي ايران در منطقه را ميسر كند

از (Ottaway, 2009, p.17) شيعي تشكيل شود و افزايش نفوذ ايران به قدرت رسيدن شيعيان اما

و تاثير آن بر  و استقرار دموكراسي در عراق و تاثير آن بر شيعيان عربستان از سوي ديگر يكسو

و اف كه پادشاهي عربستان  زايش فشارها بر اين كشور براي انجام اصالحات، نشان داد

بي دليل نبوده استنگراني  عربستان سعودي خارجه وزيركهايگونهبه.هاي اين كشور
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ميو شده كشور ايندراي فرقه شكاف موجب عراقدر آمريكا سياستكه گفت) 2005(

و در نتيجهبا داده قرار ايران نفوذ تحترا عراق عمال تواند  حضور براي مناسب شرايط شد

 ريشه اين نارضايتي.شود فراهم باشد شيعيان تسلط تحتكه عراقيدر ايران مدت بلندو موثر

به عراق مشاهده كرد مي توان در عدم تمايل عربستان در تهاجم آمريكا به. را اين اظهارات

و لغو سفر وزير امور خارجه اي و عربستان به عربستان در جنگ لفظي ايران 1384سال ران

و عربستان بود،. منجر شد بر اين اساس در حالي كه ثبات عراق فصل مشترك منافع ايران

و محدود كردن نفوذ منطقه اي ايران«  ,Blanchard)» جلوگيري از فشار بر سني ها در عراق

2010, p.33) به ديگر اهداف عربستان در عراق بدل شد .

و در راس آنها عربستان حضور شيعيان در قدرت عراق بود عمده ترين نگرا ني اعراب

ملك عبداهللا.كه بعدها با تحكيم موقعيت حزب اهللا در لبنان، آنان به طرح هالل شيعي پرداختند

به پتانسيل شيعه از هالل قدرت در ايران، عراق،  و تغيير پادشاه اردن با اشاره و لبنان سوريه

و در نتيجه ايجاد چالش هاي جديد براي منافع  توازن قدرت بين دو فرقه اصلي اسالمي

و متحدانش خبر داد عالوه بر وزير امورخارجه عربستان، حسني مبارك نيز در اين باره. آمريكا

به ايران وفادار هستند: تاكيد كرد به بسياري از آنها به ايران. شيعيان همواره نه و  وفادارند

كه در آن زندگي مي كنند به دليل پررنگ.(Zuhur, 2006, p.3)كشورهايي  نگراني رهبران عرب

و برهم زدن ساختار قدرت منطقه به ضرر،شدن عنصر شيعه و عراق  ايجاد ائتالف ميان ايران

و و نظم موجود در منطقه و تشكيل ائتالفي در مخالفت با سياست ها  نيز جوامع سني،

و به لحاظ تاثير گذاري بر اقليت هاي شيعي تهديدي براي حكومت هاي محافظه كار منطقه

ص1386برزگر،(به چالش كشيدن مشروعيت نظام هاي بسته سني منطقه بود  بر.)67، تاكيد اعراب

و نيز جلب  و معرفي آن به عنوان تهديد، تالشي براي توجيه سياست هاي خود هالل شيعه

در. براي تقابل با ايران بودتوجه غرب  كه و اعراب، عراق كشوري عربي است براي عربستان

و اعراب، سني  كه براي عربستان شرايط جديد از ويژگي هاي عربي بودن آن كم مي شود چرا

اكثريت شيعيان در عراق از نظر مبتني بر به همين دليل حكومت. بودن مبناي عربي بودن است

ص1385برزگر،(عرب محسوب مي شود آنها ضعفي براي جهان  و.)44،  البته ميان اياالت متحده

كه در گزارش نمايندگان. عربستان در خصوص عراق اختالف نظر وجود داشت به گونه اي

به بيكر و 2007هميلتون در سال-آمريكا موسوم به نقش منفي عربستان در قبال دولت مالكي

و عدم تمايل اين كشور به جلوگيري از تروريسم اشاره شده بودثبات در عراق .نسبت

و عربستان را فراهم در اين رابطه اياالت متحده تالش كرد تا زمينه بهبود روابط ميان عراق

به عراقدر آمريكا سفير كروكر نيز رايان2008در آوريل. كند گفت عرب كشورهاي خطاب

 عراقدررا خود اقتصاديو سياسي حضور بايد هستند، عراقدر ايران نفوذ نگران آنان اگر
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از.دهند گسترش و ندارند سفارتخانه بغداددر عرب كشورهاي اينكه اين مقام آمريكايي

 بسط سببرا مساله اينو كرد انتقاد تلويحي طوربه كنند نمي سفر عراقبه آنها ارشد هاي مقام

در با ايجاد ثبات نسبي.(bbc, 2008) دانست عراقدر ايران نفوذ و موفقيت سني ها در عراق

عربستان حمايت جدي از گروه هاي سني در عرصه)2009(انتخابات شوراهاي استاني عراق

و در جريان انتخابات پارلماني سال   به حمايت 2010سياسي عراق را در دستور كار قرار داد

د. سياسي از فهرست العراقيه به رهبري اياد عالوي پرداخت- گسترده مالي ر عين حال در اما

به اتهام حمايت مالي سياسي از ائتالف سني هاي عراق اعالم كرد اين كشور خواهان–واكنش

و حاكميت آن است  و استقالل  با پيروزي ائتالف.(Blanchard, 2010, p.1)وحدت عراق

به رهبري و پشت سر گذاشتن ائتالف حكومت قانون العراقيه در انتخابات پارلماني عراق

و حتي به ميزباني نوري  به حمايت از تشكيل دولت از سوي عالوي پرداخت مالكي، عربستان

و معاون  كه طالباني رييس جمهور تعدادي از رهبران سياسي عراق پس از انتخابات اقدام كرد

و عمار حكيم در آن شركت كردند . او، بارزاني رييس دولت منطقه اي كردستان، اياد عالوي

و در ايران نيز در اين ميان به دعوت از برخي گروه هاي سياسي عراق منهاي عالوي اقدام كرد

به اتهام مداخله در امور داخلي عراق، اعالم كرد ميزباني ايران از گروه هاي سياسي  واكنش

به تشكيل دولت  و در جهت كمك عراق نشانه حمايت اين كشور از فرآيند سياسي عراق

ا در ادامه به واسطه ناتواني ائتالف العراقيه براي جلب.ستجديد در كوتاه ترين زمان ممكن

و عدم كسب اكثريت الزم براي تشكيل دولت، همكاري ساير گروه با ائتالف ميان در نهايت ها

و» ائتالف دولت قانون« شامل جريان هاي حكيم، صدر،» ائتالف ملي عراق«نوري مالكي

و و كار دولت جديد عراق توسط نوري مالك،...جعفري ي كه مورد حمايت ايران است تشكيل

. خود را آغاز كرد

و عربستان بدل گرديده استهعراق در دور به عاملي براي رقابت بيشتر ميان ايران . جديد

مي توانند از اين فرصت براي همكاري بيشتر استفاده كنند  اما،هر چند كه دو كشور

پرخدادهاي به گونه اي و بين المللي از منطقه اي يش مي رود كه اين امر در آينده نزديك دور

به نظر رسد به. ذهن به دنبال طرح خروج اياالت متحده از عراق، عربستان با هشدار چرا كه

حمايت از سني ها اقدام براي آمريكا مبني بر پر كردن خالء قدرت آمريكا توسط ايران، از 

مي گويد آن( عراق. سخن همچنان نقش مهمي در روابط آينده)و سياست هاي آمريكا در قبال

و سياست هاي دو كشور در قبال يكديگر در اين عرصه چون گذشته در  و عربستان دارد ايران

مي باشد و محدود سازي رقيب .راستاي افزايش نفوذ خود
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 لبنان-2-3
به صحنه سياست لبنان كشيده شود اولين رويداد شاخصي كه موجب شد تا ايران عميقا

ص 1377فولر،( بود1982اسراييل به لبنان در سال حمله   در اين مرحله حزب اهللا لبنان.)144،

به نظام سياسي اين كشور پيوست و ضمن آنكه بازتاب ايدئولوژيك ايران در لبنان بود . تاسيس

و اسراييل در لبنان شكل و نيروهاي سوريه جبهه اي جديد عليه منافع غرب، آمريكا حزب اهللا

به2005 نقطه عطف دوم پس از ترور رفيق حريري در سال.دادند و خروج سوريه از لبنان

و بين المللي بود كه موجب شد ايران به سمت عهده و منطقه اي واسطه فشارهاي داخلي

و حامي مستقيم حزب اهللا شود  از.(salem, 2006, p.16)گيري نقش مستقيم در لبنان رفته  پس

كه مور و عربستان بود يك ائتالف ضد سوري تحت عنوان ترور رفيق حريري د حمايت غرب

به تضعيف حزب اهللا منجر شود مارس14 كه اميدوار بود خروج سوريه از لبنان، . تشكيل شد

و سوريه يك ائتالف ضد غربي را در مقابل آنان سازمان اما حزب اهللا توانست با حمايت ايران

ب هاياختالف. دهد از شديد داخلي موجب بن ست سياسي در دولت فواد سينيوره متشكل

و ايجاد بحران در لبنان گرديد14اعضاي ائتالف  و امل و وزرايي از حزب اهللا دو. مارس

و عربستان از سوي ديگر بودند و غرب، مصر، اردن و سوريه از يكسو طرف اين بحران ايران

به انتقاد از حزب اهللا پر . داختكه طرف دوم با صدور بيانيه هايي

و به يك پايگاه نظامي و منطقه اي ادامه يافت تا آنكه حمله حزب اهللا تنش هاي داخلي

اعراب نه تنها از در اين ميان. اسارت دو سرباز اسراييلي موجب يك جنگ تمام عيار شد

در اين ميان ايران. حزب اهللا حمايت نكردند بلكه عربستان اقدام حزب اهللا را ماجراجويي ناميد

ا سه روزه پرداختندو و سي به واسطه جنگ به انتقاد از يكديگر با عقب نشيني اسراييل،. عراب

و عرب مطرح  به عنوان پيروزي جهان اسالم و پيروزي اين گروه حزب اهللا اعالم پيروزي كرد

و در نزد مسلمانان ياري رساند به.و به تقويت جايگاه آن در لبنان پس از جنگ حزب اهللا

ا و ظهور مجدد شيعيان به عنوان قوي ترين فرقه اين شكل روز فزوني از ضعف دولت لبنان

و به چال ص 1388كوردزمن،(ش با دولت لبنان پرداختكشور استفاده كرد همچنين با پايان.)62،

و بازسازي دادجنگ از. حزب اهللا به آسيب ديدگان وعده كمك در اين بين يك هيات ايراني

و  تعهد كرد كمك هايي براي بازسازي بيشتر از كانال دولت لبنان تا حزب اين مناطق بازديد

و حزب اهللا . (salem, 2006, p.20) اهللا، در اختيار اين كشور قرار دهد اعراب نيز براي آنكه ايران

 2006بازيگران اصلي در جريان بازسازي لبنان نباشند، در چارچوب كنفرانس استكهلم در سال 

به كمك مال به دولت لبنان كردنداقدام و نيم ميليارد دالر براي بازسازي.ي عربستان معادل يك

و اقتصاد لبنان تخصيص داد .و نيز پشتوانه بانك مركزي
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و تاثير متقابل داشت و. جنگ لبنان با ديگر درگيري هاي منطقه اي تعامل حمايت ايران

موجب افزايش نگراني اعراب سوريه از حزب اهللا كه پشتيباني مردمي را كسب كرده بود، 

و تقويت ميانه و عربستان در خصوص رشد نفوذ راهبردي ايران هالل"رو از جمله مصر، اردن

شد"شيعي و لبنان تحت سلطه شيعيان و يك عراق ص1388كوردزمن،( شامل ايران، سوريه ،301.(

و اقدامات ايران در حمايت از گروه از اين رو تالش عربستان حمايت از دولت سني سينيوره

از. حزب اهللا بود و امنيتي دو كشور اين تقابل موجب رايزني هاي مكرر ميان مقامات سياسي

و وزير امور خارجه ايران با پادشاه، مشاور  جمله ديدار مكرر دبير شوراي عالي امنيت ملي

و وزير امور خارجه عربستان شد و اتهام هر چند در اين بين جنگ لفظي دو كشو. امنيت ملي ر

افكني متقابل وجود داشت، اما با فروكش كردن بحران، طرفين درگير در داخل از مذاكره

رقابت دو كشور در قالب سفرهاي مقامات لبناني يعني ميشل سليمان. سياسي سخن گفتند

به ايران در آستانه انتخابات لبنان  و ميشل عون رهبر جريان ملي آزاد به عربستان رييس جمهور

به حمايت هاي مالي. وم يافتتدا در14سياسي از ائتالف- در اين رقابت عربستان  مارس

و موازنه در برابر ايران 2009جريان انتخابات پارلماني  لبنان در جهت تضعيف شيعيان

كه. پرداخت در نهايت دولت وحدت ملي با نخست وزيري سعد حريري فرزند رفيق حريري

و غرب برخو و جريان هاي همسو آغاز به از حمايت عربستان ردار بود با مشاركت حزب اهللا

از. كار كرد و عربستان  اما تنش هاي منطقه اي، رقابت هاي داخلي، حمايت هاي ايران

به دادگاه ترور رفيق حريري كه با اتهام زني به جناح به ويژه مباحث مربوط و هاي مختلف

و بحران قرار دادحزب اهللا همراه شد، لبنان را مجددا در آستان براي حل بحران ميان.ه تنش

بي سابقه در ژوييه  و رييس جمهور سوريه در سفري و دولت، پادشاه عربستان حزب اهللا

و سقوط دولت وحدت ملي (Addis, 2011, P.8) به لبنان سفر كردند 2010 اما شكست اين سفر

و گروه هاي همسوي11سعد حريري كه با خروج  تا وزير حزب اهللا آن رخ داد موجب شد

مي دهد به تالش هاي خود در مورد لبنان پايان كنار رفتن دولت مورد. عربستان اعالم كند

و متحدانش  حمايت سعودي با روي كار آمدن دولت نجيب ميقاتي مورد حمايت حزب اهللا

.همراه شد

و نيز رقيبو اسراييلتوفيق ايران در مقابل غربمي توان تقويت جايگاه حزب اهللا را

و اجتماعات شيعه بايد به گونه هرچند. منطقه اي اش عربستان دانست حمايت از حزب اهللا

حضور ايران در لبنان. به تحريك اعراب براي تقابل با ايران منجر نشودكهاي رقم خورد 

 منجر شده است اسراييل-اعرابعالوه بر افزايش نفوذ اين كشور به تاثير گذاري بر روند صلح 

و عربستان قرار دارد كه در نقطه مقابل خواسته هاي آمريكا و آينده صحنه. چيزي از اينرو لبنان
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و عربستان چه از جنبه)و غرب(سياسي اين كشور همچنان عاملي مهم در روابط ميان ايران

. واگرايي يا همگرايي خواهد بود

 بحران بحرين-3-3
م هاياعتراض كه با شعار در شيعيان در بحرين شد2011 فوريه14قابله با تبعيض  آغاز

و عربستان تبديل از. گرديدبه رويارويي جديد ميان ايران اهميت اين بحران در آن بود كه

يكسو بحرين اولين كشور حوزه خليج فارس بود كه شاهد تسري ناآرامي هاي جهان عرب 

و از سوي ديگر  و تلقي تهديد را براي دو بازيگر رخدادهاي آن شد عمده منطقه به واسطه نوع

و حال با بحرين، ايجاد كرد ووقايع انقالبي. سابقه روابط گذشته  بحرين تهديدي شديد

ملك عبداهللا پادشاه عربستان درخصوص. پذيري زياد براي منافع ملي عربستان داشتآسيب

يك«: بحرين گفته بود و عربستان تقسيم ناپذير است، دو جسم با »روح استامنيت بحرين

(Teitelbaum, 2011, p.2) به واسطه حضور حدود كه عربستان هاي ميليون شيعه در استان2چرا

شرقي خود كه بخش عمده اي از منابع نفتي اش در آن منطقه واقع شده است، از پيشرفت 

به مخالفان حكومت بحرين  كه اثر مستقيمي بر عربستان مي خواسته هايو دستيابي آنها  خود

نه تنها پاشنه آشيلي براي عربستان. شت، نگراني شديد پيدا كردگذا در صورت تحقق، اين امر

و قدرت است، و تغيير ساختار سياسي در بحرين به تقويت نفوذ  بلكه قدرت يابي شيعيان

به برهم و همچنين و در نزديك ترين نقطه به عربستان و لبنان ايران در منطقه پس از عراق

و خوردن توازن  و در نهايت آمريكا غرب آسياقوا در منطقه خليج فارس  به زيان عربستان

ش مي در نقطه مقابل.به همين دليل عربستان اقدام به مداخله نظامي در بحرين كرد.دومنجر

به  به واسطه وقايعواكنش اوليه ايران به سركوب شيعيان و سياسي  بحرين اعتراض لفظي

و ديني آنهاهايتعلق اما حضور نظامي عربستان در بحرين هر چند موضع گيري. بود نژادي

و تهديدآميز تر كرد كه نمونه بارز آنرا مي توان در  ايران را از حد لفظي فراتر نبرد اما آنرا تندتر

و سياست خارجي مجلس كه اقدام عربستان را  ايرنا،(»بازي با آتش«بيانيه كميسيون امنيت ملي

به سازمان كنفرانس. اهده كرد خوانده بود، مش)1390 و توسل اين كشور مواضع لفظي ايران

به جلب حمايت متحدانش  و شوراي امنيت در قبال اين رخدادها باعث شد عربستان اسالمي

و اتحاديه اروپا بيانيه مشترك  و همراه با شوراي همكاري خليج فارس از جمله آمريكا بپردازد

به شورا و عالوه بر آن كه مداخله ايران منتشر كند ي امنيت متوسل شود تا به ممانعت از آنچه

.در امور داخلي اعراب خوانده شد، اقدام كند

و به بحرين برخوردار بوده است به رغم محافظه كاري از حساسيت بااليي نسبت عربستان

. بوديكي از داليل عمده توسل به نيروي نظامي در اين بحران ذينفع بودن مستقيم آمريكا در آن
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و افغانستان كه هدايت بخشي از عمليات هاي عراق كه ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا چرا

و اين كشور نقش مهمي در تامين امنيت انرژي خليج،را عهده دار است  در بحرين واقع شده

و مهار ايران داشته است و نيز مقابله  ضمن آنكه در زمان مداخله نظامي عربستان،. فارس

شدآمري ها. كا خواهان عدم دخالت ايران در امور داخلي بحرين  از سوي ايرانهر چند واكنش

و حضور جمعيت شيعه داراي ريشه و تعلق گذشته بحرين به ايران به واسطه سابقه تاريخي

رسايراني به نظر نمي .د، امري غير عادي

و مهمترين پيامدهاي مداخله نظامي عربستان در بحري ن، فرقه اي شدن يكي از اولين

و حضور ضمن آنكه. داخلي اين كشور بود هاياعتراض به سركوب توسل حاكمان بحرين

و منطقه انجاميد  بي ثباتيونظامي عربستان خود به راديكاليزه شدن بحرين و اين امر گسترش

ك. را به همراه داشتبي اعتمادي در منطقه و لفظي ايران ه در نقطه مقابل واكنش هاي سياسي

كه در تيرگي و سپس كمي تعديل شده بود، پيامدهاي خاص خود را داشت در ابتدا بسيار تند

روابط با اعراب، اخراج ديپلمات ها، تصميم اعراب براي اخراج نيروي كار ايراني، تبليغات 

و منطقه اي عليه اير و سركوب اعتراضات با توجيهانجهاني ، دامن زدن به چالش هاي مذهبي

و . هدايت معترضان از جانب ايران، خود را نشان دادحمايت

به چالش كشيد هايهرچند مواضع تند اوليه مقام ، ادامهضمن حاكميت بحرينن ايراني در

تمشد اما تعديل اندكي ، مخالفت نهادهايي چون ايل دولت ايران براي بهبود روابطبه رغم

و عدم تمايل عربستان و برخي شخصيت ها از يكسو تا،از سوي ديگرمجلس  باعث شد

و عربستان شكل عادي نيابد .روابط ايران

و دوجانبه بوده است و پيامدهاي جهاني، منطقه اي اول. بحران بحرين تاكنون داراي آثار

و افزايش موضوعهاآنكه با تشديد اختالف و عربستان به هاي ميان ايران  مورد اختالف،

از سوي ديگر. كانال هاي ديپلماتيك طرفين انجاميدو محدود شدنواگرايي بيشتر دو كشور

و كشورهاي و توسعه ائتالف عضو شوراي همكاري خليج فارسعربستان به تقويت  از يكسو

و از سوي ديگر به تحكيم  پررنگ. خويش با اياالت متحده پرداختندروابطميان خود پرداخته

به عنوا ن يكي ديگر از پيامدهاي اين بحران شدن شكاف اعراب به ويژه عربستان با ايران

به همراهي بيشتر با غرب در  مختلفي از جمله پرونده هسته اي ايران مسايلموجب شد اعراب

از. بپردازند يكي كه مساله بحرين همچون گذشته، همچنان از اين رو مي توان پيش بيني كرد

و عربستان باشد .عوامل مهم در روابط آينده ايران
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 نتيجه
و عربستان سعودي در دهه هاي اخير تحت تاثير ژئوپليتيكر  وابط دو كشور ايران

ايبين و منطقه در اين. نقش غرب در نوسان بوده استو تفاوت هاي ايدئولوژيكي، المللي

و عربستان را  مي توان عنوان كرد اگر در دوران پهلوي سياست هاي اياالت متحده، ايران راستا

و به يكديگر نزديك كرد، در دوره جمهوري اسالمي ايران اين تضادها برغم تضادها  رقابت ها

و ابتكارات برخي مقامات در دوره هاي خاص و رقابت ها تاحدودي تحت تاثير سياست ها

.كمرنگ گرديد

 واگرايي در روابط دو كشور مطابق دوره اين تحقيق، عراق، لبنانايمهمترين عوامل منطقه

و علت شدو بحرين و تفوق در منطقه عنوان دو. آن تالش براي توسعه نفوذ در اين دوران

و محدودسازي رقيب گام برداشته اند؛  كشور با انگيزه اي متفاوت در جهت توسعه نفوذ خود

و  و انگيزه عربستان موازنه و امنيت نسبي در برابر تهديدات غرب انگيزه ايران افزايش قدرت

به ويژه پس از رخدادهاي.ن همراه با غرب بوده استبازدارندگي در برابر ايرا  منطقه اي

و عراق، تقويت نقش حزب اهللا در ساختار ساختار قدرت شيعيان در حضور سقوط صدام

و مداخله نظامي عربستان براي حفظ حاكمان  و افكار عمومي جهان اسالم، سياسي لبنان

 يس جمهور جديد در ايران، بحرين در كنار عواملي داخلي چون روي كار آمدن ري

و سياست به آمريكا و نيز مسايلي چون نزديكي بيش از پيش عربستان هاي داخلي دو كشور

و به كاهش  و واگرايي در روابط دو كشور منجر به تنش  موضوع پرونده هسته اي ايران

. هاي ديپلماتيك ميان آنها انجاميدتماس

و همراهيدر اين زمان تالش عربستان تالش براي پيوند ائتالف هاي نيز بيشتر با غرب

و بين المللي در برابر ايران بودمنطقه به. اي كه عراق در مجاورت خليج فارس به گونه اي

و دليل نزديكي با ايران راهي به شوراي همكاري خليج فارس پيدا نمي كند اما دو كشور اردن

ميمراكش براي افزايش وزن اعراب در موازنه با  نقش. شوندايران به اين شورا دعوت

كه در دوره بوش پررنگ شده بود در دوران اوباما نيز  و توازن قوا عربستان در بازدارندگي

ها، اين مساله ضمن افزايش بي اعتمادي ميان طرفين، باعث رقابت. مورد تاكيد قرار گرفته است

م و بي ثباتي هاي جديدي در منطقه خواهد شد و و بحران ها به جاي دوستي نابع دو كشور

و مهار شده،همكاري در زمينه هاي مشترك هاي خارجي مداخله قدرتزمينهو صرف تقابل

مي بخشد .را تداوم

و عربستان از جمله اختالف و واگرايي در روابط ايران  هايبسياري از منابع تنش

به اهداف ژئ و دستيابي و رقابت در مناطق پيراموني وپليتيك هر چند روابط دو ايدئولوژيك

و حقوق يكديگر  كشور را از حالت عادي خارج كرده است، اما به رسميت شناختن حاكميت



 1392تابستان،2 شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 242

و همزيستي مجدد دو كشور در عين اختالف، از سوي طرفين وهامي تواند زمينه ساز دوستي

تبدر دوران پس از جنگ تحميليروابط حسنه دو كشور. ها باشدرقابت ديل نشان مي دهد

مي تواند به تامين منافع دو  به بازي با حاصل جمع مثبت قاعده بازي با حاصل جمع صفر

و اعتدال در سياست خارجي و ضمن حفظ اصولكشور ياري رساند ، نزديكي بيشتر

كه. زدايي از تهديد را ميسر مي سازدشائبه و جديد زيرا به رغم آن ايران داراي دوستان قديم

كه) عراقوسوريه، لبنان( در منطقه است به ويژه پرونده هسته اي  اما مسايل بين المللي ايران

و دشمنان در جهت كند به حداقل رساندن مخالفان مي شود، نيازمند از سوي غرب دامن زده

و كاهش فشارها عليه ايران است و منطقه اي از منظر. كردن فرآيند اجماع سازي جهاني

مي تواند در عربستان نيز اين نزديكي و و مشروعيت اين كشور را افزايش داده  اعتبار اسالمي

.ثبات اين كشور باتوجه به حضور شيعيان در آن ياري رساند

و عربستان با و بحران هاي ساليان اخير براي ايران در مجموع بايد گفت مسايل منطقه اي

م كه بهره گيري از ابزار و چالش هايي همراه بوده است و فرصت ها و تدبير صحيح ناسب

ضمن آنكه.تعامل در عين رقابت مي تواند زمينه ساز همكاري در مسايل مختلف شود

و يا قاعده مند شدن تعامل با مشخص شدن و اياالت متحده، بر آينده روابط ايران ميان ايران

و اعراب اثر گذار است؛ بهره گيري از ظرفيت هايي چون سازمان كنفرانس اسال و عربستان مي

و فرهنگي دو كشور، همكاري براي ثبات بيشتر در منطقه به  اوپك، گسترش ارتباطات سياسي

و لبنان، بهره گيري مناسب از فرصت و ويژه عراق ... هايي چون حج، همكاري هاي امنيتي

.تواند در بهبود روابط به ميزان زيادي اثر گذار باشدمي
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