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 المللكارشناس ارشد روابط بين* 
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  چكيده
هاي اخير قرار  ها و دهه ترين شرايط خود در سال روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران در پيچيده

عوامل گوناگوني بر . رسد به سمت حادتر شدن در حركت است اي است كه به نظر مي گونه اين شرايط به. دارد
اسالمي ايران تاثيرگذار است و باعث افزايش تنش در اين روابط شده  روابط عربستان سعودي با جمهوري

زا بر روابط عربستان سعودي با جمهوري  مسئله اصلي اين مقاله مشخص نبودن عوامل تاثيرگذار تنش. است
زا در روابط عربستان  ترين عوامل تنش اين مقاله در پي پاسخ به اين سوال بوده كه مهم. اسالمي ايران است

اند؟ فرضيه مطروحه در اين مقاله  پس از روي كار آمدن ملك سلمان كدام ودي با جمهوري اسالمي ايرانسع
اين است كه عوامل تاثيرگذار در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران شامل سه دسته عوامل 

دهد كه  حقيق نشان مينتايج حاصل از ت. باشند ي ميا فرا منطقهاي و  ، منطقه)عربستان سعودي(داخلي 
عوامل داخلي رياض از قبيل رويكرد سياسيون جديد اين كشور نسبت به ايران، تالش مقامات سعودي براي 

اي، تالش براي  هاي منطقه فرافكني مشكالت داخلي و نحوه گردش نخبگان در اين كشور، احساس باخت
سازي در مقابل  امني و تالش براي ائتالفتقويت گفتمان وهابيـ  سني در مقابل گفتمان شيعي و احساس نا

اي بين  ايران و همچنين رويكرد جديد غرب به منطقه، كاهش وابستگي غرب به نفت عربستان و توافق هسته
اين تحقيق . زا در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران است ترين عوامل تنش ايران و غرب مهم

  . اي استفاده شده است ها از روش كتابخانه انجام شده و در گردآوري داده از نوع كاربردي و با روش توصيفي

   هاي مديريت شده، نگراني چندجانبه، سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، عربستان سعودي، تنش: ها كليد واژه
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  دمهمق
هاي اخير و خصوصا پس از روي كار آمدن  روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران در سال

دو كشور كه در دوران جنگ سرد تحت لواي دكترين . كند اي را تجربه مي ملك سلمان شرايط ويژه
گران  كه تحليلاي  گونه امنيت دوستوني نيكسون قرار داشتند، امروز بيشترين فاصله را با يكديگر دارند؛ به

، )عربستان سعودي(داليل گوناگون داخلي . كنند اي ياد مي عنوان جنگ سرد منطقه از روابط بين آنها به
ها در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران  ي بر افزايش تنشا فرا منطقهاي و  منطقه

نخبگان جديدي كه قدرت . ودتاثيرگذار است كه موجب شده روابط دو كشور بسيار پيچيده و غامض ش
ها در روابط با ايران  اند به داليل گوناگون از افزايش تنش ميالدي به دست گرفته 2015را در اوايل سال 

اي است كه رياض بيش از هر دوران ديگري به دنبال  گونه كنند؛ شرايط منطقه غرب آسيا به استقبال مي
ي خصوصا آمريكا به منطقه باعث ا فرا منطقههاي  تي تهران است؛ همچنين نوع نگاه قدرموازنه ساز

منظور مسلط نمودن نظم خويش بر منطقه، بازي با حاصل جمع صفر را پيگيري  گرديده دو كشور به
هاي اخير از  ها و ماه اما عربستان سعودي در سال؛ نموده و به دنبال حذف رقيب از گردونه رقابت باشند

مقامات اين كشور و خصوصا عادل الجبير . ايران استقبال كرده است ها با جمهوري اسالمي افزايش تنش
ي پاياني اجالس سازمان كنفرانس كند، اين كشور در بيانيه هايي را مطرح مي مرتبا عليه تهران اتهام

ي ايران و فشار بر منظور موازنه اهللا گنجاند، مقامات سعودي به اسالمي بندهايي را عليه ايران و حزب
اي ايران  كنند، رياض سعي دارد تا متحد منطقه سازي روابط با اسراييل حركت مي ه سمت عاديتهران ب

اينكه روابط  آخر دستيعني سوريه را ساقط كند، مانع از حضور حجاج ايراني در حج ابراهيمي شده و 
مجموع اين . گيرد هاي مثبت تهران را در اين خصوص ناديده مي خود را با تهران قطع كرده و سيگنال

تهران در   ـ  هاي مقامات سعودي در روابط با ايران باعث گرديده كه روابط رياض گيري اقدامات و موضع
به سمت حادتر شدن حركت  هرلحظهبدترين شرايط خود قرار داشته باشد و اين روابط ممكن است 

هاي مديريت شده با تهران استقبال  درمجموع اينكه مقامات سعودي بنا به داليلي از افزايش تنش. كند
  . كنند كه در ادامه اين داليل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت مي

از زا در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران پس  ترين عوامل تنش مهم :سوال
  اند؟ روي كار آمدن ملك سلمان كدام
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زا در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران در قالب  ترين عوامل تنش مهم :فرضيه
رويكرد : اند از شوند كه عبارت بندي مي المللي طبقه اي و بين سه دسته عوامل داخلي، منطقه

گردش نخبگان در عربستان؛ احساس  نخبگان جديد عربستان به ايران، فرافكني مشكالت داخلي و
اي، تقويت گفتمان وهابي ـ سني در مقابل گفتمان شيعي، تالش براي  ماندگي منطقه عقب

سازي، رويكرد جديد غرب به منطقه، كاهش وابستگي غرب به انرژي منطقه و توافق  ائتالف
  . اي بين ايران و غرب هسته

اين تحقيق از نوع كاربردي است و با استفاده از روش توصيفي انجام  :شناسي تحقيق روش
هاي مورد نياز با استفاده از روش كتابخانه تخصصي و ابزار اسناد و مدارك گردآوري  داده. شده است

  . اند وتحليل قرار گرفته يهتجزشده و مورد 

  مباني نظري تحقيق
ن سعودي با جمهوري اسالمي ايران را بر شايد بيش از هر نظريه ديگري بتوان روابط عربستا

هاي متفاوتي از رفتار يكديگر داشته و  انگاري توضيح داد؛ زيرا دو كشور برداشت اساس نظريه سازه
الملل بسيار پيچيده و  اي كه روابط و سياست بين ها تاثير جدي بر رفتارها دارند؛ اما در دوره انگاره

پيچيده دو قدرت بزرگ  خاص براي تبيين روابط فرا غامض شده است، سود بردن از يك نظريه
بدين منظور و جهت تشريح بهتر روابط رياض با تهران . اي حق مطلب را ادا نخواهد كرد منطقه

  شود؛ اما نظريه هاي رئاليسم تهاجمي و تدافعي نيز استفاده مي انگاري، از نظريه عالوه بر نظريه سازه
توان تنش در روابط عربستان  گيري از محورهاي آن مي بهره اي است كه با انگاري نظريه سازه

در نظريه . را توضيح داد» تخاصم«به » رقابتي«سعودي با جمهوري اسالمي ايران از وضعيت 
و نيز سايرين معرفي  ها ما را به خود و ديگران هويت. مركزي است» دال«انگاري، هويت  سازه
كه  دهد درك كرده، درحالي يتي كه او به آنها نسبت مييك دولت سايرين را بر اساس هو. كنند مي
در . كند زمان از طريق اعمال اجتماعي روزانه به بازتوليد هويت خويشتن مبادرت مي طور هم به

هاي  االذهاني هستند كه اجازه معاني خاصي به توانايي انگاري اين ساختارهاي بين ديدگاه سازه
االذهاني به شمار  راي مثال جنگ سرد، يك ساختار بينبر اساس اين تحليل ب. دهند مادي مي
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انگاري در  پرداز اصلي سازه الكساندر ونت نظريه) 225: 1388قوام، . (رفت تا يك ساختار مادي مي
اين توزيع منافع است كه تا حد زيادي به معناي توزيع قدرت در سياست «: گويد اين خصوص مي

بايد . يابد ها قوام مي نوبه خود تا حد زيادي با انگاره افع نيز بهبخشد، و محتواي من الملل قوام مي بين
تر است از قدرت  ها مهم ادعا اين نيست كه انگاره. بر سرشت تكويني و نه علي اين دعوي تأكيد كرد
اهميت و نقش تعيين كننده قدرت و منافع . باشند و منافع هستند، يا مستقل از قدرت و منافع مي

گذارند ناشي از  ادعا اين است كه تاثيري كه قدرت و منافع بر جاي مي. استاندازه سابق  به
  ) 197: 1384ونت، . (دهند هايي است كه آنها را تشكيل مي انگاره

هايي هستند كه روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي  اما رئاليسم تهاجمي و تدافعي نيز نظريه
ها ضمن تأكيد بر قدرت و منافع ملي بر اين اعتقادند  رئاليست. ودتوان در قالب آنها تشريح نم ايران را مي

كه اصوال از بين بردن غريزه قدرت صرفا يك آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محيط فاقد اقتدار 
هاي ملي  شرط حصول به كليه هدف ازآنجاكه بقا در يك محيط متخاصم پيش. گيرد مركزي صورت مي

ناپذير سياست خارجي به شمار  تعقيب و كسب قدرت يك هدف منطقي و اجتناب شود، بنابراين تلقي مي
ها را وادار  كنند كه آنارشي دولت گرايان تهاجمي چنين استدالل مي واقع) 80: قوام، همان. (رود مي
الملل هرگز قطعي  امنيت و بقا در درون نظام بين. نسبي خود را به حداكثر برسانند) نفوذ(سازد قدرت  مي

امنيت خويش را به حداكثر  كوشند با به حداكثر رساندن قدرت و نفوذ خود،  ها مي يست و دولتن
اين آنارشي عموما . المللي حايز اهميت زيادي است گرايان تهاجمي، آنارشي بين از ديدگاه واقع. برسانند

كثر رساندن كوشند با به حدا ها مي وضعيتي هابزي است كه در آن امنيت امري كمياب است و دولت
گرايان تدافعي به رابطه  در مقابل واقع) 130: 1384زاده،  مشير. (امتيازات نسبي خود به آن نايل شوند
ها از سوي ديگر، توجه دارند؛ اما اين  و رفتار دولت سو الملل از يك ميان آنارشي و استلزامات نظام بين

المللي معموال  گرايي تدافعي اين است كه آنارشي بين فرض واقع. بينند تر مي رابطه را پيچيده
ها كه اين را  درنتيجه دولت. است، يعني امنيت چندان ناياب نيست و فراوان است» خيم خوش«

ت و تنها در شرايطي كه احساس كنند تهديدي عليه آنها يابند، رفتاري تهاجمي نخواهند داش درمي
دهند و اين واكنش نيز اغلب تنها در سطح ايجاد موازنه و  وجود دارد، نسبت به آن واكنش نشان مي

اي را آنارشي و تخاصمي فرض  عربستان سعودي شرايط منطقه) 133: همان. (بازداشتن تهديدگر است
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ه ايران به دنبال تسلط بر كشورهاي عرب منطقه است و هرگونه كند ك گونه برداشت مي كرده و اين
كند؛ بنابراين نگاه هويتي به رفتارهاي ايران داشته و  تحرك تهران در منطقه را عليه خويش ارزيابي مي

انگاري تحليل  ي سازهالمللي جاري را در چارچوب نظريه اي و بين عالوه بر اين عوامل داخلي، منطقه
نين با توجه به رويكرد رئاليستي، عربستان بر اين عقيده است كه امنيت و بقايش در همچ. نمايد مي

كوشد با به حداكثر  ساز عليه ايران حاصل نخواهد شد، بنابراين رياض مي منطقه، جز با اقدام موازنه
  . امنيت خويش را به حداكثر برساند رساندن قدرت و نفوذ خود در منطقه، ايران را موازنه كرده و 
  الگوي مفهومي

  
    

  
     
    

  
  
  
  
  

  پيشينه روابط عربستان و ايران
در دوران رضاشاه . گذاشته است پشت سري بسياري را فرازوفرودهاروابط عربستان سعودي و ايران 

در . روابط دو كشور برقرار شد، اما درمجموع در اين دوره بدبيني و سوءظن بر روابط طرفين حاكم بود
به مدت چهار به علت اعدام يكي از حجاج ايراني، روابط دو كشور  1323رضاشاه و در سال  زمان محمد

شمسي  1348گيري روابط به زمان اعالم دكترين دوستوني نيكسون در سال  سال قطع شد؛ اما اوج
اي و جهاني را دچار تغيير و  پيروزي انقالب اسالمي در ايران بسياري از معادالت منطقه. گردد برمي

عوامل 
 داخلي

انگاري، رئاليسم تهاجمي  سازه
 تدافعي و

  جمهوري اسالمي ايران
 اي عوامل منطقه

روابط و سياست 
عربستان سعودي 

 در چارچوب

 سعودي عربستان

عوامل 
 اي فرامنطقه
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بنابراين روابط ؛ عربستان بود دگرگوني كرد؛ كه ازجمله بارزترين آنها تغييرات گسترده در روابط ايران و
هاي انقالب ايران و تشكيل شوراي همكاري  عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران با سياست

ي فارس با هدايت عربستان و حمايت رياض از رژيم ديكتاتور عراق در حمله به ايران در دهه خليج
اما حمله عراق به ) Omidi, February/5/2016(. منجر شد» بدبيني سياسي متقابل«هشتاد به يك 
خوش  بار ديگر معادالت را در منطقه و همچنين روابط ايران و عربستان را دست 1990كويت در سال 
كار را در كنار يكديگر  ي عراق بار ديگر ايران اسالمي و عربستان محافظهاقدام ناسنجيده. دگرگوني كرد

وپاشي اتحاد جماهير شوروي موجب شد تا ايران از حالت ي عراق به كويت و فر همچنين حمله. قرار داد
اتخاذ كند كه در بهبودي » جويانه صلح مصلحت«با اعراب خارج شود و سياستي را تحت عنوان  رودررو

اي كه با بازگشايي سفارت و سركنسولگري،  گونه روابط نسبي دو كشور ايران و عربستان تاثير داشت؛ به
اما سرنگوني رژيم ) 340: 1392دهقاني فيروزآبادي، . (از سر گرفته شد 1370روابط دو كشور از سال 

هاي نهم و دهم در ايران، خروج نيروهاي آمريكايي از عراق  ، روي كار آمدن دولت2003بعث در سال 
هاي عربي در  گيري اعتراض ، شكل2015اي ايران در سال  ي هستهوفصل پرونده ، حل2011در سال 

ق، اعدام شيخ نمر باقر . ه 1436، تحوالت به وجود آمده در حج عمره و تمتع در سال 2010اواخر سال 
اي به سفارت عربستان و  النمر روحاني برجسته شيعي عربستاني توسط مقامات اين كشور، حمله عده

سبب تغيير ماهيت روابط عربستان با ايران از رقابت نرم به . . . تهران و مشهد وكنسولگري اين كشور در 
اي كه روابط دو كشور پس از روي كار آمدن  گونه يت تنش و بحران شده است؛ بهدرنهااعتمادي و  بي

آلودترين مرحله در روابط دو كشور ناميد، زيرا كه در برخي  توان سردترين و تنش ملك سلمان را مي
مهران كامروا استاد دانشگاه جرج تاون . ارد رقابت دو كشور به فراتر از منطقه نيز كشيده شده استمو

در بسياري از ابعاد رقابت «: گويد قطر در خصوص روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران مي
جالب و در طول  كه در نوع خود بين ايران و عربستان سعودي به فراتر از خاورميانه كشيده شده است

ي اما آنچه كه هويداست اينكه شرايط پيچيده) McDowall, Jun/5/2016( ». سابقه است تاريخ بي
دهد، زيرا بسياري  ها بين دو كشور نشان نمي مثبتي را براي كاهش تنش مدت كوتاهانداز  اي چشم منطقه

كشور گره خورده است و ادامه نوعي به روابط اين دو  ي بها فرا منطقهاي و حتي  از تحوالت منطقه
  . وضعيت موجود بر پيچيدگي آن خواهد افزود
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  ترين عوامل تاثيرگذار در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران مهم. يك
ي اول دسته. سه دسته عوامل در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران نقش دارند

ي رويكرد نخبگان جديد اين كشور و تالش آنها براي به عوامل داخلي عربستان سعودي يعن
ي غرب آسيا ارتباط دارد كه ي دوم به تحوالت منطقهفرافكني مشكالت داخلي مربوط است؛ دسته

اي در  هاي منطقه ماندگي داند و براي جبران عقب ي اين تحوالت ميعربستان سعودي خود را بازنده
ها با جمهوري اسالمي  خويش، از افزايش تنش چندجانبههاي  ي كنوني و كاستن از نگرانيدوره

ي غرب آسيا، كاهش ي سوم به رويكرد جديد غرب به منطقهكند؛ و دسته ايران استقبال مي
. ها بين جمهوري اسالمي ايران و غرب مرتبط است وابستگي غرب به نفت عربستان و كاهش تنش

ي زماني تاثيرگذاري بر روابط رياض با تهران در اين برههدر ادامه سه دسته عوامل مذكور كه باعث 
  . شده، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

  عوامل داخلي عربستان سعودي. 1ـ1
تحوالت داخلي عربستان سعودي ازجمله عواملي است كه بر روابط اين كشور با تهران مؤثر بوده 

اين زمينه دارد؛ و ثانيا، نخبگان جديد براي پيروزي  اي در اوال، رويكرد نخبگان جديد نقش برجسته. است
ها با ايران  ي عربستان از اين افزايش تنشهاي داخلي و فرافكني مشكالت دروني جامعه در رقابت

ديگر اينكه گرچه نقش عوامل داخلي رياض بر روابط اين كشور با ايران نسبت به ديگر . كنند استقبال مي
ي خود  نوبه از تاثيرگذاري كمتري برخوردار است، اما اين عوامل نيز به) اي طقهمن اي و فرا منطقه(عوامل 

  . اختصار به آنها اشاره خواهد شد اند كه در ادامه به تاثيرهايي را بر روابط دو كشور داشته

  رويكرد نخبگان جديد عربستان به ايران. 2ـ1
از فوت ملك عبداهللا  ميالدي و پس 2015نخبگان جديد اين كشور كه از اوايل سال  
كار به دست گرفتند، بيش از سلف خود در مقام تقابل با  طلب قدرت را در اين كشور محافظه اصالح

الخصوص  ملك سلمان، محمد بن نايف، عادل الجبير و علي. اند جمهوري اسالمي ايران برآمده
كنند و حتي  قبال نميها بين تهران و رياض است محمد بن سلمان به داليل گوناگون از كاهش تنش



 1396، سال بيست و چهارم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

46

گر غربي در اين خصوص  يك تحليل. كنند كوبند و از آن استقبال مي ها مي بر طبل افزايش تنش
فقط به اين دليل رشد كرده ) در منطقه(ملك سلمان بر اين اعتقاد است كه نفوذ ايران «: نويسد مي

 يا اينكه و؛ )McDowall, Jun/5/2016(» كس در مقابل آن ايستادگي نكرده است است كه هيچ
در «: ي يورونيوز بيان داشتهي ايران در گفتگو با شبكهوزير خارجه عربستان در اظهاراتي درباره

وپنج سال پرخاشگري ايران نسبت به  رابطه با ايران ما گفتيم كه تحمل ديگر كافي است، سي
خبرگزاري ايسنا، (» . عربستان سعودي و متحدانش كافي است، ما اين را تحمل نخواهيم كرد

بال عربستان از اين قبيل اظهارنظرها عالوه بر اثبات مفروض استق) 95050100188: 1/5/95
كند كه رويكرد نخبگان جديد عربستان كه در  افزايش تنش با ايران، اين فرضيه را نيز ثابت مي

اند نسبت به ايران بسيار تندتر شده و تغيير  ميالدي قدرت را به دست گرفته 2015اوايل سال 
  . ها با ايران بسيار تاثيرگذار بوده است نخبگان در عربستان بر افزايش تنش

  فرافكني مشكالت داخلي. 3ـ1
بايست در ساختار بسته و  را مي زاي رياض با تهران تاثير داشته عامل ديگري كه بر روابط تنش 

غير دموكراتيك اين كشور ديد كه مقامات رياض براي فرافكني مشكالت داخلي و معرفي ايران و 
يت و اهل تسنن، سعي دارند عنوان دشمن اعراب و عربستان و همچنين دشمن اصلي وهاب شيعه به

هاي موجود در  هاي احتمالي داخلي جلوگيري كرده و حتي ناآرامي تا از افزايش نارضايتي
لذا رياض نياز دارد تا از . هاي ايران قلمداد كنند ي دخالتكشورهايي از قبيل بحرين را نتيجه

فان را در عربستان و كشورهايي هاي مديريت شده با ايران استقبال نمايد تا بتواند مخال افزايش تنش
ي وجود هاي آنها را منتسب به تهران بداند و همچنين با بهانه مثل بحرين سركوب كرده و حركت

اين در . مدت جلوگيري نمايد اي، از افزايش مطالبات مردم كشورش در كوتاه دشمن سخت منطقه
عنوان  مثل اهل تسنن به ي عربستان شيعيان از حقوق مساويي بستهجامعه حالي است كه در

. ولت 220ها را  كه سني گويند، درحالي ولت مي 110شيعيان را . يك شهروند برخوردار نيستند
ترين موقعيت اجتماعي در  چنين معيارهايي منعكس كننده اين است كه شيعيان در پايين

يل اصلي دخالت توان گفت كه دل بنابراين مي) 46: 1387ابراهيم، . (عربستان سعودي قرار دارند
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عربستان سعودي در امور داخلي كشورهاي عربي همسايه، ترس هشدار دهنده براي از دست دادن 
ي فرد در اين كشور است كه مبتني بر چند هزار اعضاي خانواده حكومت خصوصي و منحصربه

خيز،  ترين مناطق نفت استان شرقي اين كشور، يكي از غني. سلطنتي و نخبگان عرب سني است
. عنوان شهروندان درجه دوم ناراضي هستند تحت سكونت اعراب شيعه است كه از موقعيت خود به

رهبران آنها براي حقوق برابر با اعراب اهل سنت، حضور و نمايندگي برابر در دولت و مشاركت در 
آرايي شيعيان  از زماني به زمان ديگر و در برخي شرايط، صف. كنند تخصيص بودجه مبارزه مي

ودي عليه مقامات مركزي عربستان، به تظاهرات خود به خودي و مخالفت گروهي منجر سع
قبيله تشكيل شده  4000همچنين اين كشور از بيش از ) Ivanov, April/14/2015. (شود مي

پرستي و ناسيوناليستي است؛  تر از حس وطن گرايي در بين آنها بسيار قوي است كه حس قبيله
هاي قومي و  گرايي داشته باشند، عصبيت ن سعودي بيش از آنكه احساس مليبنابراين مردم عربستا

» آهن انگا لونگوا«طور كه  همان. دانند اي را مالك قرار داده و خود را متعلق به آنها مي قبيله
براي شهروندان سعودي تصور كردني » خيالي  جامعه«گويد مفهوم تعلق به يك سرزمين يا يك  مي

- ي سلطنتي، كشور پادشاهي عربستان را تصاحب كرده و اين كشور نام خانوادههنيست؛ زيرا خانواد

ها  درمجموع اينكه به لحاظ داخلي سعودي) 27: 1393استنسلي، . (ي سلطنتي را بر خود دارد
كنند و در ضمن همزمان از يك استراتژي چماق و  آميزي سركوب مي معترضان را به طرز خشونت

هويج به شكل . كنند براي متقاعد كردن مردم براي منع پيوستن آنها به مخالفان استفاده مي 1هويچ
در  آل سعود. هاي تازه ازدواج كرده و افزايش دستمزدها در بخش دولتي مسكن رايگان براي زوج

ها ميليارد دالر براي نوسازي امكانات مسكن، آموزش و  اعالم كرد كه براي هزينه ده 2011سال 
بنابراين كشور ؛ ريزي كرده است رزش و ايجاد شغل كافي براي همه شهروندان سعودي برنامهو

اكنون مشغول استفاده از ثروت عظيم خود براي جلب وفاداري بخشي از جمعيت و  عربستان هم
ژاندارم آمريكا  عنوان بهشهروندانش، فرونشاندن مخالفان و ساخت يك ارتش قدرتمند براي كُنش 

بنابراين يكي از عوامل مهم ) http: //en. humanrights, January/21/2012. (است در منطقه

                                                         
1 .carrot and stick approach 
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هاي مردم  زا در روابط عربستان با ايران، فرافكني مشكالت دروني اين كشور و شيفت خواسته تنش
البته اين مشكالت از ديرباز وجود داشته است؛ اما آنچه كه . به سمت مقابله با دشمن بيروني است

هاي اخير بيشتر مورد توجه سياسيون سعودي قرار گيرد، تحوالت جهان عرب  شده در سالباعث 
البته گرچه ممكن است اين . گري مردم است و افزايش مطالبه 2010هاي پس از دسامبر  در سال

وجود نياورد، اما همواره  ي عربستان بهي بستهمدت مشكل حادي را براي جامعه معضل در كوتاه
ي بسته سعودي مطرح باشد، بنابراين رياض سعي هاي جامعه عنوان يكي از پاشنه آشيل هتواند ب مي

  . سازي دشمن خارجي مشكالت دروني را فرافكني كند دارد تا با برجسته

  ي گردش نخبگاننحوه. 4ـ1
در روابط   اما مشكل داخلي ديگري كه سياسيون اين كشور را به فرافكني و استقبال از افزايش تنش

ي گردش به لحظات ي گردش نخبگان در اين كشور و رسيدن اين نحوها ايران وادار كرده، نحوهب
هاي آخر عمر خود رسيده  ها و شايد ماه انتقال قدرت از برادر به برادر به سال. ساز خويش است سرنوشت

 مشكل خاندان آلاز سوي ديگر . بايست اين انتقال قدرت از حالت افقي به عمودي تغيير شكل دهد و مي
كه  هاي مختلف و متعددي است اين خاندان داراي شاخه. ازحد اين خاندان است سعود، گستردگي بيش

هاي فرعي، هيچ نقشي در قدرت  هاي متعددي از قدرت و حكومت دارند و بسياري از افراد شاخه فاصله
گستردگي و كثرت اعضاي  اين خاندان از گستردگي غيرمعمولي برخوردار است و. سياسي كشور ندارند

: 1391رحمانيان، . (هاي شخصي بين خاندان سلطنتي را افزايش داده است خاندان، امكان توطئه و رقابت
متحده و همتايانش در اروپا و خاورميانه در مورد ثبات آينده پادشاهي  همچنين مقامات اياالت) 171

 ,Luce. (اند نگران) عربستان(شكالت داخلي سعودي با توجه به بحران جانشيني رو به تزايد و ديگر م

January/5/2016 (هاي ابن  به اين خاطر است كه نخبگان جديد اين كشور و خصوصا نوه بنابراين
رقابت جدي را با ... سعود ازجمله محمد بن سلمان، محمد بن نايف، متعب بن عبداهللا، بندر بن سلطان و

لبته شانس رسيدن محمد بن سلمان و محمد بن نايف به ا. وتخت دارند يكديگر براي رسيدن به تاج
پادشاهي بيش از ديگران است؛ اما محمد بن سلمان كه اكنون جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان 
است، تالش دارد تا پسرعموي خويش محمد بن نايف وليعهد را از قدرت دور كرده و پس از پدر بر سرير 
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هاي خارجي و متحدان  د بن سلمان تالش دارد تا هم خود را به قدرتقدرت تكيه بزند؛ بنابراين محم
و  متحده اثبات كند كه توان به عهده گرفتن پست پادشاهي سعودي را دارد ديرين اين كشور مثل اياالت

هم در داخل خود را به پسرعموهاي خويش و مردم عربستان تحميل نمايد كه اين فرزند توانمند ملك 
هاي تهران را دارد؛ بنابراين براي فرافكني مشكالت داخلي و  خواهي ان مقابله با زيادهسلمان است كه تو

پايان بين شاهزادگان سعودي، مقامات اين  هاي بي جلوگيري از انشقاق در درون خاندان سعودي و رقابت
ند؛ تا كن هاي مديريت شده با تهران استقبال مي الخصوص محمد بن سلمان از افزايش تنش كشور و علي

ي تخاصم و دشمني تهران چنددستگي داخلي اي خويش دست يابند؛ ثانيا، به بهانه اوال، به اهداف منطقه
سازي  وتخت را با برجسته را مهار نمايند؛ و ثالثا، اقدامات محمد بن سلمان در راستاي رسيدن به تاج

  . ندهاي وي و ضرورت حفظ وحدت در مقابل دشمن خارجي توجيه نماي توانمندي
درمجموع اينكه روي كار آمدن سياسيون جديد از سه زاويه بر روابط عربستان با جمهوري 

ي غير ي عربستان سعودي و نحوهاول اينكه، ساختار بسته. اسالمي ايران تاثيرگذار بوده است
دموكراتيك گردش نخبگان باعث گرديده كه سياسيون براي تغيير مطالبات سياسي مردم و اتحاد 

سازي مقابله با دشمنان خارجي نمايند؛ دوم اينكه، نخبگان جديد و  ي، سعي در برجستهداخل
خصوصا ملك سلمان و پسرش براي دور نمودن رقبا از ميدان رقابت سعي دارند تا با ايجاد 

اي شرايط انتقال قدرت از حالت افقي به عمودي را بدون داشتن  هاي مديريت شده منطقه بحران
ها و خصوصا محمد بن سلمان  هاي نوه سر بگذارند؛ و درنهايت اينكه، توانمنديمزاحم جدي پشت 

  . ها، پسرعموها و مردم عربستان يادآوري شود به غربي

  اي عوامل منطقه. دو
زا در روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران  ترين عامل تنش بدون شك مهم

تغييرات . در عراق و سوريه بوده است اي و خصوصا تحوالت صورت گرفته تحوالت منطقه
ي گذشته در اثر تهاجم آمريكا به عراق و سقوط صدام ژئوپليتيكي كه منطقه طي بيش از يك دهه

هاي ديكتاتوري  ي در جهان عرب و سقوط رژيمضد حكومتهاي  و وقوع اعتراض 2003در سال 
سو با عربستان سعودي شاهد بود، باعث افزايش نقش و جايگاه جمهوري اسالمي ايران  نزديك و هم
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هاي جديد سياست  بندي سياسي و صفاين تحوالت  ؛ وو كاهش نقش عربستان سعودي شد
بندي جديد  ز فرصت براي صفا فرد منحصربهاي  خارجي در حال ظهور پس از بهار عربي، پنجره

منظور  لذا به اين خاطر رياض به) Kaussler & A. Grant, 2014. (اي را گشوده است منطقه
اي، تالش براي تقويت گفتمان وهابي ـ سني در مقابل گفتمان  هاي منطقه ماندگي جبران عقب

هاي مديريت  يش تنشسازي براي مقابله با قدرت تهران از افزا شيعي ايران و تالش براي ائتالف
  . كند شده با ايران استقبال مي

  اي هاي منطقه ماندگي احساس عقب. 1ـ2
اما عمده ؛ هاي گذشته ساختارهاي متفاوتي را تجربه كرده است ي غرب آسيا در دههمنطقه 
 ها تجربه نموده، نظم دوقطبي ي غرب آسيا در طول اين دههها و ساختارهايي را كه منطقه نظم

باشد اين است كه از زمان پايان امپراتوري عثماني،  ز اهميت ميياي كه بسيار حا نكته. تبوده اس
بازدارندگي موسع (» ثبات هژمونيك«، تركيبي از يك )غرب آسيا(اي در خاورميانه  نظم منطقه

هاي مختلف و  بين كشورهاي منطقه، نوسان بين ائتالف» توازن قدرت«، )متحده توسط اياالت
هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي  عربستان و ايران در دهه) Ibid. (خارجي بوده استهاي  قدرت

دو ستوني «ي غرب آسيا بودند و بر اساس دكترين هر دو از متحدان اصلي غرب در منطقه
اين دو كشور، عراق . منافع آمريكا در منطقه را بر عهده داشتند تامينوظيفه پيگيري و » نيكسون

هاي گذشته  البته عربستان در طول دهه. كردند را موازنه مي دنظرطلبيتجدق و متمايل به شر
 موازنه گرعنوان  را اتخاذ كرده و كمتر به» بند واگن« اصطالح بهروي و يا  همواره سياست دنباله

نوعي تقسيم كار بين ايران و اي كه برخي بر اين اعتقادند كه  گونه به. كرده است اصلي عمل مي
هاي عملياتي،  اي بود كه ايران در عرصه گونه اين تقسيم كار به. وجود آمده بود سعودي بهعربستان 

هاي الزم مالي و  كرد؛ و عربستان سعودي پشتوانه هاي موجود مبارزه مي نظامي و امنيتي با چالش
 ) 204: 1386احمدي، . (آورد اقتصادي را فراهم مي

اي را  ي عراق به كويت بار ديگر ساختار منطقهحمله اما پيروزي انقالب اسالمي در ايران و سپس
 11ي حادثه. اي چند بار دچار تغيير و تحول شد اي كه معادالت منطقه گونه تحت تاثير قرار داد، به
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ي آمريكا و متحدانش به افغانستان و عراق بار ديگر ساختار و ميالدي و حمله 2001سپتامبر سال 
اي كه بار ديگر ايران و  گونه ا دچار تحول و دگرگوني عميقي نمود، بهي قدرت را در غرب آسيمعادله

جنگ سرد « عنوان بهي يكديگر قرار گرفتند؛ تا جايي كه بسياري از كارشناسان از آن رودرروعربستان 
هاي منطقه  بنابراين سقوط رژيم بعث عراق، عربستان را با چالش جدي در رقابت؛ كنند ياد مي» اي منطقه
ترديدي نيست كه «: نويسد چاپ استانبول مي» زمان«ي نشريه ي انگليسي نسخه. نموده استمواجه 

خواستند  نمي حال نيدرعها  اما سعودي؛ عربستان سعودي و عراقِ صدام حسين با يكديگر متحد نبودند
ها بر عراق و كمك  ي سنيي پايان سلطه منزله بهسقوط صدام براي آنها . شاهد سقوط رژيم صدام باشند

اين همان وضعيتي بود كه در پي . ي و جسارت بيشتر جمهوري اسالمي در منطقه بودريقدرت گبه 
 اندك اندك 1384و قدرت گرفتن يك دولت شيعه در سال  1382ي آمريكا به عراق در سال حمله

مريكا به عراق ي آزماني كه عواقب ناشي از حمله). VOA, 2/9/2014: 2435491(» شكل گرفت
يج به اين نتيجه رسيد كه بايد تدر بهآشكار شد، با توجه به افزايش نفوذ ايران در عراق، عربستان سعودي 

البته اين يك امر نامتعارف است كه رياض بتواند درصدد . در منطقه باشد» رهبري ايجاد توازن«در پي 
به انجام برساند » تقابل جويانه«ا از مسير ينكه اين كار راخصوص  رهبري امور خارجي منطقه برآيد، به

)Gause, 2014: 12  طور  ؛ بنابراين روابط بين عربستان سعودي و جمهوري اسالمي ايران تقريبا به)13ـ
اي شتاب  و توافق هسته 2011و اين روند با وقوع بهار عربي در سال  بدتر شده 2003مداوم از سال 

رويه خطرناك  عنوان بهسعودي و متحدان آن به انقالب ايران عربستان . بيشتري به خود گرفته است
دولت عربستان بر اين عقيده است . هاي منطقه تاثير بگذارد نگرند و بيم آن دارند كه بر ثبات پادشاهي مي

برداري كند؛  ثباتي در كشورهاي عربي براي گسترش نفوذ خود در منطقه بهره كه ممكن است ايران از بي
 ,Steinberg(هاي اخير افزايش يافته است  يدگاه رياض در حال حاضر تا حد زيادي در سالامري كه از د

يابي شيعيان در اين كشور،  سرنگوني حزب بعث، خروج آمريكا از عراق و قدرتين بنابرا؛ )13 :2014
تحوالت جهان عرب و برخي تحوالت ديگر در منطقه باعث گرديد كه مقامات سعودي بيش از هر دوران 

موازنه سازي  به دنبالاي ببينند و  ديگري خود را در مقابل جمهوري اسالمي ايران بازنده تحوالت منطقه
خصوصا آنكه رياض بر اين عقيده است كه . ها با تهران استقبال كنند تهران باشند و از افزايش تنش

كه منجر به عدم (زيرا عدم رغبت اوباما براي مداخله در سوريه، ؛ آمريكا ديگر متحد قابل اعتمادي نيست
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خودداري از حمايت حسني مبارك، ) پذيرش عضويت غير دايم شوراي امنيت توسط عربستان شد
ي و آمادگي براي گشودن يك صفحه 2011جمهور سابق مصر پس از تظاهرات مردمي در سال  رييس

طور كه نصر و ديگر  تان سعودي را به اين باور رسانده كه همانجديد در روابط واشنگتن با ايران، عربس
آيد كه براي كمك به  به شمارتواند متحد سفت و سختي  متحده ديگر نمي ياالتاگران معتقدند  تحليل

هايي كه عربستان سعودي  بنابراين تالش؛ )Luce, January/5/2016(باشد دوستان عرب خودش آماده 
هاي قدرت نرم و سخت و قدرت نهادي خود در منطقه براي ممانعت از برهم خوردن گيري از ابزار با بهره

اي را  اي به نفع جمهوري اسالمي ايران انجام داد، ضمن اينكه روابط دو قدرت منطقه توازن قدرت منطقه
قرار داده، سبب شده خاورميانه » دشمني با بازي حاصل جمع صفر و معماي امنيتي شديد«در وضعيت 

اين وضعيت . خصوص در سوريه، عراق، يمن و ليبي قرار گيرد به» بالتكليفي سياسي«ك وضعيت در ي
درصد جمعيت جهان، تقريبا نزديك به نيمي از آوارگان جهان  5سبب شده كه كشورهاي عربي با حدود 

هاي  ماندگي اينكه رياض براي جبران عقب درمجموع) Madani, June/1/2015(. دهند را شكل مي
غرب آسيا   ها در منطقه نشيني در بسياري از حوزه ره جديد ميالدي سعي دارد تا ايران را وادار به عقبهزا

كند تا تهران را  نمايد و به اين منظور است كه از افزايش تنش مديريت شده با تهران استقبال مي
ي داليل، امتيازهايي را در بنا به برخ) ايران(نشيني در حالت تنگنا قرار داده و اين كشور  منظور عقب به

  . اي به رياض واگذار نمايد تحوالت منطقه

  ـ سني در مقابل گفتمان شيعي تالش براي تقويت گفتمان وهابي. 2ـ2
بايست در قالب تالش براي تقويت گفتماني  زا در روابط عربستان با ايران را مي اما عامل ديگر تنش 

باره  دراين» محمد ايوب«. وهابي ـ سني و همچنين ايران ستيزي و شيعه ستيزي اعراب تفسير نمود
د كه ناآرامي در اي را تبليغ كردن فارس عامدانه افسانه ها و متحدين آنها در خليج سعودي«: نويسد مي

فارس سعي دارند با دادن رنگ  حاكمان سني خليج. ي طرحي شيعي ـ ايراني استبحرين نتيجه
ها و با توسل به افسانه توطئه ايران، حمايت جمعيت غالبا سني منطقه غرب آسيا را اي به ناآرامي فرقه

بستان سعودي انديشه البته در شيعه ستيزي و ايران ستيزي عر) 38: 1394ايوب، . (»جلب كنند
رو تقسيم   ي سنتي، جهادي و ميانهاي است؛ زيرا وهابيت به سه شاخه  وهابيت داراي جايگاه ويژه
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اولويت مبارزه و دشمني براي وهابيت سنتي شيعيان و ايران، براي وهابيت جهادي غرب و . شود مي
گرايش در موضوعاتي چون چگونگي  لذا هر سه. رو ايران و متحدانش هستند و براي وهابيت ميانه ايران

ترين  مواجهه با رقبا، ضديت با تشيع و اركان مشروعيت سياسي باهم اشتراك دارند و يكي از مهم
باغ،  ناظمي قره. (محورهاي اشتراك آنها، مقابله با نفوذ جمهوري اسالمي و تشيع در منطقه است

يار اهل ع تمامد را در نقش يك مدافع عربستان سعودي همواره خواز سوي ديگر ) 111ـ  129: 1391
جوار خود مانند  ها در عراق، لبنان و يا كشورهاي هم سنت تعريف كرده و نسبت به كاهش نقش سني

بنابراين عالوه بر تالش براي جبران ) Gause, 2014: 13. (بحرين حساس و نگران بوده است
اني شيعي در منطقه جلوگيري نمايد؛ اي رياض سعي دارد تا از نفوذ گفتم هاي منطقه ماندگي عقب

هاي اصلي مقابله با نفوذ گفتماني تهديد نشان دادن تهران به كشورهاي عرب  بنابراين يكي از راه
هاي مديريت شده با تهران استقبال  منطقه است؛ لذا به اين خاطر است كه رياض از افزايش تنش

ب منطقه جلوه داده و خود را در نقش مدافع ي عرها قدرت زيركند تا تهران را مايل به بلعيدن  مي
سازي  تواند باعث برجسته ها مي زيرا اين تنش؛ اهل سنت به جهان عرب و اسالم معرفي نمايد اريع تمام
هاي قومي ـ مذهبي در بين اعراب منطقه شده و بسياري از كشورهاي سني منطقه عربستان را  علقه
  . كه حامي و نگهبان آنها است، پذيرا باشندتر خويش  عنوان راهبر و برادر بزرگ به

  سازي اي و تالش براي ائتالف احساس ناامني منطقه. 3ـ  2
زايي در روابط عربستان با ايران شده، احساس ناامني  همچنين عامل ديگري كه باعث تنش 

سازي است؛ زيرا در وراي افزايش تنش با ايران  توسط رياض و تالش و نياز اين كشور براي ائتالف
هاي  ي را به شركت در ائتالفا فرا منطقهاي و حتي  تواند برخي كشورهاي منطقه است كه رياض مي

در اين راستا استيون كوك و ديگران، در مطلبي و قبل از توافق . ودي تشويق و ترغيب نمايدسع
اي  هاي هسته طلبي هاي ايران و جاه بلندپروازي«: نويسند هاي عربستان مي اي با اشاره به تالش هسته

كاري امنيتي اي منجر به هم اين كشور و تمايل دولت اوباما براي مذاكره با تهران بر سر موضوع هسته
اين امر در . تر ميان عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت براي مهار ايران شده است نزديك
ي پول براي ايجاد ثبات در مصر، گر شده است؛ ازجمله تزريق گسترده هاي متفاوتي جلوه شكل
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هاي مبارز عليه  هاي مالي و تسليحاتي به لبنان، مداخله نظامي در بحرين، حمايت از گروه كمك
به اين خاطر ) Cook & others, 2014: 9. (»حكومت سوريه و همچنين يك كمپين تبليغاتي قوي

كند ائتالف شيعه ـ كردي در عراق كه در  سعودي به همراه دولت تركيه تالش مي است كه حكومت
كردي ايجاد منجر به تشكيل دولت نوري مالكي شد را تضعيف و در مقابل ائتالف سني ـ  2009سال 
آنها به  محور يسناي  ي بحران عراق، نگاه فرقهو تركيه درباره آل سعودعلت اصلي اين راهبرد . كند

اين بحران و ممانعت از تقويت توازن قوا در درون عراق و در سطح منطقه به نفع جمهوري اسالمي 
به عربستان سفر و  2015براي نمونه مسعود بارزاني، رييس منطقه كردستان در دسامبر . ايران است

ي پادشاه عربستان ضمن اينكه به بارزاني وعده. با ملك سلمان، پادشاه اين كشور ديدار كرد
ي كردستان را از ائتالف شيعه ـ كردي هاي مالي داد، تالش كرد بارزاني و دولت محلي منطقه كمك

عربستان  سازي ن ائتالفهمچني) Sherko, January/29/2016. (به ائتالف سني ـ كردي وارد كند
البته تالش عربستان براي موازنه سازي . تحت عنوان مبارزه با تروريسم در اين راستا قابل ارزيابي است

اي كه در زمان پادشاهي ملك سلمان، عربستان  گونه به. ايران به خارج از منطقه نيز كشيده شده است
اين در حالي است كه عربستان . اورميانه استسعودي در حال افزايش رويارويي با ايران فراتر از خ

هاي تهران در خارج از جهان عرب  ديگر متكي به متحدان غربي خود براي رام كردن بلندپروازي
سازي عربستان  اما نكته قابل تأمل در خصوص اتحاد و ائتالف) McDowall, Jun/5/2016. (نيست

سازي روابط خود با اين  ي اتحاد با اسراييل و عادياينكه، رياض براي مقابله با ايران در پ در منطقه 
اي كه در حال حاضر اين رژيم به خاطر شريك بودن در طرح اسراييل براي به زير  گونه به. رژيم است

سازي،  در ائتالف) http: //en. humanrights, January/21/2012. (كشاندن ايران خشنود است
جديد جهان عرب و جهان اسالم تبديل شود، بلكه سعي دارد كند به يك رهبر  سعي مي تنها نهرياض 

عربستان با قمار بر روي لقب پادشاه . اي بازي كند تا در نقش يك مركز ديني و ژاندارم منطقه
تنها در  كند تا روابط خودش را نه سرپرست دو مكان مقدس مسلمانان، تالش مي عنوان بهعربستان 

طور طبيعي، در اين حالت، يك  به. مسلمانان سني تحكيم بخشدي سطح اعراب، بلكه در بين همه
شود با رهبري جمهوري اسالمي ايران توسط  دشمن مشترك كه توسط مسلمانان شيعه بازنمايي مي

هاي عربستان  بنابراين نيازها و تالش) Ivanov, April/14/2015. (شود رياض تشخيص داده مي
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هاي مديريت شده با ايران را براي عربستان ضروري ساخته  سازي، افزايش تنش سعودي براي ائتالف
ترين  اند كه مهم مجموع عوامل فوق حكايت از آن دارد كه اوال، تهران و رياض بر اين عقيده. است

ي غرب آسيا دوران گذار خود را هاي آتي باقي خواهند ماند؛ ثانيا، منطقه رقيب يكديگر در طول سال
ها محصول آن را خواهد چيد؛  اند نظم خود را مستقر سازد، براي دههكند و هر قدرتي بتو طي مي

اند؛  اي تا حدودي تحوالت منطقه را به خود كشورهاي منطقه واگذار كرده منطقه هاي فرا ثالثا، قدرت
سازي رقيب دارد؛ زيرا رقابت دو قدرت بزرگ يعني ايران و  سازي نقش مهمي در موازنه و رابعا، ائتالف

اي كه تحوالت در  گونه ه كشورهاي حامي و پيرو تهران و رياض نيز كشيده شده است، بهعربستان ب
شود و دو قدرت سعي  ي رويارويي ايران و عربستان تعبير ميمنزله به. . . بحرين، سوريه، عراق، يمن و

  . دارند تا نظم و ساختار مطلوب خود را بر منطقه حاكم نمايند

  اي منطقه عوامل فرا. سه
الذكر بر روابط رياض با تهران تاثيرگذار  اي نيز همچون دو دسته عوامل فوق منطقه مل فراعوا

ي غرب آسيا، بوده است؛ در اين دسته از عوامل، به مواردي همچون رويكرد جديد آمريكا به منطقه
توان اشاره  ها بين تهران و واشنگتن مي كاهش وابستگي غرب به نفت منطقه و كاهش برخي تنش

  . صورت مجزا مورد بررسي قرار خواهند گرفت د كه در ادامه اين سه گزاره بهكر

  رويكرد جديد آمريكا به منطقه. 1ـ3
خروج آمريكا از سياست انزواطلبي با جنگ جهاني دوم همراه بود و اين جنگ به دكترين  

باعث شد كه اما رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب در فرداي جنگ دوم جهاني ؛ مونروئه پايان داد
متحده  اياالت. ها يابد ي غرب آسيا ارزشي دوچندان براي ابرقدرتهمه مناطق جهان ازجمله منطقه

هاي  عنوان ستون اي خويش يعني ايران و عربستان به در ابتدا با تقسيم كار بين متحدين منطقه
رش كمونيسم، منظور مقابله با گست نظامي و اقتصادي تحت لواي دكترين دوستوني نيكسون و به

  . توجه خود را به غرب آسيا معطوف نمود
ميالدي، افزايش منازعه بين اعراب  79اما تحوالتي از قبيل پيروزي انقالب اسالمي در ايران در سال 



 1396، سال بيست و چهارم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

56

ي رژيم بعث به كويت و برخي تحوالت ديگر از قبيل نياز مبرم به انرژي، باعث گرديد تا و اسراييل، حمله
ي اول قرن جاري ميالدي هاي پاياني قرن بيستم و دهه خود را در منطقه در دههآمريكا حضور مستقيم 

هاي اخير تحوالتي صورت گرفت كه حكايت از كاهش تمايل مقامات آمريكايي  افزايش دهد؛ اما در سال
ي خاورميانه براي در حال حاضر منطقه. براي حضور و كنترل مستقيم تحوالت غرب آسيا دارد

در اين دوره يعني بين . كمتر مهم است 2014الي  1989هاي بين  نسبتا و در قياس با سالمتحده  اياالت
توانست منابع بيشتري  شرق آسيا و اروپا نسبتا در صلح بودند و واشنگتن مي 2014الي  1989هاي  سال

ط جهان هاي استراتژيكي در شرق آسيا و اروپا و ديگر نقا به خاورميانه اختصاص دهد؛ اما امروز چالش
از سوي ديگر اوباما معتقد است كه برخي از . براي آمريكا وجود دارد كه به تخصيص منابع نيازمند است

توانند  هاي آمريكايي نيستند؛ مسايل وجودي خاص مي حل مناسب راه) خاورميانه(ي مشكالت منطقه
منطقه ) كشورهاي(خواهد  دولت اوباما مي. تنها توسط اعضاي خاورميانه مورد خطاب قرار گيرند

آقاي ) Chollet & other, April/14/2016. (مسئوليت بيشتري براي مشكالت خودشان بپذيرند
و اكثر روند تفكر وي در  اوباما يك متفكر استراتژيك است«: نويسد در اين خصوص مي 1»مايكل دوران«

به لحاظ ) ورميانهخا(ي اول اينكه، منطقه: خاورميانه با دو ارزيابي و سنجش شكل گرفته است
كه  درحالي. استراتژيكي براي آمريكا حياتي نيست؛ و دوم اينكه، امنيت اسراييل يك نگراني حياتي نيست

رؤساي جمهور قبلي آمريكا به دنبال ارتقاي اتحادها براي مقابله با دشمنان و رقبا بودند، اوباما رقبا ـ اصوال 
توافق «: نويسد وي در ادامه مي. »گيرد وني منطقه در نظر ميعنوان سهامداران قان ايران و روسيه ـ را به

منظور ايجاد  به) متحده اياالت( اي ايران بخشي از اين تالش براي مساعي با اين دشمنان و رقباي هسته
ها نيز معتقدند كه  سعودي) Ibid. (»ثبات در خاورميانه و كاهش تعهدات آمريكا در اين منطقه بوده است

باره  يك ديپلمات ارشد رياض دراين. تدريج منطقه را رها خواهد كرد ن يعني آمريكا بهشا متحد اصلي
ها را به  بايست مسئوليت مي) ها عربستاني(المللي مرده است و آنها  دانند نظم كهن بين آنها مي«: گويد مي

اين باورند گران بر  به اين خاطر است كه برخي از تحليل) McDowall, Jun/5/2016. (»عهده بگيرند
اي است كه در آن  بر سر منطقه» ترس و وحشت«ي كه سياست عربستان سعودي و امارات بر پايه

                                                         
1. Michael Doran 
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هاي تهديدآميز اسالم سياسي آنها را احاطه كرده است، قدرت ايران  فضايي حاكم است كه در آن نسخه
چرخش داشته  اي قديمي خود متحده هم در سياست حمايت از متحدان منطقه كنترل نشده و اياالت

بايست مورد  ي بسيار مهمي كه در اين خصوص مياما نكته) 10ـ  Cook & others, 2014: 9(. است
اي  هاي متعدد منطقه غرب آسيا با بحران توجه قرار گيرد اين است كه تغيير رويكرد آمريكا در منطقه

تفاوتي آمريكا  اين است كه بيتراژدي خاورميانه «: گويد در اين خصوص مي 1راي تكيه. همراه شده است
هاي خود است؛ نظام  ترين انتقال در زماني صورت گرفته كه اين منطقه در معرض يكي از خشن

 هاي تروريستي فراملي هاي عربي كه در قرن بيستم ظهور يافته، در معرض سقوط قرار گرفته؛ گروه دولت
ت جهت اشغال مناطق و فضاهاي مهار نشده گيرند، در حال حرك كه ادعاهاي خود را از اقتدار معنوي مي

طور فزاينده از  اي است كه به ور كردن منطقه اي در حال شعله هستند؛ و يك جنگ داخلي فرقه
اين تغيير رويكرد غرب به منطقه ) Takeyh, May/3/2016. (»خورده پر شده است هاي شكست دولت

احتمالي قدرت در منطقه باشد و همچنين  باعث گرديده كه عربستان سعودي به دنبال پر نمودن خأل
اي به دنبال  كند كه ايران نيز در دوران گذار منطقه رفتارهاي ايران را در اين راستا تفسير مي

سازي نظم دلخواه خويش در منطقه است؛ بنابراين مقامات عربستاني به دنبال خارج كردن ايران  نهادينه
در اين حالت رياض بر اين عقيده . ريت شده با ايران هستندهاي مدي از گردونه رقابت با افزايش تنش

تواند با ايفاي نقش ژاندارمي در منطقه، لزوم اهميت خويش را براي واشنگتن زنده نگه  خواهد بود كه مي
اي را  ي ايجاد نظم منطقهي قبل از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، وظيفهتا واشنگتن همچون دهه دارد

  . اش واگذار نمايد اي قهبه متحد منط

  كاهش وابستگي غرب به انرژي منطقه. 2ـ3
اما دليل ديگري كه عربستان سعودي نگران آن است و آن را دليل كاهش نقش خود براي  

چهل قرن بيستم ميالدي پيمان  گرچه در اوايل دهه. ي انرژي و نفت استداند، حوزه آمريكا مي
هاي اخير آمريكا به دنبال كاهش وابستگي  نفت در برابر امنيت بين طرفين بسته شد، اما در سال

اهميت سياست زيرا ؛ خود به نفت عربستان است و اين موضوع عربستان را نگران كرده است
                                                         
1. Ray Takeyh 
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است؛ بنابراين در آينده، تا حدي رو به كاهش  منطقه، به دليل استقالل فزاينده انرژي آمريكا
احتماال واشنگتن ريسك بيشتري را در منطقه خاورميانه بپذيرد و احتماال مداخله كمتري نيز در 

راهبرد كاهش وابستگي ) Chollet & other, April/14/2016(. خواهد كرد) خاورميانه(
ن كشور، راهبردي ملي متحده آمريكا در بازار جهاني انرژي و محدود كردن واردات انرژي اي ياالتا

كه وابستگي آمريكا به انرژي وارداتي بسيار محدود خواهد شد، ميزان  يدرحال. براي اين كشور است
وابستگي اين كشور به خارج از قاره آمريكا به نزديك صفر خواهد رسيد كه آثار اقتصادي و 

ي به نفت خاورميانه و تواند سبب كاهش وابستگ اين تغييرات مي. ژئوپليتيكي آن قابل توجه است
كه در چهار سال گذشته توليد  يطور بهي نفت شود، كاهش وابستگي به كشورهاي توليد كننده

تواند حتي از كشورهايي  درصد افزايش يافته است كه در صورت تداوم اين روند مي 25نفت آمريكا 
. ت در جهان تبديل شودي نفترين توليد كننده مانند روسيه و عربستان هم فراتر رود و به بزرگ

گران  به اين خاطر است كه برخي از تحليل) 55: 1395امنيت انرژي و آينده بازار جهاني انرژي، (
 دركردنيكي از اهداف رياض در كاهش قيمت نفت را در راستاي تالش رياض براي از ميدان به 

مستقيمي بين حمايت ي داند كه رابطه بنابراين رياض مي؛ كنند نفت شيل آمريكا ارزيابي مي
البته گرچه داليل ديگري نيز در . واشنگتن از رياض و نياز اين كشور به نفت عربستان وجود دارد

در اين حالت عربستان . حمايت آمريكا از عربستان وجود دارد، اما نقش انرژي و نفت برجسته است
مسئله را به غرب گوشزد نمايد  سعي دارد تا تنش مديريت شده با ايران را افزايش دهد تا بتواند اين

تواند  كه اگر پيمان نفت در برابر امنيت در حال رنگ باختن است، اما نقش ژاندارمي رياض مي
ايفاي نقش ژاندارمي «در اين سناريو پيمان . كننده رويكرد جديد غرب به غرب آسيا باشد تامين
  . خواهد شد» يتنفت در برابر امن«جايگزين پيمان » اي در برابر حمايت منطقه

  اي توافق هسته. 3ـ3
ي سومي كه عربستان را در خصوص رويكرد جديد آمريكا به منطقه نگران كرده است، اما حوزه 

. ها بين تهران و غرب بوده است و كاهش برخي تنش 5+1اي بين ايران و كشورهاي  توافق هسته
اي  بر بسياري از معادالت منطقه 5+1اي بين جمهوري اسالمي ايران و گروه كشورهاي  توافق هسته
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هاي  به دست آمد، مطلوب برخي از قدرت 1394اين توافق كه در تيرماه سال . تاثيرگذار بوده است
ا غرب اي ايران ب ترين مخالفان توافق هسته عربستان سعودي بدون شك يكي از مهم. اي نبود منطقه

و تهران با  ميالدي به قدرت رسيد 2015اي كه پس از آنكه ملك سلمان در اوايل سال  گونه به. بود
اي به توافق رسيد، رياض استراتژي خود را براي مقابله با  هاي جهاني بر سر پرونده هسته قدرت
. رده استدر آفريقا، آسيا و حتي آمريكاي التين تنظيم ك) ايران(هاي رقيب شيعه خود  تالش

)McDowall, Jun/5/2016 ( متحده و دولت اوباما خواهان كاهش برخي  ياالتااز سوي ديگر
اوباما در آخرين سفر خود از مقامات سعودي و پادشاه اين . ها بين ايران و عربستان بوده است تنش

اند  اين عقيدهگران غربي نيز بر  برخي تحليل. كشور خواست كه نقش ايران را در منطقه ناديده نگيرد
هاي آمريكا در خاورميانه بسيار فراتر از عاليق و منافع اين كشور است؛ و اگر هدف اصلي  كه مسئوليت

غرب ثبات كلي در منطقه است، واشنگتن بايد براي بهبود روابط بين كشورهاي عربي و ايران تالش 
هاي غربي معتقد  ت دولتاين در حالي است كه اكثري) Chollet & other, April/14/2016. (كند

كند و ديگر  تري براي امنيت ملي آنها تحميل مي نيستند كه خطرات ناشي از خاورميانه تهديد بزرگ
فارس در  هاي خليج توصيه اوباما به دولت. معتقد نيستند كه بازداشتن چنين خطراتي غيرممكن است

در خاورميانه ) زني بهم ميانه (نزاع  متحده در اجتناب از دهد كه سياست اياالت اجالس رياض نشان مي
لذا اين نوع نگاه و عقايد سياستمداران كشورهاي غربي ) Nafi, May/3/2016. (هنوز هم ادامه دارد

باعث گرديده تا عالوه بر تغيير رويكرد خويش نسبت به منطقه، بر اين اعتقاد باشند كه كشورهاي 
هاي شكل گرفته بر دوش بگيرند؛ اما رياض با  رانبايست مسئوليت بيشتري را در قبال بح منطقه مي

اي بين ايران و غرب باعث جلوگيري از نزديكي  ي تنش هستهلحاظ نمودن اين مفروض كه ادامه
خصوصا آنكه رياض . اي بود ترين مخالف توافق هسته شد، مهم احتمالي طرفين يعني ايران و غرب مي

سويه به رياض خواهد بود؛ زيرا ايران  منزله فشار چند هها بين ايران و غرب ب داند كه كاهش تنش مي
اي پيدا  المللي توان بيشتري براي پرداختن به تحوالت منطقه اسالمي با رها شدن از فشارهاي بين

اش افزايش خواهد يافت؛ و  اي خواهد كرد؛ توان اقتصادي تهران براي حمايت از متحدان منطقه
سايت فارين پاليسي . بيشتر مورد شماتت غرب قرار خواهد گرفتفرد رياض  ساختار بسته و منحصربه

افزايش جنگ ديپلماتيك عربستان سعودي با ايران، بخشي از يك تالش «: نويسد در اين خصوص مي
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بيند،  عنوان يك شيفت آمريكا به سمت تهران مي براي از بين بردن آنچه كه رياض به) رياض(جديد 
دليلش اين است . براي پادشاهي عربستان، احتماال كار نخواهد كردمتأسفانه اين سياست . باشد مي

اي با ايران براي منافع  طور مؤثري تصميم گرفته كه حمايت از توافق هسته كه دولت اوباما به
اي با عربستان سعودي  از حفظ اتحاد چند دهه) جمهور ميراث تاريخي رييس(تر  متحده مهم اياالت
ها بين  گران بر اين اعتقادند كه كاهش تنش بسياري از تحليل) Luce, January/5/2016. (است

هاي  ي افزايش فشار بر رياض خواهد بود و رياض با استقبال از افزايش تنشمنزله ايران و غرب به
وجود آمده بين تهران و غرب  آلود نمودن فضاي تنفسي به مديريت شده با ايران، به دنبال تنش

رد تا با تهديد نشان دادن تهران، از نزديكي بيشتر غرب و ايران جلوگيري است؛ زيرا رياض سعي دا
نموده و مانع افزايش فشارها بر خويش شود؛ بنابراين عربستان سعودي همچنان ايران را غيرقابل 

هاي  ي خويش سعي دارد تا تنشناپذير نشان داده و در اثبات اين عقيده بيني و مسئوليت پيش
  . با ايران در دستور كار قرار دهداي را  مديريت شده

درمجموع اينكه رياض از سه زاويه، رويكرد جديد آمريكا در خصوص منطقه را به ضرر خويش 
اول اينكه، نگاه غرب همچون گذشته . كند ها با تهران استقبال مي كند و از افزايش تنش ارزيابي مي
هاي  خاطر سعي دارد تا مسئوليتي غرب آسيا معطوف نخواهد بود و غرب به اين به منطقه

هاي منطقه تقسيم نمايد؛ دوم اينكه، استقالل انرژي غرب و يا كاهش  اي را بين قدرت منطقه
وابستگي به انرژي منطقه و خصوصا عربستان، باعث فشار بر رياض خواهد شد؛ و سوم اينكه، 

تراتژيك رياض براي ها بين ايران و غرب باعث خواهد شد تا هم از ارزش اس كاهش برخي تنش
غرب كاسته شود و هم غرب عربستان را مجبور نمايد تا سهم تهران را نيز در منطقه در نظر بگيرد 

ها بين طرفين استقبال  و خواهان فشار حداكثري توسط رياض بر تهران نباشد و از افزايش تنش
هاي مديريت شده با  ش تنشنكند؛ بنابراين و با احتساب موارد ذكر شده رياض سعي دارد تا با افزاي

ايران بتواند تا حد امكان در رويكرد جديد غرب تغيير ايجاد نموده و يا از فشارهاي احتمالي غرب 
  . ي تغيير رويكرد در امان باشدواسطه به
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  گيري نتيجه
يابي  قدرت. هاي اخير متشنج شده است روابط عربستان سعودي با جمهوري اسالمي ايران در سال

در كشورهاي عرب منطقه  2011در عراق و خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور، تحوالت سال شيعيان 
اي آن را در سراشيبي دشمني قرار  ها افزوده و توافق هسته و برخي تحوالت ديگر در منطقه بر شدت تنش

هاي قدرت گيري بهار عرب بيشتر از ابزار از سوي ديگر عربستان سعودي كه تا پيش از شكل. داده است
ها و مدارس مذهبي در رقابت با جمهوري اسالمي ايران بهره  نرم خود يعني دالرهاي نفتي، رسانه

گيري اين تحوالت و خصوصا پس از روي كار آمدن نخبگان جديد در ابتداي سال  جست، پس از شكل مي
يش عليه تهران سازي خود و همچنين قدرت سخت خو اي، از قدرت ائتالف ميالدي و توافق هسته 2015

كند؛ بنابراين روابط عربستان با ايران از حالت  اي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي و متحدان منطقه
به » رقابت«ي تغيير در روابط دو كشور از حالت نشانه. وارد شده است» تخاصم«ي به مرحله» رقابت«
هايي كه در  عنوان كرد؛ بنابراين جنگدر منطقه » هاي نيابتي جنگ«گيري  توان در شكل را مي »تخاصم«

نوعي زورآزمايي ايران و عربستان سعودي با يكديگر دانست؛ اما  توان به را مي سوريه و عراق در جريان است
سازي  توان تالش براي موازنه ي تخاصم و دشمني با ايران را ميترين هدف عربستان از ورود به مرحله مهم

سازي رقبا و  اي به موازنه منطقه اي و فرا هاي منطقه رد تا با استفاده از اهرمعربستان سعي دا. ايران دانست
فرض بر اين  در اين سناريو پيش. ترين رقيب خود يعني جمهوري اسالمي ايران دست بزند ازجمله مهم

قدرتي كه بتواند نظم دلخواه خويش را بر منطقه حاكم كند،   اساس استوار است كه در دوران گذار هر
  . هاي آن را خواهد چيد ها سوار بر آن نظم خواهد بود و ميوه اي دههبر

هاي مديريت شده با  ي وضع موجود يعني افزايش تنشهمچنين رياض بر اين عقيده است كه ادامه
- واسطه سو، اقتصاد ايران به اي را به ايران وارد نمايد؛ به اين معني كه از يك تواند فشار دو سويه تهران مي

پايان با رياض آسيب جدي خواهد ديد؛ و از سوي ديگر، تهران در منطقه در انزوا فرو  رقابت بيي 
مشكالت . اي خواهد شد ي نهايي جنگ سرد منطقهخواهد رفت و رياض همچون بلوك غرب برنده

هاي فردي  هاي پيدا و پنهان شاهزادگان و تالش براي اثبات توانمندي حقوق بشري رياض و رقابت
اي استقبال كند؛  هاي منطقه هاي مديريت شده با قدرت گرديده تا اين كشور از افزايش تنش باعث

 منزله ها را به بنابراين مجموع عوامل فوق باعث گرديده تا رياض و نخبگان جديد اين كشور افزايش تنش
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درمجموع . اي ارزيابي كنند هاي منطقه بستري براي فرافكني مشكالت داخلي و برنده شدن در رقابت
كند و سعي دارد تا با  با جمهوري اسالمي ايران استقبال مي» هاي مديريت شده تنش«رياض از افزايش 

ها بر شيعه ستيزي و ايران ستيزي دامن زده و غرب را از نزديكي بيشتر با جمهوري اسالمي  اين تنش
 منطقه نظم دلخواه خويش در همچنين با منزوي كردن ايران، به دنبال حاكم كردن. ايران بر حذر دارد

ژاندارمي «و تحميل نقش ژاندارمي خويش به متحد ديرينش يعني آمريكا بوده و خواهان اين است كه 
ديگر اينكه رياض سعي دارد تا با استقبال . شود» نفت در برابر امنيت«جايگزين پيمان » در برابر حمايت

و اين اقدام  حركت و يا اقدام غيرمعقولي نمايدهاي مديريت شده، تهران را وادار به انجام  از تنش
منظور افزايش فشار بيشتر در اختيار رياض  هايي را به ناسنجيده همچون حمله به سفارت عربستان، بهانه

ايل به اي كه سياستمداران آمريكايي م ي مهم ديگر اينكه، در برههنكته. ها قرار دهد و حتي غربي
اند  ي غرب آسيا هستند، مقامات عربستاني بر اين عقيدهالت منطقهكاهش حضور و كنترل مستقيم تحو

بين مرجح دانستن منافع و ) متحده ياالتا(كه پس از رويكرد آمريكا نسبت به منطقه، اين كشور 
ها همچون گذشته جانب منافع را خواهد گرفت و ساختار دموكراتيك كشورها تاثيري بر همراهي  ارزش

اهد گذاشت، بلكه آمريكا همچنان نيازمند وجود ژاندارمي مقتدر در منطقه است آمريكا با آن كشور نخو
بنابراين رياض تالش دارد تا اوال، رقيب ؛ اي را مديريت كند هاي منطقه سازي بحران كه بتواند با ائتالف

رمي را پس اصلي خود را از گود رقابت بيرون كرده؛ و ثانيا، به غرب اثبات نمايد كه توان ايفاي نقش ژاندا
توان گفت كه روابط عربستان سعودي  يت ميدرنها. ي غرب آسيا دارداز كاهش حضور آمريكا در منطقه

ي رقابت بين دو قدرت بزرگ با جمهوري اسالمي ايران در بدترين شرايط خود قرار دارد و حوزه
گرچه دو . دتر شودتر و حا اي به وراي منطقه نيز كشيده شده و ممكن است اين شرايط پيچيده منطقه

بازگشت برسد، اما ممكن است  ي بيها به مرحله طرف به داليل گوناگون مايل نيستند تا تنش
بازگشت  گر و خارج از كنترل دو كشور باعث ورود روابط طرفين به مرحله بي متغيرهاي مزاحم و مداخله

لوب مقامات جمهوري باشد، شرايطي كه نه مط مدت كوتاهشوند؛ گرچه ممكن است كه اين شرايط 
  . اسالمي ايران است و نه مقامات عربستان سعودي
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