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 چكيده 
سـازد و     اي است كه آن را از كشورهاي مختلـف متـأثر مـي         بافت اجتماعي و موزاييكي عراق به گونه

. اي مختلف در قبال تحوالت عراق، منافع ملـي و امنيـتي بـسياري دارنـد                همچنين بازيگران منطقه
هاي عراق با جهان عرب پيوند قومي دارند، ولي شيعيان كه اكثريت جمعيـت عـراق را تـشكيل         سني
. كننـد   دهند، ذهنيت تاريخي مناسبي از جهان عرب ندارند و بيشتر با ايران احساس پيونـد مـي              مي

آوايـي    عنوان يك اقليت با كردهاي ايران، تركيه و سوريه در ارتباط هستند و با آنها هـم             كردها نيز به
اي   آفريني بـازيگران منطقـه      اي براي حضور، پيوند و نقش    اين بافت اجتماعي، عراق را به عرصه.  دارند

اي محـسوب     تـرين بـازيگران منطقـه       در اين ميان، ايران و عربستان سعودي اصـلي     . كند تبديل مي
شوند كه منافع عمده در قبال عراق دارند و همچنين از توانمندي بااليي براي تاثيرگذاري در عـراق   مي

در گذشته و در دوره بعث، به علت نوع نظام سياسي عراق و حاكميت اقتدارگرايانه، امكان    .  برخوردارند
هاي عراقي و پيوند با آنها در حد پاييني بود، اما در دوره اخير ايـن        تاثيرگذاري فزاينده بيروني بر گروه

اين مقاله سعي در شناختن عوامل تأثيرگذار بر سياست خـارجي دو          .  امكان بسيار افزايش يافته است
به همين منظور پس از انتخـاب سـه      .  كشور جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي در عراق دارد

متغير مهم در سياست خارجي دو كشور ايران و عربستان در عراق شـامل؛ موقعيـت ژئوپليتيكـي و             
اي و ايـدئولوژي      هـاي فرامنطقـه     ژئواكونوميكي دو كشور ايران و عربستان، روابط دو كشور با قـدرت  

 . پردازد سياسي دو كشور، به مقايسه سياست خارجي اين دو كشور در عراق مي

سياست خارجي، جمهوري اسالمي ايران، عربستان سـعودي، عـراق، ژئوپليتيـك،            :  واژگان كليدي 
 اياالت متحده، ايدئولوژي سياسي 
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 مقدمه
عنوان يكي از بازيگران اصلي در محيط پيراموني جمهوري اسالمي ايـران          عربستان سعودي به

از ايـن   .  اي است   توجهي در عرصه تحوالت منطقه هاي قابل گذاري شود كه داراي تاثير محسوب مي
عربـستان  .  هاي مربوط به عناصر قدرت و پيامـدهاي آن را ناديـده گرفـت                توان واقعيت منظر نمي

دليل وسعت سرزميني، منابع عظيم نفتي، موقعيت ژئوپليتيك و شهرهاي مقدس مكه و مدينـه    به
و ادعاي آن كشور در خصوص رهبري جهان عرب، جهان اسالم و پيوندهاي راهبردي بـا غـرب و         

. شـود   اي عمده بـراي ايـران محـسوب مـي           عنوان رقيب منطقه   صورت طبيعي، به ويژه آمريكا به به
سرعت ايدئولوژي سياسي و انقالبي شـيعه در مقابـل            ازسوي ديگر، پس از انقالب اسالمي ايران به

نحـوي كـه هـر دو ايـدئولوژي           رهبري عربستان سعودي قرار گرفت، بـه        ايدئولوژي سني وهابي به 
ايدئولوژي وهابيت تعارض شديدي با مذهب تشيع در ايران         .  مشروعيت يكديگر را زير سؤال بردند

اي عربستان مبني بر مهـار ايـران كـه از             مخالفت وهابيت با مذهب تشيع، با سياست منطقه  .  دارد
رياض در تمامي مراحل جنگ ايران و عراق تا زمان تهاجـم      .  گرايي داشت آغاز شد، هم 1980 سال

حتي پس از آزادسازي كويت، رياض در       .  ، از رژيم صدام حمايت كرد1990 عراق به كويت در سال
ترغيب اياالت متحده به انصراف از قول خود، مبني بر حمايت از قيام شيعيان عليه رژيم صدام در          

 . در جنوب عراق و در عوض حمايت از برتري اهل تسنن، نقش محوري داشت1991 سال 
بـر مـسند      1932 با تغيير رژيم در عراق، اقليت سني كه از زمـان كـسب اسـتقالل در سـال           

حكومت تكيه زده بودند، از رهبري اين كشور محروم شدند و به جاي آن، اكثريت شيعه زمام امور     
اي است و     العاده  دست گرفت، لذا آينده عراق در سياست خارجي دو كشور، داراي اهميت فوق   را به

اين مـساله باعـث شـده       .  باشند  دو كشور در پي روي كار آمدن دولت متمايل به خود در عراق مي 
ها بر ايـن باورنـد كـه          برخي سعودي .  است كه دايم يكديگر را به مداخله در امور عراق متهم كنند 

كند مشخصه شيعي مردم عراق را در مقابل هويت عربي آنهـا تقويـت      هاست تالش مي ايران مدت
هـاي مخالـف      بـراي مثـال، ايـران جنبـش       .  دست آورد   ايراني امتيازاتي به ـ  كند تا در مناقشه عربي

هـاي ملـي      اي را در عراق بر اساس مباني مذهبي تاسيس و تقويت كرده است كه با سياست  عمده
 . ايران هماهنگي دارند
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عراق .  عراق نقطه حساس سياست خارجي دو كشور براي كسب تفاهم يا تقابل احتمالي است      
تر شدن حلقه انزوا عليه ايران است و بـالعكس،          متمايل به عربستان و اعراب منطقه، به منزله تنگ

عراق متمايل به ايران به منظور اتحاد ژئوپليتيك شيعه، برهم خوردن تـوازن قـدرت در منطقـه و          
بنـابراين، عـراق از وزن      .  طلبانه از سوي شيعيان عربـستان سـعودي اسـت           خطر گرايشات جدايي  

راهبردي در منطقه برخوردار است كه گرانيگاه توازن قوا را در منطقه به شـكل جديـدي متحـول       
چـرا سياسـت خارجـي      :  شـود كـه     با عنايت به مطالب ارايه شده، اين سوال مطـرح مـي          .  كند مي

جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي در قبال تحوالت عراق متفـاوت اسـت؟ آيـا سياسـت            
خارجي متفاوت دو كشور در قبال تحوالت عراق، بيشتر متاثر از عوامل داخلـي اسـت يـا عوامـل                

هـاي    گيري متفاوت دو كشور در قبال عراق تاثير بيشتري دارد؟ نقـش قـدرت        اي در جهت منطقه
گيري متفاوت دو كشور نسبت به تحوالت عراق تا           خصوص اياالت متحده در جهت اي به فرامنطقه
: كنيـم   ها، فرضيه اصلي پژوهش خود را چنين خالصه مـي        اي است؟ بر اساس اين سؤال چه اندازه

مناسبات متفاوت ايران و عربستان سعودي با ايـاالت متحـده، ايـدئولوژي سياسـي و موقعيـت                   «
ژئوپليتيكي دو كشور از عوامل اصلي تاثيرگذار بر سياست خارجي متفاوت اين دو كشور نسبت به         

 ».تحوالت عراق شده است
جهت يافتن پاسخ به سؤاالت مطرح شده و آزمون فرضيه مذكور، مباحث و مطالـب در چهـار     

در بخش اول، ابتدا مروري بر سياست خارجي دو كـشور در عـراق خواهيـم        . شود قسمت ارايه مي
داشت؛ و در بخش دوم تا چهارم، تاثير سه متغيرـ موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي، مناسـبات    

 . گيرد با اياالت متحده و ايدئولوژي سياسي ـ در سياست خارجي دو كشور مورد بررسي قرار مي

 سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در عراق
 دوران سازندگي. الف

اي شد و دو كشور مذاكرات متعددي         با پايان يافتن جنگ، روابط ايران و عراق وارد مرحله تازه
دليـل عـدم پـذيرش        آغاز كردند، امـا بـه     598 را تحت نظارت سازمان ملل جهت اجراي قطعنامه 

توسط عراق، اين مذاكرات به نتيجه نرسيد و روابط دو كشور سرد و متـشنج      1975 مجدد قرارداد 
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و هنگامي كه عراق درصدد تهيه مقدمات براي حمله به كويـت         1369 باقي ماند، تا اينكه در سال 
بود، تالش كرد تا مشكالت خود را با ايران حل كند و اطمينان الزم را در مرزهـاي شـرقي خـود               

همين دليل، مكاتباتي را با هاشمي رفسنجاني، رياست جمهوري وقت ايران، آغـاز    كسب نمايد و به
در   1975 در نهايت با پافشاري ايران در اين مكاتبـات، عـراق مجبـور بـه پـذيرش قـرارداد                     .  كرد

هنگام حمله عراق بـه كويـت، صـدام تـالش        .  هاي ايران شد خصوص مرزهاي دو كشور و خواسته
كرد تا با فرستادن هواپيماهاي خود به ايران اين كشور را نيز در جنگ درگـير سـازد، امـا اعـالن                 

 . طرفي ايران اقدام صدام را با شكست مواجه ساخت بي
: طور كلي جنگ كويت و عراق از چند راه سياست خـارجي ايـران را تحـت تـاثير قـرار داد             به

نخست، سياست خارجي را به واكنش نسبت به اين بحران و جنگ واداشت؛ دوم، باعث شد عـراق   
رو،   ايـن  از.  الجزاير برآيد 1975 وفصل اختالفات خود با ايران از طريق پذيرش عهدنامه  درصدد حل

زمينه مناسب و مساعدي براي سياست خارجي ايران فراهم گرديد تا مذاكرات صـلح را برمبنـاي           
به رييس جمهـور      1369 مرداد    24 اي در تاريخ  مذكورآغاز كند؛ زيرا صدام طي نامه1975 معاهده 

و   598 قطعنامـه     7 و    6 وي همچنين، با مبادله اسرا و بنـدهاي        .  را پذيرفت 1975 ايران، عهدنامه 
  1 .نشيني عراق از مناطق اشغالي ايران موافقت كرد عقب

شـهريور    19 بنابراين، براي انجام مذاكرات صلح، طارق عزيز، وزير امور خارجه وقت عـراق، در        
در .  يك روز بعد نيز روابط ديپلماتيك ايران و عراق دوباره برقرار گرديـد  . از تهران ديدار كرد 1369 

اكبر واليتي، وزير امور خارجه وقت ايران، براي ادامه مذاكرات درباره اجراي          پاسخ به اين سفر، علي
، روابط دوجانبه و شرايط حساس منطقه با صـدام و سـاير مقامـات عـراق ديـدار و              598 قطعنامه 

در پي اين ديدار، عزت ابراهيم، نايب رييس شوراي فرماندهي وقـت عـراق، در ديمـاه         .  گفتگو كرد
و رونـد     598 در اين سفر، ازجملـه دربـاره اجـراي كامـل مفـاد قطعنامـه               .  وارد تهران شد    1369 
هرچند در نهايت، با شكست ارتـش       2 .سازي روابط و برقراري صلح بين دو كشور مذاكره شد عادي

عراق در كويت و آزادسازي اين كشور و سپس قيام شيعيان عراق، دوباره روابط ايران و عـراق بـه               
 . كرد سردي گراييد؛ چراكه عراق ايران را متهم به دخالت در آن كشور و تحريك شيعيان خود مي

سـازي روابـط بـا        سومين پيامد بحران كويت و تاثيرات آن بر سياست خـارجي ايـران، عـادي     
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محكوميت اشغال كويت و همكـاري نزديـك ايـران بـا            .  اعضاي شوراي همكاري خليج فارس بود     
زدايـي روابـط ايـران و         سازي و تنش  كشورهاي حوزه جنوب خليج فارس باعث گرديد، روند عادي

  3 .اعراب آغاز گردد

 دوران اصالحات. ب

سياست خارجي ايران در قبال عراق تا پايان حكومت صدام، در حد برخي ديدارهاي مقامـات         
هاي جنگ و زيارت زوار ايراني از عراق ادامه يافت، تا اينكه بحران عراق بـا   دو كشور و مبادله كشته

در .  ، مبني بر اعالم محور شرارت بودن عراق آغـاز شـد        2002 ژانويه  29 سخنراني جورج بوش در 
اي   هاي هسته   اين سخنراني، بوش عراق را يكي از سه كشوري قلمداد كرد كه درصدد توليد سالح    

از اين پـس سياسـت آمريكـا بـراي          .  كند  المللي را تهديد مي  بوده و امنيت ملي آمريكا و صلح بين
سـرانجام ايـن بحـران در       .  اي تبديل شد   المللي و منطقه هاي بين برخورد با عراق، به يكي از بحران

اي كه نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا و بـدون          گونه وارد مرحله نظامي شد، به 2003 مارس  20 
با آغاز بحران عراق و سپس حمله نظامي آمريكـا      .  مجوز شوراي امنيت به خاك عراق حمله كردند

به آن كشور، پارادوكس در سياست خارجي ايران كه در جريان بحران افغانستان بروز كـرده بـود،          
بار رويارويي آمريكا با رژيم بعثي عراق بود كه جنگ هشت سـاله را بـر ايـران            تشديد شد؛ زيرا اين

كننده منافع ملي ايران بود، اما از طرف ديگر،         ترديد سرنگوني اين رژيم تامين بي.  تحميل كرده بود
سقوط صدام حسين به منزله استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و اشـغال ايـن كـشور بـود؛         

 29 رغم تالش كشورهاي مخالف جنگ، از جمله ايران، آمريكا در بامـداد     هرچند كه در نهايت و به
  4 .به عراق حمله كرد 1381 اسفند 

 گرايي دوران اصول. ج

گرايي در عراق جديد، تابـع       توان گفت كه سياست خارجي ايران در دوره اصول طوركلي، مي به
چگونگي آرايش نيروهاي سياسي در ساختار حكومت عراق؛ حضور آمريكـا         «:  چندين متغير است

اي كاخ سفيد در نوع روابط ايران با دولت عراق        هاي منطقه در عراق و تاثيرپذيري بغداد از سياست
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گرايـي بيـشتر      حضور بيشتر شيعيان همسو با ايران در حكومت عراق، موجب هـم   .  تاثيرگذار است
كنـد كـه در تقابـل بـا سـاير             ايران منافع خاص خود را در عراق دنبال مـي    .  شود ايران و عراق مي

  5 ».بازيگران صحنه عراق است
عنصر پايدار ديگر در تجزيه و تحليل سياست خارجي ايران در عـراق جديـد، مـساله رقابـت                  

هاي فراوان اقتصادي، سياسـي و      اي از پتانسيل اين دو كشور مهم منطقه.  اي دو كشور است منطقه
هـاي مختلـف اقتـصادي؛        ها، روابط دو كشور را در حوزه      فرهنگي برخوردارند و وجود اين پتانسيل

ازجمله در چارچوب اوپك و كسب بازارهاي مصرفي منطقه، سياسي، امنيتي؛ ازجملـه رقابـت در               
ترتيبات امنيتي حوزه خليج فارس و ائتالف با ساير منطقه و جهان، و فرهنگي؛ ازجمله رقابـت در         

در عيـن   .  معرفي حوزه و ارايه الگوي شيعيان در جهان اسالم، به رقابت با يكـديگر كـشانده اسـت      
اين امر  .  هاي اصلي ايران به سوي جهان عرب تبديل شده است     حال، عراق جديد به يكي از دروازه

را بايد تحولي بسيار مثبت براي امنيت تلقي كرد؛ چون در گذشته رژيم بعث عراق مانع مناسـبات    
 .شد دوستانه بين ايران و ساير كشورهاي عرب منطقه مي

 سياست خارجي عربستان سعودي در عراق
 پيش از سقوط دولت صدام. الف

هاي جهاني اول، روابط بيـن       از زمان پيدايي كشورهاي عربستان سعودي و عراق پس از جنگ
از ابتدا اين دو كشور تحت دو حاكميـت رقيـب خـشن در فـضاي                 .  دو كشور مشكل داشته است  

ـ ديگـري ظاهـر       ـ اگرنه بالفعل عنوان دشمن بالقوه كم به هريك از آنها دست.  دشمني متقابل بودند
. هاي اوليه، عراق تهديدي براي صلح نبود، بلكه عربستان سعودي اين نقش را داشـت        در سال. شد
حمالتـي در     1920 نظاميان وفادار به عبدالعزيز، پادشاه عربستان سعودي، بارها در طول دهه        شبه

آنها در تالش بودند قلمرو سعودي را با تصرف قلمرو هاشميان در حجـاز،        .  داخل عراق انجام دادند
  6 .ماوراي اردن و هر جاي ديگري كه در قدرت بودند، گسترش دهند

بر پايه اين پيمان، بخـشي      .  انجاميد  1922 در دسامبر   »  عقيره«ها به پيمان    در نهايت، اين نزاع
طـرف پديـد      از سرزمين نجد به دست عراق افتاد و ميان عراق ـ نجد و نجد ـ كويت دو منطقه بـي     
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اين پيمان همواره از سوي عـراق،    .  سوم اين مناطق به خاك عربستان ملحق گرديد آمد كه بعدها دو
شـان محـروم سـاخته        شد كه آنها را از بخش وسيعي از منابع طبيعي     پيماني استعماري خوانده مي

اما با گذشت زمان، جايگاه و نقش دو كشور تغيير كرد و عراق بـه قـدرتي تجديـدنظرطلب و         .  است
، عبـداهللا، پادشـاه     1950 در طـول دهـه    .  عربستان سعودي به كانون حفظ وضع موجود تبديل شد      

عنوان راه حلـي      به»  به رهبري خاندان هاشمي   «عراق، شروع به تبليغ شكل پادشاهي پان عربيسم     
توانست زنگ خطر را در رياض بـه     هيچ طرح ديگري بهتر از اين نمي.  براي حل مشكالت عرب كرد

ها همواره به ادعاهاي هاشميان حساس بودند و تاكيد داشتند كـه مـشروعيت        سعودي. صدا درآورد
شـود، نـه از نوعـي پيـشينه معنـوي كـه               آنها از قرارداد اجتماعي با مردم اين پادشاهي ناشي مـي           

  7 .ها مدعي آن بودند هاشمي
ويژه با به قدرت رسيدن حزب بعـث،         و به 1958 با سقوط حكومت پادشاهي در عراق در سال 

شـكل هدفمنـد      كرد كه عراق بـه    رياض تصور مي.  هاي ايدئولوژيك بين دو كشور تشديد شد تنش
حكومـت  .  كنـد   اي از نيروهـاي ضدسـلطنتي متخاصـم محاصـره مـي            اين پادشاهي را با مجموعه

هـا    گراي رژيم تحت حمايت سـعودي    ماركسيستي يمن جنوبي در جنوب عربستان، مخالفان چپ
شرقي يمن شمالي و جبهه مردمي براي آزادي عمان و خليج فارس در جنـوب عمـان،                در جنوب

  8 .همگي از حمايت عراق برخوردار بودند
هـاي    تخاصم و روابط نامناسب عربـستان سـعودي و عـراق در ايـن دوره، جـدا از ايـدئولوژي                     

هاي هميشگي،    اعتقادي  ها و بي هاي عراق و سياست خارجي تهاجمي آن و رقابت عربيستي رژيم پان
به نوع ارتباط آنها با دو ابرقدرت دوره جنگ سرد و جايگـاه عـراق در منازعـات بيـن دو قـدرت در             

عراق متحد ابرقـدرت شـوروي بـود و از طريـق پيمـان دوسـتي              .  منطقه خاورميانه، بستگي داشت
از سوي ديگر، عربستان سعودي از متحدان اصـلي غـرب         .  هاي آن برخوردار بود راهبردي از حمايت

. در منطقه بود كه در كنار ايران دوره پهلوي، سعي در جلوگيري از نفوذ كمونيسم به منطقه داشـت  
گرايي در عرصه سياست خـارجي و ايجـاد تـوازن در              ، در جهت عمل 1970 عراق از نيمه دوم دهه 

الجزاير با ايران، روند رو به بهبود         1975 انعقاد قرارداد .  اي خود شركت كرد الملل و منطقه روابط بين
هاي ايـن     هاي عربي خليج فارس از نشانه   هاي اساسي در روابط با دولت با غرب و همچنين پيشرفت
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، به  1980 و حمله عراق به ايران در سال         1979 وقوع انقالب اسالمي ايران در سال .  گرايي بود عمل
تر روابط عراق و عربستان سعودي منجر شد و تصور پيدايش تهديدي مشترك آنها را          بهبود اساسي

ها در جنـگ عـراق و ايـران بـه           سعودي.  هاي بيشتر سوق داد به سوي كاهش اختالفات و همكاري
توانـست بـه تـضعيف هـر دو طـرف و              اين رقابت مـي   .  هاي مختلف از عراق حمايت كردند       صورت

هـاي وسـيع مـالي و فنـي           حمايـت .  احساس امنيت و قدرت بيشتر عربستان سعودي منجر شـود       
، تنها به مفهوم بهبود     1980 عربستان سعودي و ساير كشورهاي عربي خليج فارس از عراق در دهه     

گرايي دو قدرت خليج فـارس؛        اي به معناي اتحاد و هم     روابط اين دو كشور نبود، بلكه از نظر منطقه
  9 .يعني عراق و عربستان سعودي، در مقابل قدرت سوم يعني ايران بود

جنگ ايران و عراق، تضعيف عراق و ميزان زيادي بدهي به كشورهاي عرب خليج فارس را درپي         
عنـوان    ها شد و جنگ با ايران را بـه          ها از سوي اين كشور   عراق خواستار بخشودگي اين بدهي.  داشت

در اين زمان عـراق از      .  جنگ جهاني عرب مطرح كرد، اما كشورهاي عربي اين درخواست را رد كردند
اين شرايط به همراه محاسبه اشـتباه   .  نظر نظامي وضعيت خوبي داشت، ولي از نظر مالي در تنگنا بود

ـال      1990 صدام از وضعيت منطقه و احتماالت رفتار غرب، سبب حمله نيروهاي بعثي به كويت در س
ـادي   ها و بـي     بدين ترتيب، دوره بهبود روابط عربستان و عراق پايان و خصومت   . شد ـا افزايـش      اعتم ه

عنوان خطر امنيتي مستقيم ارزيابي شـد و ايـن       اين اقدام عراق از سوي عربستان سعودي، به 10 .يافت
ـاالت متحـده دراز كـرد              ، 1990 در شـشم اوت     .  كشور براي دفع اين خطر دست كمك به سـوي اي

ـاهي        عربستان به درخواست اياالت متحده مبني بر استقرار نيروهاي نظامي اين كشور در خاك پادش
عالوه بر عربستان، همه كشورهاي     .  سعودي پاسخ مثبت داد و عمالً با اين كار وارد جنگ با عراق شد   

ـاري نظامـي                   ـاالت متحـده همك عضو شوراي همكاري خليج فارس در ائتالف جنگ عليه عراق با اي
ـارج از        .  كردند ـا خ متعاقب خروج عراق از كويت، اين كشورها تصميم گرفتند كه اتحادهاي امنيـتي ب

ـال          نشين  بر اين اساس، عمده شيخ   .  منطقه خليج فارس برقرار نمايند ـارس از س ، 1992 هاي خليج ف
  11 .شروع به عقد قراردادهاي نظامي دوجانبه با ديگر كشورها و از جمله آمريكا نمودند

عربستان سعودي نـيز در ايـن       .  هاي سازمان ملل قرار گرفت عراق تحت تحريم 1990 در دهه 
در راستاي انـزواي عـراق، عربـستان اقـدامات ديگـري را نيـز               .  المللي شركت كرد   هاي بين تحريم
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توان به تقويت روابط با ايران، حمايت آشكار از نيروهاي مخالف صدام، كمـك بـه         داد كه مي انجام
كـه    2003 اين وضعيت تا سال     .  نظارت در منطقه پرواز ممنوع و كمك به تحريم عراق اشاره كرد    

در مجموع، روابط عربستان و عراق قبل از سقوط صدام با       .  آمريكا به عراق حمله كرد، تداوم داشت
دانـستند كـه در مقابـل         ها عراق را دولتي مي      با اين حال، سعودي   .  اعتمادي و رقابت همراه بود بي

 . كننده دارد ايران نقش متوازن

 پس از سقوط دولت صدام. ب

حكومت عربستان سعودي از وضعيت جديد عراق بسيار ناخشنود است كه اين ناخشنودي بـه  
سـپتامبر    11 ها كـه پـس از       اين سياست .  شود  هاي آمريكا در منطقه مربوط مي اقدامات و سياست

شد، در قالب حملـه بـه افغانـستان و عـراق و           كاران دولت بوش دنبال مي توسط نومحافظه 2001 
اما بخش عمده نارضايتي رهـبران سـعودي، بـا تغيـير سـاختار           .  طرح خاورميانه بزرگ نمود يافت

قدرت درون عراق در ارتباط است كه به كاهش سطح قدرت اعراب سني و حاكميـت شـيعيان و            
ها در ابتدا اظهار داشتند كـه دموكراسـي در عـراق آنهـا را نگـران                    سعودي.  كردها انجاميده است  

اي   هاي فرقه   انداز خشونت   يابي شيعيان، چشم   آنها همچنين تأكيد كردند در صورت قدرت.  كند مي
رغـم ادعـاي قبلـي سـران          از سوي ديگر، بـه    .  و اختالفات در عراق و نفوذ ايران حتمي خواهد بود    

ها در عراق، تهديد رسـمي ملـك عبـداهللا،          عربستان در تكذيب حمايت مالي گسترده از تروريست
وي تاكيـد كـرد اگـر       .  هـا را آشـكار كـرد       پادشاه عربستان، در مذاكرات خود با ديك چني، نگراني

  12 .آمريكا از عراق خارج شود، اهل سنت عراق را به جنگ با شيعيان تحريك خواهد كرد

 ژئوپليتيك و تأثير آن بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در عراق 

 از انقالب اسالمي تا سقوط صدام ) 1 
هـاي    ترين منابع مستمر تاثيرگذار بـر سياسـت خـارجي ايـران، ويژگـي           ترديد يكي از مهم بي

عناصر جغرافيايي مؤثر بر سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران            .  جغرافيايي اين كشور است 
 . موقعيت جغرافيايي، مرزها، وسعت سرزميني و جمعيت: عبارت است از
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هاي منحصر به فردي دارد كه سياسـت          ايران از نظر موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي، ويژگي
المللي است كـه همـواره مـورد          نخست، ايران كشوري بين   .  دهد  خارجي آن را تحت تأثير قرار مي 

ايـن  .  اي داشـته اسـت      المللي بوده و در معادالت جهاني نقش برجسته هاي قدرت بين توجه كانون
موقعيت به دو صورت مـستقيم و غيرمـستقيم بـر سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي تأثيـر                     

طرفـي    علت اينكه اين موقعيت با بي   از يك طرف به. دهد گذارد و به رفتار خارجي آن شكل مي مي
كنـد؛ دوم، ايـران       گرا و فعال را ايجاب مي  و انزواگرايي سازگاري ندارد، نوعي سياست خارجي برون

هاي راهـبردي     واسطه موقعيت در مركزيت و محوريت مناطق ژئوپليتيكي متداخلي قرار دارد كه به
بـرد؛ سـوم، ايـران از موقعيـت           اي خود از نقش و جايگاه برتـري سـود مـي       دريايي، زميني و تنگه

برد كه آن را در مركز تالقـي محورهـاي توليـد و مـصرف                  اقتصادي راهبردي خاصي نيز بهره مي 
ــ جنـوب در مركـز دو          جمهوري اسالمي ايران در محور عمودي شمال .  دهد انرژي جهان قرار مي

 13 .منبع انرژي خليج فارس و آسياي مركزي و قفقاز واقع شده است
درباره موقعيت ژئوپليتيكي عراق نيز بايد بگوييم كه عراق از جنـوب شـرقي از طريـق خليـج              

هاي آزاد ارتباط دارد و تنها كشور حاشيه خليج فارس است كه كمترين سـاحل را بـا        فارس با آب
همين مساله يكي از مـشكالت عـراق از لحـاظ اقتـصادي، ارتبـاطي و نظامـي                  .  هاي آزاد دارد آب

القـصر در     شود و تا بنـدر ام   ساحل عراق در خليج فارس از فاو در دهانه اروندرود شروع مي 14 .است
كوتاهي سواحل و نامناسـب بـودن       .  كيلومتر ادامه دارد  58 اليه خورعبداهللا و مركز كويت تا  منتهي

هميـن دليـل،     به.  شود ترين تنگناي جغرافيايي اين كشور محسوب مي آن از لحاظ كاربردي، بزرگ
كند كه ايران و كويت مانع دسترسي آزادانـه ايـن كـشور بـه خليـج فـارس                عراق همواره ادعا مي

علـت شـرايط نامناسـب و جـزر و مـد زيـاد، از                 القصر بـه   هستند؛ زيرا بايد براي استفاده از بندر ام
 . هاي تحت حاكميت كويت عبور كند آب

اي را شـكل      كشورهاي نزديك به هم از نظر جغرافيايي اغلب مناطق ارتباط سياسي دوجانبـه         
ويـژه    اين تاثيرپذيري بـه   .  پذيرد شدت از همسايگانشان تاثير مي دهند و سياست خارجي آنها به مي

هاي طبيعي و سطح چسبندگي، ماهيت ارتباط بين كشورها و ساختار روابط ميان          بر اساس اندازه
شـدت از يكـديگر تاثيـر         كه سياست خـارجي كـشورهاي همـسايه بـه        و از آنجايي 15 باشد آنها مي
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گيري سياست خارجي اين كشور بوده است،       ترين عامل در شكل پذيرد و ژئوپليتيك عراق مهم مي
 . پذيرد سياست خارجي ايران نيز متقابالً از اين عامل تاثير فراوان مي

شويم كه تاريخ اين كشور مشحون      ساله سياست خارجي عراق، متوجه مي 80 با بررسي تاريخ 
از ستيزه، منازعه، مناقشه ارضي و مرزي و سرانجام، جنگ و نبرد با كشورهاي همسايه بوده است؛       

هاي ماهوي سياست خارجي اين كشور شده        طلبي يكي از ويژگي كه تجاوزگري و توسعه اي گونه به
انـدازهاي ارضـي و مـرزي در امـان            جوارعراق از تعـدي و دسـت        يك از كشورهاي هم     هيچ.  است
طلبي به صورت يكي از اين اصول ثابت سياست خارجي عراق درآمده        فراتر از اين، توسعه. اند نبوده
به هميـن   .  ها در اين كشور تداوم داشته است  ها و حاكميت رغم شدت و ضعف، در تمام دوره كه به

اند كه از ميان كليـه متغيرهـاي دخيـل در             علت، برخي از پژوهشگران مسايل عراق بر اين عقيده    
تـرين عامـل      سياست خارجي عراق، عوامل ژئوپليتيكي و موقعيت جغرافيـايي ايـن كـشور، مهـم              

طلبي در سياست خارجي عـراق اسـت و متغيرهـاي ديگـر، شـدت و ضـعف و چگونگـي                       توسعه
بنابراين، با اذعان به چند متغيره و چنـدعاملي بـودن سياسـت            .  كنند تاثيرگذاري آن را تعيين مي

هـاي جغرافيـايي ايـن كـشور در نظـر گرفتـه               كننده ويژگي ترين عنصر تعيين خارجي عراق، مهم
همين دليل، در سياست خارجي متقابل ايران نيز به عامل ژئوپليتيك بـسيار مهـم و          به 16 .شود مي

توان گفت كه سياست خارجي جمهـوري اسـالمي        عالوه بر اين، مي.  كننده تبديل شده بود تعيين
رغم تغيير و تحول از استقرار و ثبات نسبي نـيز برخـوردار               پس از انقالب اسالمي در قبال عراق به

چه در زمان شاه و چه در زمان جمهـوري   . باشد بوده است كه معلول متغيرهاي ژئوپليتيك آن مي
كه صدام در عراق حاكم بود، ايران و عراق داراي اختالفات يكساني بودند؛ چـرا        اسالمي و در زماني

باشد،   كه مساحت وسيع ايران كه يكي از عناصر جغرافيايي مؤثر بر سياست خارجي اين كشور مي   
وجود آورده است؛ مثال بارز اين مقولـه، اختـالف          معضل و مشكالت مرزي فراواني را براي عراق به

. در مورد حاكميت بر اروندرود ميان ايران و عراق بود كه كماكان نيز الينحـل بـاقي مانـده اسـت             
علت جمعيت زياد، گستردگي قلمرو جغرافيايي، تنوع آب و هـوا             مساله ديگر اين است كه ايران به

العمـل وا     هاي آزاد و منابع زيرزميني غني ساير كشورهاي منطقه را بـه عكـس           و دسترسي به آب
 . يك از كشورهاي منطقه از اين لحاظ قابل مقايسه با ايران نيستند دارد؛ چرا كه هيچ مي
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 از دوره سقوط صدام تاكنون) 2 
به عراق و اشـغال آن، ايـن كـشور شـاهد              2003 پس از تهاجم نظامي آمريكا در مارس سال    

. تغيير و تحوالت گسترده و عميقي در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و ژئوپليتيكي گرديده اسـت  
گونه جديـدي مبـادرت بـه ايفـاي نقـش             پس از اشغال عراق، عوامل ژئوپليتيكي در اين كشور به     

اند منطقه خاورميانه و همسايگان عراق را از نقش جديد خود متاثـر           نحوي كه توانسته اند، به نموده
پس از گذشت شش سال از اشغال عراق و به دست گرفتن قدرت توسط يك دولت شيعي       . سازند

سال، تحوالت ژئوپليتيكي جديدي در عـراق         80 و خروج اكراد و شيعيان از انزواي سياسي بعد از     
در ادامه دو چالش ژئوپليتيك عراق جديـد را كـه در سياسـت خـارجي جمهـوري                   .  رقم زده شد

 . اسالمي ايران مؤثر است، مورد بررسي قرار خواهيم داد

 قومي ـ  هاي طبيعي چالش)1 ـ   2 

گيري وضعيت فعلـي منـاطق كردنـشين نقـش            جنگ جهاني اول در شكل :  ـ مساله كردها
ها در دوره صـدام اغلـب تحـت سـركوب و تبعيـض بـوده و مـشاركت                     كرد 17 .مؤثر داشته است

سـازي سـعي در تـضعيف         عالوه بر اين، سياسـت همگـون      .  اند  چنداني در ساختار قدرت نداشته  
هاي زيادي جهـت اجـراي سياسـت          صدام تالش .  عناصر قومي و فرهنگي كردي در عراق داشت

عربي كردن برخي مناطق كردنشين به عمل آورد و با زور، تهديد و ترور توانست دو حزب عمده         
كردستان عراق؛ يعني حزب دموكرات كردستان و حزب اتحاديه ميهـني كردسـتان را تـضعيف                

المللـي    با پايان يافتن جنگ و اشتباه صدام در تهاجم به كويت كه منجر به اقـدامات بيـن         .  نمايد
ويژه قطعنامه    هاي شوراي امنيت به     ها توانستند تحت حمايت قطعنامه  عليه رژيم وي گرديد، كرد

هاي نظامي عراق به مناطق شمالي و جنوبي اين كـشور            ، كه مربوط به ممنوعيت ورود نيرو688 
 . شد، قدرت خود را بازيابند مي

رهـبري    ها در دوره عراق پس از صدام در دو حزب اصلي كرد؛ يعني اتحاديـه ميهـني بـه           كرد
انـد و در مجلـس        رهـبري مـسعود بـارزاني سـاماندهي شـده           جالل طالباني و حزب دموكرات به     

همچنيـن،  .  دهنـد   نمايندگان عراق پس از ائتالف شيعيان، دومين فراكسيون عمده را تشكيل مـي 
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هـايي چـون وزارت       وزيـري و وزارتخانـه      هاي نخست   ها پست رياست جمهوري، يكي از معاونت  كرد
هـاي كـرد، بـرخالف دوره گذشـته، در دولـت              بر اين اساس، گروه  .  خارجه عراق را در كنترل دارند

ها در شمال عراق داراي       اكنون كرد .  كنند  اي ايفا مي  مركزي عراق و اداره امور اين كشور نقش عمده
ها بسيار فراتر اسـت      هاي امنيتي كردي و منطقه فدرال هستند، اما اهداف كرد پارلمان، دولت و نيرو

هـاي منطقـه فـدرال بايـد بـا           ها معتقدند كه مرز كرد.  كنند و براي كسب امتيازات بيشتر تالش مي
خـصوص    هاي قومي منطبق باشد و بر اين اساس، خواستار پيوسـتن برخـي منـاطق عـراق بـه          مرز

ترين خواسـته كردهـا در وضـعيت          در اين چارچوب، مهم   .  كركوك به منطقه فدرال كردي هستند    
ـ نژادي در قانون اساسي دايم عراق و الحاق كركـوك و سـاير            كنوني، تثبيت مساله فدراليسم قومي

  18 .است مناطق كردنشين خارج از اقليم كردستان به منطقه تحت حاكميت اين اقليم
ها در ژئوپليتيك جديد عراق، الزم است نقش جديد اين گروه اقليـت   با بيان اهميت نقش كرد

در سياست خارجي ايران نيز بررسي شود؛ جمهوري اسالمي ايران نـيز ماننـد سـه كـشور عـراق،          
لـذا تحـوالت    .  كننـد   هاست كه در نوار مرزي ايران زندگي مـي  تركيه و سوريه داراي اقليتي از كرد

عنـوان يـك الگـو بـه          هاي ايـران بـه      هاي عراق براي اين كشور بسيار مهم است؛ چرا كه كرد        كرد
هـاي    از يك طـرف، كـرد    . گذار است نگرند و اين مساله بر امنيت ملي ايران تأثير هاي عراق مي كرد

توانند ارتباط راهبردي داشته باشند، با اعراب عراق نيز براي تـصرف        عراق محصورند؛ با سوريه نمي
كركوك راهي جز مبارزه ندارند، با تركيه نيز در تضاد شديد قرار دارند؛ زيرا تركيه هـم كركـوك را     

ها، و هم تقويت و استقالل كردستان عراق را تهديدي بـر جـدايي كردسـتان خـود          حقوق تركمن
مانده كردستان عراق به خارج، از طريق ايران است كه ريشه زبان كـردي          داند، لذا تنها راه باقي مي

از طرفـي، حكومـت     .  انـد   دانند و تاكنون با جمهوري اسالمي تعامـل خوبـي داشـته             را فارسي مي  
هاي همـسايه   هاي قبلي در ايران و حكومت فعلي در كشور اسالمي ايران به مراتب بهتر از حكومت

بنـابراين، كردسـتان عـراق      .  كردستان عراق، نسبت به تأمين حقوق ملت كرد اهتمام داشته است       
ناگزير است در پارادوكس منافع خود، بين الحاق كردستان ايران بـه كردسـتان بـزرگ و اهميـت          

بست، اهدافي را تعريف كند و قطعاً اگـر ايـن مالحظـه را ناديـده              ارتباط با ايران براي خروج از بن
تـاثير از ايـن       به همين دليل، ائتالف كردي و شيعه در عراق بـي .  اي نخواهد رسيد بگيرد، به نتيجه
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هـاي    اي كردستان عراق براي قدرت      از طرف ديگر، اهميت فرامنطقه  .  واقعيت راهبردي نبوده است
اي با تركيه، سـوريه،       اي و فرامنطقه   هاي منطقه اي متاثر از چگونگي و سطح روابط قدرت فرامنطقه
به همين دليل، تنها كشوري كه تاكنون تمايـل جـدي بـراي          .  خصوص ايران خواهد بود عراق و به

هـا از     دليل روابـط تـاريخي كـرد        حضور و حمايت از كردستان را داشته، اسراييل بوده است كه به       
سو و حمايت اسراييل از آنها در مقابل حكومت مركزي عراق از سوي ديگـر، ارتبـاط و پيونـد              يك

دانند رابطه با اسراييل مطلوب ايـران نيـست،           خوبي مي ها به البته كرد. وجود آمده است بين آنها به
كند از نفوذ اسـراييل       كنند آن را پنهان نگه دارند و در مقابل ايران نيز تالش مي بنابراين تالش مي

بديهي است در وضعيت فعلي، حضور عوامل اسـراييلي در عـراق          .  هاي خود جلوگيري كند در مرز
  19 .تهديدي آشكار عليه امنيت جمهوري اسالمي ايران است

ميليون 130 (درصد آنان   10 ميلياردي مسلمان جهان،    1/3 از جمعيت :  ـ مساله شيعيان عراق
در منـاطق بيـن لبنـان و پاكـستان          )  ميليون نفر 120 در حدود (شيعه هستند كه بيشتر آنها )  نفر

از اين ميان كشورهاي ايران، عراق، بحرين و آذربايجان بيشترين تعـداد شـيعه را      .  كنند زندگي مي
هاي خليج فارس، عربـستان سـعودي، پاكـستان و            نشين تعداد كمي از شيعيان نيز در شيخ. دارند

كننده برخورداري آنان از يـك ديـدگاه        با وجود اين، شمار شيعيان تضمين. افغانستان حضور دارند
گراي   هاي ملي   ، شيعيان از نهضت 1960 ـ1970 هاي طي دهه.  سياسي متناسب با تعداد آنها نيست

هـاي    ، افـراد بـسياري بـه صـنوف جنبـش          1980 كه در دهه      كردند، در حالي  سكوالر حمايت مي
هايي همچون امل در لبنان، حزب اسالمي الدعوه در عراق، حـزب       گروه.  سياسي شيعيان پيوستند

شـدند تـا      وحدت در افغانستان و جنبش شيعه جعفري در پاكستان از سوي تهران حمايـت مـي             
  20 .بتوانند اهداف خود را دنبال كنند

اقتصاد و حيات كشور عراق در منطقه جنوب است؛ زيرا ارتباط با دريا و وجود منـافع نفـت و              
اي تعيين    اي و فرامنطقه    هاي ملي، منطقه  گاز در جنوب اين كشور اهميت كل عراق را براي قدرت

ها كه در مقابل حاكميت بر كركوك حاضرند از منـافع جنـوب بگذرنـد، بقيـه           غير از كرد.  كند مي
در واقع، اعـراب سـني      .  دانند  ها ادامه حياتشان در عراق را به منافع جنوب وابسته مي  اقوام و اقليت

اي بيـش از همـه نـسبت بـه سرنوشـت جنـوب عـراق                  هاي فرامنطقه   در عراق و منطقه و قدرت    
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توانند داشته    درصدي در عراق، عمالً حاكميت حداكثر را مي      65 شيعيان نيز با جمعيت .  حساسند
البتـه مناطـق    .  بغداد عمالً در اختيار شيعيان است     .  باشند و دليلي بر اصرار حكومت فدرالي ندارند

دياله، موصل و مرز جبـل حمـرين همچنـان مـرز اختالفـي قومـي و              :  قومي مانند جغرافيايي بين
هاي خود را در هـر شـرايط بـا حاكميـت مختلـف خواهنـد              ها و بحران كه چالش 21 مذهبي است

 . گذار خواهد بود داشت و طبعاً بر سياست خارجي كشورهاي منطقه ازجمله ايران بسيار تأثير
ترين چـالش عـراق جديـد در حـوزه فراملـي، حـضور              مهم:  هاي فراملي؛ اشغالگران ـ چالش
توانـد    آمريكا بر اين باور است كه عراق مي     .  خصوص اياالت متحده در اين كشور است اشغالگران به

سازي مدل شروع ليبرال دموكراسي با هدف ترغيـب ديگـران بـه               نقطه شروع مناسبي براي پياده
ترين كـشور جهـان      اين كشور با توجه به گوناگوني قومي و تنوع مذهبي، عرفي. پيروي از آن باشد

رود كه در آن غلبه يك قوم يا ايده مذهبي جز با اتكا بر ميزان بااليي از خـشونت       شمار مي عرب به
از سوي ديگر، عراق از ظرفيت مالي مناسبي براي تبديل شدن به الگوي مـورد           .  ميسر نخواهد بود

كشوري كه با توليد هفـت ميليـون بـشكه نفـت در روز،             .  نظر آمريكا در خاورميانه برخوردار است
عراق همچنيـن قلـب خاورميانـه      . دومين ذخاير تاييد شده جهاني نفت را در خود جاي داده است

رود و ميعادگاه غالب اقوام و مذاهب موجود در خاورميانه؛ اعم از اعراب، كردها،          شمار مي مركزي به
اي بـراي اقـوام و        تواند آينه   هاست كه سرنوشت هريك از آنها مي ها، شيعيان و سني ها، فارس ترك

عنـوان    بر اين اساس، عراق از سوي اياالت متحـده بـه          .  ها باشد  مذاهب متناظرشان در ديگر كشور
هاي سياسـي آمريكـا در خاورميانـه          هاي فرهنگي، تفكرات اقتصادي و ساختار       دروازه اشاعه ارزش

  22 .گرايي و پان عربيسم نفوذ كند انتخاب شده تا همچون اسب تروا به حوزه اقتدار اسالم
يكـي  .  است  اي براي تجاوز به كل منطقه بوده  هدف اصلي آمريكا از حمله به عراق، درواقع بهانه

براي رسيدن به خاورميانه بايد از بغـداد  «: گفتواشنگتن پست از مقامات دولتي آمريكا به روزنامه 
 23 ».توان به بسياري از اهـداف ديگـر رسـيد           با برقراري دولتي دموكراتيك در عراق، مي.  عبور كرد

منظور تثبيت و توسعه قدرت هژمون آمريكا از چنـان          همين دليل، تسلط و حاكميت بر عراق به به
از طرفي،  .  باشد  اهميتي برخوردار است كه آمريكا حاضر به پرداخت هزينه سنگين در اين نبرد مي    

اعتبار كردن اين كشور در جهان، موقعيت اسراييل در منطقـه     شكست آمريكا در عراق عالوه بر بي
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اي ممكن    عنوان قدرت منطقه    در آن صورت، رقيب بزرگي مانند ايران به.  را نيز متزلزل خواهد كرد
ترتيـب، پـيروزي يـا        بـدين .  است بتواند منافع خاورميانه را از دست غرب به نفع خود خارج كنـد         

 . شكست آمريكا در عراق براي اين كشور بسيار مهم است

 تأثير ژئوپليتيك بر سياست خارجي عربستان سعودي در عراق 
 پيش از سقوط دولت صدام)1 

از زمان استقالل، عراق عالوه بر ادعاي حاكميت بر كويت، نسبت بـه منـاطق جنوبـي خليـج            
پـس از   .  هاي ارضي داشته است؛ از جمله، نسبت به نواحي شمال شـرقي عربـستان      فارس نيز ادعا

حاكميت حزب بعث در عراق كه يكي از اصول سياست خارجي آن، تشكيل يك امپراتوري واحـد      
هاي ارضي عراق نسبت به مناطق عربـستان در خليـج فـارس شـدت                 رفت، ادعا شمار مي عربي به

بعضي از مقامات عراقي درصدد بودند تا خليج فارس را بـه صـورت يـك درياچـه                  .  بيشتري يافت
بنابراين، حكام بعثي عراق    .  هاي هر دو سوي آن تسلط يابند      عراقي درآورند و از اين طريق بر كرانه

عنوان استان نوزدهم عراق ياد كرده و نواحي جنوبي آن را ماوراء منطقه كويت يا توابـع      از كويت به
 . ناميدند استان نوزدهم مي

گـذار بـر سياسـت خارجـي          ترين عوامل تأثير    بنابراين، عوامل ژئوپليتيك همواره يكي از اصلي  
دو خاندان هاشمي در عراق و سـعودي در عربـستان،           .  عربستان سعودي در قبال عراق بوده است    

ها كـه از ايـده صـدور         با پيروزي انقالب اسالمي ايران، سعودي.  همواره با يكديگر درگيري داشتند
هاي صـدام حـسين چـشم پوشـيدند و بـه              انقالب به وحشت افتاده بودند، به ناچار بر بلندپروازي

حمايت از آن عليه ايران روي آوردند، تا اينكه عربستان سعودي پـس از حملـه عـراق بـه كويـت             
ها كامالً آشـكار شـد     شدت از جانب عراق احساس خطر كرد و اين نكته براي سعودي ، به1990 در

هميـن علـت      بـه .  كه حكومت عراق خطري عمده براي حفـظ تماميـت ارضـي عربـستان اسـت                
علت جنگ ايران و عراق تـشديد شـده بـود ــ جـاي خـود را بـه                  هاي ايدئولوژيكي ـ كه به انگيزه
هاي ژئوپليتيكي در سياست خارجي عربستان سعودي داد، لذا عربستان سعودي در جنـگ          انگيزه

هـاي خـود را در        در مقابل عراق و بيرون راندن آن از كويت مشاركت كرد و بخش وسيعي از نيرو       
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تـا سـال      1990 بعد از اين واقعه در دهه      .  هاي ائتالف به رهبري اياالت متحده قرار داد اختيار نيرو
هاي سازمان ملل قرار داشـت و عربـستان      كه آمريكا به عراق حمله كرد، عراق تحت تحريم 2003 

 . ها بود تا عراق در انزوا و ضعف قرار گيرد سعودي نيز جزيي از اين تحريم

 پس از سقوط دولت صدام)2 

تنهـا بـر      دولت صدام حسين نه   .  عربستان سعودي از سقوط رژيم صدام در عراق خشنود است  
 . كرد، بلكه نسبت به اين كشور مطامع ارضي داشت سر رهبري جهان عرب با عربستان رقابت مي

حال اگر قصد داشته باشيم تأثير عامل ژئوپليتيك را در سياست خـارجي عربـستان در عـراق        
از .  شـويم   پس از صدام بررسي كنيم، با يك پارادوكس در سياست خارجي اين كشور مواجـه مـي      

يك طرف، سياست خارجي عربستان سعودي در قبـال عـراق همـواره در كلمـه ثبـات خالصـه                     
شده است و از طرف ديگر، عربستان سعودي از به قدرت رسـيدن شـيعيان در عـراق و برهـم             مي

سازي عراق به طرق غيررسمي       ثبات  خوردن ژئوپليتيك منطقه به شدت نگران است و سعي در بي
ها هـم در سـطح حكومـتي و هـم در سـطح مـسايل                  در مورد اول، بايد بگوييم كه سعودي.  دارد

ثبـاتي، ريـشه در       كنند، اما در مورد عـراق، تـرس ريـاض از بـي              خارجي، با احتياط زياد عمل مي  
عربستان سعودي بيشترين مرز خـاكي را بـا عـراق          .  ها دارد تهديدات مستقيم عليه منافع سعودي

اين مرز به دليل شرايط خاص جغرافيايي منطقه، ناامن، مبهـم و غيرقابـل دفـاع بـوده و در                .  دارد
هاي اخير، اين نگرانـي       در دهه . هاي امنيتي براي رژيم سعودي بوده است طول زمان منشاء نگراني

هاي خصمانه صدام حسين، اين مرز از     ژئوپليتيكي بيشتر ماهيتي نظامي داشته و به دليل سياست
البته حمله نظامي متعـارف از طريـق        .  عنوان يك تهديد ارزيابي شده است    سوي دولت سعودي به

ها نبوده و نيست؛ چرا كه دشـواري نظـارت بـر ايـن مناطـق             اين مرز تنها دغدغه امنيتي سعودي
نشين براي عبور و مرور آزاد در اين مناطق، از ديربـاز بـه ايجـاد                  بياباني و رسم ديرينه قبايل باديه

اي در شمال عربستان، غرب عراق و شرق اردن انجاميده كه در بهترين زمان، براي قاچـاق            منطقه
گرفت و به ادعـاي مقامـات سـعودي، امـروزه             مواد مخدر و مشروبات الكلي مورد استفاده قرار مي    

تـرس حكومـت سـعودي      .  ها و بازماندگان رژيم بعـث تبـديل شـود          تواند به پناهگاه تروريست مي
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هـا بـه ايـن منطقـه، باعـث ايجـاد              است فروپاشي حكومت بعثي و سرازير شدن تروريست        اين از
ثباتي در اين منطقه شده و به داخـل عربـستان كـشيده شـود و بـا پيوسـتن بـه                         نظمي و بي  بي

 . شدت تهديد كند هاي محلي القاعده در داخل كشور، ثبات و امنيت داخلي عربستان را به شبكه

 ژئواكونوميك 
هاي اقتـصادي بـدون درنظـر گرفتـن           تحليل راهبرد :  تعريف دقيق ژئواكونومي عبارت است از   

هاي حياتي آن و      شودـ به منظور اقتصاد ملي يا بخش      ها اعمال مي ـ كه از طرف دولت سود تجاري
. هـاي مربـوط بـه آن        مـشي   دست آوردن كليدهاي كنترل آن از طريق ساختار سياسي و خـط         به

ژئواكونومي، در واقع، اقتصاد و رابطه بين جغرافيا و قدرت اقتصادي كشورها را مورد مطالعـه قـرار              
هاي اقتصادي كشورها در گرو مسايل جغرافيـايي باشـد،            زماني كه بخشي يا تمام قابليت . دهد مي

هـاي    البته، ژئواكونومي را مانند ديگر زيرمجموعـه      .  گيرد  اقتصاد جغرافيايي يا ژئواكونومي شكل مي
اي از مبحث مادر دانست؛ چرا كه هريك از اين مباحث قرائـت              توان بحث جداگانه ژئوپليتيك نمي

هـاي قـدرتي اسـت،        دهد؛ يعني آنجا كه اقتصاد انگـيزه رقابـت         ويژه خود را از ژئوپليتيك ارايه مي
خـود    دهـد و جنبـه ژئواكونوميـك بـه          ژئوپليتيك قرائتي اقتصادي از شرايط موجود را ارايـه مـي           

بنابراين، ژئواكونومي، اثرگـذاري عوامـل يـا زيربناهـاي اقتـصادي در محيـط كـشوري،                  .  گيرد  مي
گذاري ايـن عوامـل در        هاي قدرتي و اثر     هاي سياسي و رقابت    گيري اي يا جهاني در تصميم منطقه

 . دهد اي يا جهاني را مورد مطالعه قرار مي گيرنده ژئوپليتيك منطقه ساختار شكل
هـاي ناشـي از آن        ويژه نفت و درآمد     در ادامه، با توجه به اهميت جايگاه ميزان ذخاير انرژي به   

طور جداگانه بـه تـاثير ايـن عامـل در سياسـت             در سياست خارجي دو كشور ايران و عربستان، به
 . خارجي اين دو كشور در عراق خواهيم پرداخت

 تأثير نفت بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در عراق

المللي، نفـت و گـاز        اي و بين    در راستاي حصول به اهداف جمهوري اسالمي در محيط منطقه
حتي درصد بااليي از اهميت ژئوپليتيكي ايران نيـز         .  اي را به خود اختصاص داده است   جايگاه ويژه
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و )  درصد ذخاير شناخته شـده جهـان را دارد          65 اي كه    منطقه(دليل همسايگي با خليج فارس  به
 60 محل عبور   (و تنگه هرمز    )  دومين منبع كشف شده نفت و گاز بعد از خليج فارس (درياي خزر 

 . گردد ، به عامل نفت و گاز باز مي)درصد نفت مورد مصرف جهان صنعتي
، دولت با قطع رابطه ميان نفت، رشد اقتصادي و منافع امنيـتي ايـران،         1357 با سقوط شاه در

جاي آن رويكردي انقالبي مبتني بر اولويت ايـدئولوژي را مـد          اين سياست را دگرگون ساخت و به
عنوان ابزار ايدئولوژيك عليه منافع غـرب         نخبگان جديد حتي تالش كردند از نفت به   .  نظر قرار داد

گيري صرف از نفت در حكم ابزاري ايـدئولوژيك و يـا حـافظ آن                  رغم آنكه بهره  به.  استفاده نمايند
خوبـي    دهنده اهميت اين عنصر در تلقي آن بود، در دوره جنگ آنها بـه             هاي آتي، نشان براي نسل

پـيروزي سـال دوم جنـگ و        .  هاي نفتي را در نتايج جنگ احساس كردند باال و پايين رفتن درآمد
هـا بـا كـاهش شـديد          بعد.  هاي نفتي بود    اوج آن؛ يعني آزادي خرمشهر، مصادف با افزايش قيمت   

هاي نفتي ايران به زير هفـت ميليـارد دالر،            و افت درآمد    1366 و  1365 هاي  قيمت نفت در سال
گيري در يكي از نقاط حساس تاريخ سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي؛                 ها براي تصميم زمينه

هـاي    خـصوص برنامـه     سياست بازسازي پس از جنگ و بـه  .  مهيا شد 598 يعني پذيرش قطعنامه 
در اين ميان، حوادث ناپايـدار      .  هاي نفتي داشت    توسعه كشور در اين دوران، نياز شديدي به درآمد 

كننده امنيتي در منطقه نيز مزيد بر علـت شـد و موضـوع بازدارنـدگي را بـراي                    ثبات نظامي و بي
هـاي نفتـي      رسيدن به اين مقـصود نـيز از طريـق درآمـد         .  جمهوري اسالمي حياتي ساخته است

شود كه بـار ديگـر پيونـد ميـان سـه متغـير نفـت، رشـد                   ترتيب، گفته مي بدين.  پذير است امكان
اقتصادي و امنيت برقرار شده است؛ پيوندي كه بر اساس آن، دو هـدف رشـد اقتـصادي و تـوان                     

بيـني بـودن درآمـدهاي نفـتي و حفـظ ثبـات بـراي آن                  بازدارندگي، تنها در صورت قابل پيـش      
  24 .باشد پذير مي امكان

عنـوان    پس از حمله آمريكا به عراق و سقوط صدام حسين، آمريكا درصدد اسـت عـراق را بـه        
ايـن سياسـت    .  الگويي براي تجارت آزاد در خاورميانه و رهايي اقتصاد از نظارت دولتي مطرح كند        

ترين زمينه در     گذاران خارجي است و صنعت نفت عراق مناسب    نيازمند بستر مناسب براي سرمايه
ميـدان    15 ميدان نفتي شناسايي شده كه تنها         74 تاكنون در عراق   .  رود شمار مي اين خصوص به
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هـاي سـازمان      تحريم.  برداري قرار نگرفته است   ميدان هنوز مورد بهره 59 وري رسيده و  آن به بهره
ذخـاير تثبيـت شـده      .  ملل عليه عراق، عامل كليدي براي ركود صنعت نفت اين كشور بوده است         

ميليارد بشكه برآورد شـده       220 ميليارد بشكه و ذخاير احتمالي آن حدود     112 نفت عراق معادل 
  25 .كه در صورت اكتشاف با ذخاير عربستان سعودي رقابت خواهد كرد

 تأثير نفت بر سياست خارجي عربستان سعودي در عراق

نظير در شكل     ميليارد بشكه ذخيره نفتي، مقامي ممتاز و بي    260 عربستان سعودي با بيش از 
هاي حاكم نفتي بـر   دادن به قيمت نفت و در نتيجه نقشي غيرقابل انكار در شكل دادن به سياست

جهان دارد و با بيش از هشت ميليون بشكه توليد روزانه، اين عربستان سعودي اسـت كـه نبـض               
ايـن كـشور بـا برخـورداري از         .  كند اوپك و در نتيجه ميزان رشد در كشورهاي غربي را تعيين مي

ظرفيت افزايش توليد به ميزان سه ميليون بشكه نفت، بيشتر در روز از اين قدرت برخوردار اسـت       
كه با هرگونه حركت راديكال كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك در جهت كاهش توليد نفت، قطـع     

طور عام و اقتـصاد    جريان نفت و يا افزايش شديد قيمت نفت با هدف لطمه زدن به اقتصاد غرب به
  26 .طور خاص مقابله كند آمريكا به

، عربستان سـعودي بـا عرضـه نفـت ارزان قيمـت و              1359 با حمله عراق به ايران در شهريور     
هـاي    تأمين بازار عمالً رو در روي ايران ايستاد و پس از پايان جنگ ايران و عـراق، مـساله بـدهي            

ها از رياض و      بغداد در آن سال  .  عراق به عربستان به معضل جديدي در روابط دو كشور تبديل شد
ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس انتظار داشت تا با باال نگه داشتن قيمت نفـت،        

عربـستان سـعودي كـه      .  هاي خارجي عـراق كمـك كنـد         هم به بازسازي و هم به پرداخت بدهي
علت منافع بلندمدت خود، به حفظ ثبات قيمت نفت و كنترل آن در حد متوسط متعهـد بـود،            به

در نهايـت   .  عمالً راهي خالف ميل صدام حسين برگزيد و به تنش موجود در اين زمينه دامـن زد      
هاي اين كـشور بـه كويـت و عربـستان،             همين مساله كاهش توليد نفت عراق و بازپرداخت بدهي

عربـستان  .  ، عراق به كويت حمله كند و آن را بـه اشـغال خـود درآورد                1369 مرداد   11 باعث در 
شدت به اين مساله واكنش نشان داد و تمامي امكانات كشور خود را در اختيار آمريكا و       سعودي به
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همچنين نقش كليدي عربـستان در افزايـش     .  متحدانش قرار داد تا خطر تهديد عراق را رفع كنند
ترين افزايش قيمت، منحصر بـه بـازار نفـت بـا            شديد عرضه نفت در آن هنگام، باعث شد تا سريع

هاي بعد افـزايش نـسبتاً كمـتري          تحويل فوري شود، در حالي كه قيمت نفت قابل تحويل در ماه      
ايـن رفتـار    .  نشان داد و در قيمت نفت قابل تحويل در چند سال بعد اندك افزايشي مالحظه شـد   

هـاي    نفتي عربستان به اين معنا بود كه با اطمينان يافتن بازار نسبت به مهار نظامي عراق، قيمـت      
هاي پيش از بحران      دالر در هر بشكه باال رفته بود، در زماني كوتاه به قيمت  30 نفت كه تا بيش از 

تر نسبت به زمان شروع بحران خليج فـارس       و با ورود مجدد كويت به بازار به سطوح قيمتي پايين
  27 .خواهد رسيد كه عمالً نيز چنين شد

پس از سقوط صدام حسين مجدداً سياست نفتي دو كشور، به منبع اختـالف بيـن ريـاض و               
هـاي اخـير ايـن اختالفـات          دليل قيمت باالي نفت در سال با اين همه، به.  بغداد تبديل شده است

در زمينـه تـأثير نفـت بـر سياسـت خـارجي دو كـشور                .  طور موقت چندان آشكار نخواهد شد      به
كنـد كـه بـاال        يك ديدگاه بيـان مـي     :  عربستان و عراق پس از سقوط صدام دو ديدگاه وجود دارد  

داشتن قيمت نفت، در راستاي اهداف درازمدت رياض قرار نداشته و آنهـا را بـه سـمت اتخـاذ           نگه
رياض به شكل سنتي، همواره تالش كرده تا بـا اسـتفاده از              .  هاي متضاد سوق خواهد داد  سياست

نفـع همگـان،      ها نگه دارد و اين كار را به      قدرت توليدي خود، بازار نفت را در راستاي تعديل قيمت
داند؛ حال آنكه از ديدگاه بغداد اين كار به نفـع اقتـصاد         كنندگان مي يعني توليدكنندگان و مصرف

در حال بازسازي اين كشور كه به منابع عظيمي از پول نياز دارد، نبوده و بـه توسـعه ايـن كـشور            
تـر    هاي پـايين  تواند منجر به افزايش توليد و قيمت با اين حال، بازگشت عراق مي.  رساند آسيب مي

عـالوه بـر ايـن، در دو دهـه          .  بينجامـد  نفت، و در نتيجه به كاهش درآمد نفتي عربستان سعودي     
هاي سازمان ملل بسياري از ذخاير نفت عراق دست نخـورده بـاقي مانـده                گذشته، به علت تحريم

است، به همين دليل ممكن است عراق به دستگاه پخش عمده در بازار جهاني نفت تبـديل شـود       
واين مساله منجر به كاهش اتكاي اياالت متحده به عربستان سعودي براي تنظيم بازار نفت شـود        

 . و اين امر ممكن است روابط نزديك بين دو كشور آمريكا و عربستان را تهديد كند
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مناسبات جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي با اياالت متحده و تـأثير آن بـر          
 سياست خارجي آنها در عراق

گيري سياست خارجي كشورها را بر اساس مواضـع آنـان     پردازاني از قبيل هالستي، جهت نظريه
در ايـن   .  دهنـد   هاي بزرگ مورد ارزيابي قـرار مـي         اي و همچنين قدرت   نسبت به كشورهاي منطقه

هـا، باورهـا و       هاي سياست خارجي كشورها بـا موضـوعاتي از قبيـل ايـستارها، ارزش           ارتباط، كنش
يابد و در كل ايستارها براي سنجش هدف، واقعيـت يـا شـرايط خـاص             اعتقادات سياسي پيوند مي

ايستارها ممكن است كم وبيش دوستانه، مطلوب، خطرناك، قابل اعتماد يا خصمانه        .  شوند انجام مي
گذاران در چارچوبي از مفروضات براي سنجش دوستي،         الملل، سياست در هرگونه روابط بين.  باشند

 . كنند ها و مردمان ديگرعمل مي دشمني، اعتماد، عدم اعتماد، ترس و يا اطمينان نسبت به حكومت
راهبرد بزرگ آمريكا از جنگ جهاني دوم تاكنون هيچ تغييري نكرده اسـت؛ حـتي بـا پايـان                  

سپتامبر، و عناصر اصلي آن همچنان عبـارت اسـت از ايجـاد             11 يافتن جنگ سرد و وقوع حادثه 
 :يك نظم جهاني به رهبري آمريكا، كه مبتني بر چندين مؤلفه است

مساله اهميت انرژي براي غرب و در نتيجه توجه خاص به منـاطق حـاوي انـرژي يعنـي                  .  1  
 خصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس؛ خاورميانه و به

 قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي براي حفظ امنيت؛. 2 
هـاي بـزرگ رقيـب در         الملل، از طريق جلوگيري از ظهور قـدرت    كنترل آمريكا بر نظام بين.3 

ـ   عنـوان يـك منفعـت امنيـتي         اروپا و شرق آسيا و در نهايت حفظ وابستگي متقابل اقتصادي بـه         
  28 .حياتي براي آمريكا

 مناسبات ايران و آمريكا و تأثير آن بر سياست خارجي ايران در عراق

خـصوص خليـج فـارس       منافع آمريكا را در خاورميانه و به 1970 دو رويداد مهم در اواخر دهه 
 29 .پيروزي انقالب اسالمي در ايـران و حملـه شـوروي بـه افغانـستان              :  مورد تهديد جدي قرار داد 

خصوص پس از قضيه اشغال سفارت آمريكا توسـط دانـشجويان خـط       واقع، با انقالب ايران و به در
روي انقالب ايران ايـستاد و از هرگونـه تالشـي جهـت مقابلـه بـا                 در ، آمريكا به شدت رو)ره(امام
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اي ميـان     پس از اجراي ناموفق كودتاي نوژه و همچنين واقعه، اتحاد نانوشته       .  انقالب فروگذار نكرد
تـوان جنـگ      لـذا مـي   .  وجود آمد و صدام با چراغ سبز آمريكا به ايران حمله كـرد   آمريكا و عراق به

 . ايران و عراق را نتيجه مستقيم مناسبات تيره ايران و آمريكا ارزيابي كرد
كننده سياست خـارجي آمريكـا در         به صورت عامل اصلي تعيين  1980 ايران در نيمه دوم دهه 

. قبل از آن جنگ ايران و عراق تهديد مهمي براي منافع آمريكـا در بـر نداشـت      .  خليج فارس درآمد
بـه    بنا.  جانبه آمريكا وقت كافي فراهم كرد  هاي يك برعكس، دشمنان را تضعيف و براي بسط انتخاب

رسيد عـراق در      نظر مي  ، وقتي كه به1982 در سال )  ويليام جي اولسون(اعتراف يك مقام آمريكايي 
 30 .هايي را در جهت سر پا نگه داشتن عـراق بـردارد             پرتگاه سقوط قرار دارد آمريكا الزم ديد كه گام

در واقع ترس اياالت متحده از انقالب ايران باعث دگرگوني در سياست اين كشور نسبت بـه جنـگ    
اي براي گسترش     عنوان وسيله   ايران و عراق شد و اين كشور از ابزار جنگ و بحران امنيتي منطقه به

واشـنگتن  .  هاي خود با چند دولت عرب خليج فـارس اسـتفاده كـرد            دامنه نفوذ و تحكيم همكاري
. داد  كه پشتيباني از بغداد را بـه كنـدي افـزايش مـي              ها بر ضد ايران را تشديد كرد، در حالي   تحريم

از ايـران حمايـت       1986   ــ   1987 اياالت متحده در طول جنگ تنها در مساله ايران كنترا در سال  «
طور مخفيانه وسايل جنگي مورد نياز ايران را به منظور مبادله          يعني زماني كه اياالت متحده به.  كرد

بـا وجـود    .  براي آزادي شهروندان آمريكايي به گروگان گرفته شده در لبنان در اختيار ايران قرار داد      
بعضي اختالفات عميق با بغداد و حمله موشكي تصادفي عراق به ناو دريايي اياالت متحـده در مـي        

  31 ».حفظ كرد 1988 ، واشنگتن موضع طرفدارانه از عراق را تا پايان جنگ در سال 1987 
نتـايج متفـاوتي در دو         ـ   شود كه به سياست توازن مثبت تعبير ميـ  اين سياست خارجي آمريكا 

از يك سو سياستمداران و مقامات بلندپايه جمهوري اسالمي با ارزيابي  نسبتاً       .  كشور بر جاي گذارد
اي با اتخاذ سياست تشنج زدايي، هـدف خـود را برطـرف               دقيق از وضعيت داخلي و شرايط منطقه 

، و از سـوي ديگـر،       )گرايي  درون(ساختن موانع رشد و توسعه ايران در دهه اول انقالب اعالم كردند    
هـاي اقتـصادي و همچنيـن ناكـامي در حملـه بـه                ها و بدهي    رژيم بعث عراق براي جبران كسري  

بـه كويــت حملـه و ايـن كــشور را اشـغال نمــود               1990 جمهـوري اسـالمي ايــران، در آگوسـت         
  32 ).گرايي ارضي توسعه(
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؛ يعني يك سال بعد از پيروزي بيل كلينتون در انتخابـات رياسـت               1993 كاخ سفيد در سال 
جمهوري، پس از آگاهي يافتن از شكست سياست توازن مثبت، رسماً اعـالم نمـود كـه سياسـت          

بديـن  .  گيري خواهـد شـد      پي  »مهار دوجانبه «آمريكا در خليج فارس از اين پس براساس راهبرد  
توانـست از قـدرت ايـن دو كـشور در منطقـه               ترتيب با كنترل و مهار دو كشور ايران و عراق، مي      

به عبارت ديگر، اياالت متحـده راهـبرد        .  كاسته و تهديدات آنها را نسبت به منافع خود بي اثر كند  
توازن ضعف را جايگزين توازن قدرت نمود تا همزمان دو كشور ايران و عراق را در منطقه مـنزوي         

هـاي كـشتارجمعي در      خاطر وجود سالح اتخاذ اين راهبرد بيش از هر چيز در مورد عراق به.  نمايد
كـرد و     زرادخانه رژيم صدام حسين بود كه در سياست خارجي از منطق مشخـصي پـيروي نمـي         

 33 .بيني نداشت رفتار قابل پيش
حمله نيروهاي ائتالف به رهبري اياالت متحده به عراق و تصرف اين كـشور، بـرعكس جنـگ      

افزارهـاي كـشتارجمعي      و برچيدن جنگ  »جنگ با تروريسم«دوم خليج فارس، در ظاهر به بهانه 
كه هرگز در اين كشور يافت نشد رخ داد، ولي در واقع اين جنـگ كـه دوميـن مرحلـه از رشـته                   

كـاران كـاخ سـفيد        گيرانه مورد نظر نومحافظـه      اند و در راستاي راهبرد پيش  هاي پيشگيري جنگ
رفت، يكسره در جهت راهبرد بلندمدت واشنگتن قرار داشت، كـه طـرح جـامع آن در          شمار مي به

محور اين آموزه و راهبرد آمريكا بر گفتمان گـسترش آزادي،     .  سند امنيت ملي آمريكا نمايان است
به سبك غربي قـرار داشـته و بـر محـور قـدرت نظـامي و                ) هدايت شده(ليبراليسم و دموكراسي 

توان بخـشي از      به هر صورت، تصرف عراق را مي      .  هژموني جهاني اياالت متحده شكل گرفته است 
گمـان    راهبرد اياالت متحده براي حفظ و گسترش هژموني خود در جهان كنوني دانست كـه بـي     

به عبارت ديگر، اهداف راهبردي دولت آمريكـا        .  طرح خاورميانه بزرگ بخش جدا نشدني آن است  
اي با آينده طرح خاورميانه بزرگ و نيز با موفقيت ايـن كـشور در عـراق          در سطح جهاني و منطقه

رو    بـه   هاي پرتنش در عـراق رو     اكنون نيز در حالي كه اياالت متحده با ناآرامي هم.  گره خورده است
است، جمهوري اسالمي ايران در همسايگي شرقي اين كشور بر آن است كه آثار بلندمـدت نفـوذ          

هـاي    هـا و بحـران      از سوي ديگر، اياالت متحده براي مهـار شـورش        .  خود را در عراق افزايش دهد
هاي همسايه عراق     جاري و برقراري ثبات و امنيت نسبي در اين كشور، نياز مبرم به توافق با كشور  
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انـد، ثبـات و       مردان آمريكايي متوجه شـده      ويژه كه دولت  به.  ترين آنها يعني ايران دارد ازجمله مهم
يك از كشورهاي همسايه و نيز هيـچ       هيچ. پذير نيست آرامش در عراق، بدون همكاري ايران امكان

اي از ناامني در عراق سود نخواهد برد؛ واقعيتي كـه در مـورد دو كـشور ايـران و                      قدرت فرامنطقه
 . رسد تر به نظر مي آمريكا روشن

مناسبات عربستان سعودي و آمريكا و تأثير آن بر سياست خارجي عربستان سـعودي  
 در عراق

عنـوان سـتون      آمريكا پس از جنگ جهاني دوم براي مدت شش دهه از عربستان سعودي بـه        
اين كشور با داشتن يـك چهـارم ذخايـر          .  راهبردي خود در خاورميانه و خليج فارس حمايت كرد  

ميليارد بـشكه، و حـدود يـك تريليـون بـشكه نفـت قابـل                  263/5 ثابت شده نفت در دنيا يعني      
اي برخوردار است، به حدي كه بسياري از كارشناسـان بـر ايـن                 استحصال، از اهميت بسيار عمده

دهنده روابط آمريكا و عربستان سعودي در گذشته و حـال مـساله        ترين عامل شكل باورند كه مهم
افزون بر نفت، عربستان براي موفقيت سياست مهار كمونيسم در منطقه خاورميانـه در      .  نفت است

عنـوان سـتون اصـلي        اين كشور به  .  دوران جنگ سرد، از اهميت حياتي براي آمريكا برخوردار بود     
هاي عضو بلوك شرق در منطقه چـون عـراق و سـوريه،               اتحاد عرب در خاورميانه در مقابل كشور  

عربستان سعودي نيز   .  رفت  شمار مي   داراي نقش اساسي در مهار جهاني كمونيسم توسط آمريكا به 
رهـبري    ديد كه در دوران جنگ سرد، در اردوگاه غـرب بـه           براي حفظ امنيت خويش ضروري مي

  34 .آمريكا جاي بگيرد
گـردد، بلكـه ايـن        البته موارد اهميت عربستان سعودي براي آمريكا تنها به نفت محدود نمـي      

خصوص پس از انقالب اسالمي ايران و جنگ ايران و عراق به كـشوري مبـدل شـد كـه                  كشور به
هـاي    داد و آمريكـا سياسـت       هاي اياالت متحده را در خليـج فـارس تـشكيل مـي               محور سياست 

هـاي اسـالمي ايـن حـوزه تحميـل            اي خود را از طريق عربستان سعودي به ديگـر كـشور       منطقه
هـاي كالنـي كـه در ايـن           نمود؛ چرا كه عربستان سعودي با داعيه رهبري جهان اسالم و پـول  مي

هاي مورد نظر ايـاالت متحـده اسـت و از             مشي  كند، بهترين نامزد براي اعمال خط  راستا خرج مي
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سوي ديگر، عربستان با اتكا به همان داعيه رهبري مسلمانان جهان در قطـب مخـالف كمونيـسم          
و بنيادگرايي اسالمي ايستاده است؛ يعني درست همان چيزي كه بـراي      ) در زمان حيات شوروي(

بـه هميـن دليـل بـود كـه            35 .از اهميت حياتي برخوردار است    )  در گذشته و حال (اياالت متحده 
هاي دولـت بعثـي       هاي مالي به عراق طي جنگ با ايران، با سياست رغم كمك عربستان سعودي به

تهاجم عراق بـه كويـت در       .  كرد  عراق مخالفت و در رابطه با اين كشور جنبه احتياط را رعايت مي     
بس ميان ايران و عراق، باعث شد كه عربستان سعودي ايـن      ، تنها دو سال پس از آتش1990 اوت 

اقدام عراق را تهديد مستقيم و موازي براي امنيت خود محسوب كند و در همين راستا بود كـه از       
 . هاي نظامي و مقابله با تهديد جدي تقاضاي كمك كرد اياالت متحده براي گسيل نيرو

طـور مـستقيم و عليـه آن          نگراني عربستان در ارتباط با اهداف و نيات بغداد، باعث شد كه بـه   
اگرچه ايـاالت متحـده قـدرت اصـلي نظـامي در            .  وارد جنگ شود  1991 كشور در ژانويه و فوريه 

هاي هوايي عربستان سعودي براي حمله بـه اهـداف عراقـي منطقـه            ائتالف جنگ بود، ولي پايگاه
هاي نظامي عربستان در همـه مراحـل عملياتـي       عالوه بر آن، نيرو.  شد اصلي عمليات محسوب مي

  36 .ازجمله بمباران هوايي و حمله نظامي مشاركت داشتند
هاي راهبردي آمريكا در منطقـه خاورميانـه و نيـز             خطوط اصلي سياست    1990 از اوايل دهه  

اين خطوط كه بر اهداف پيشين آمريكـا در دوران جنـگ سـرد مبتنـي                 .  خليج فارس آشكار شد  
اي معطـوف شـدند و از نظـر آنهـا ايـران و عـراق                  بودند، در آن دوره به تهديدات مشهود منطقـه   

آمريكا در قبال اين تهديدات پذيرفته بود ناگزير     .  آمدند اي به حساب مي ترين تهديدات منطقه مهم
حمله عراق بـه كويـت موجـب شـده بـود            .  از تداوم حضور نظامي در منطقه خليج فارس هستند   

واشنگتن به نادرستي تصورات پيشين خود پي بـبرد؛ تـصوراتي كـه برتـري نظـامي اسـراييل در              
هـاي    رژيـم .  كرد  دانست و از حضور مستقيم نظامي آمريكا جلوگيري مي        خاورميانه را بازدارنده مي

هـاي غالـب      پادشاهي خليج فارس همچون عربستان سعودي نيز دريافتند كه در مواجه با قـدرت       
استفاده از زور در تنظيم مجـدد سـاختار منطقـه بودنـد، نـاتوان و ضـعيف                  اي كه مايل به منطقه
  37 .بنابراين تداوم حضور آمريكا در منطقه براي آنان به عامل تامين امنيت تبديل شد. هستند

آمريكا در قبال عـراق و   .  البته بايد توجه داشت كه مهار دوجانبه به معناي مهار مضاعف نيست
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كند؛ زيرا هريك از اين دو حكومـت منـافع او را بـه شـكل                   ايران يك سياست واحد را دنبال نمي   
اي   هـاي ويـژه     لذا براي برخورد بـا مـوارد خـاص، سياسـت          .  دهند  خاصي در معرض خطر قرار مي

در عراق حكومتي بر سر كار است كه هم مرتبط بـا جنايـات جنگـي و هـم           «.  طراحي شده است
هـاي    جنايات ضد بشري شده است؛ حكومتي كـه تهـاجمش عليـه كويـت و اسـتفاده از سـالح                   

الملـل مبـدل سـاخته        شيميايي براي سركوب مردمش، آن را به يك نظام جنايتكار در عرصه بين   
با وجود اين، آمريكا با حكومت اسالمي ايران كامالً مخالف نبـوده و خواسـتار سـرنگوني         38 ».است

به همين دليل، مهار ايران با مهار عراق تفاوت دارد، امـا مهـار دوجانبـه بـه صـورت                     39 .آن نيست
از .  عربستان سعودي با سياست مهار دوجانبـه موافـق نبـود          .  سياستي مؤثر و قابل اجرا ظاهر نشد   

نظر سران اين كشور، عراقِ تضعيف شده ديگر مثل گذشته تهديدي براي امنيـت ملـي عربـستان      
گرايي جمهوري اسـالمي ايـران در سياسـت           گرايي و واقع    شد و از طرف ديگر، عمل محسوب نمي

خارجي آقايان هاشمي و خاتمي، باعث گسترش روابط ايران و عربستان و مـانع صـدور انقـالب و           
همچنين حضور نظامي آمريكا در منطقه پس از جنگ دوم خليـج         .  تحريك شيعيان عربستان بود

اين امر همـواره بـا جانبـداري آشـكار          .  فارس، وضعيت داخلي عربستان را بسيار ناگوار ساخته بود    
هـاي داخلـي را بيـشتر كـرده و بـه رشـد                آمريكا از اسراييل در فرآيند مذاكرات صلح، نارضـايتي       

هـاي اصـلي رشـد        مقامات عربستان سعودي يكي از ريشه  .  گرايي دامن زده بود بنيادگرايي و افراط
ايـن  .  دانـستند   گرايي را تغيير راهبرد آمريكا پس از جنگ دوم خليج فـارس مـي     نارضايتي و افراط

سپتامبر نقطه عطفي بـر       11 طوري كه پس از     مساله به چالش جدي ميان دو طرف منجر شد، به
سـپتامبر و سياسـت خـارجي جديـد           11 حادثـه   .  وجود آمـد  روابط و تعامل عربستان با آمريكا به

كاران آمريكايي در قبال خاورميانه بزرگ سبب آغاز دوره جديدي در روابـط و تعـامالت        نومحافظه
آمريكا در مقطع جديد، مبارزه با تروريسم، انجام اصالحات در          .  بين امريكا و عربستان سعودي شد

هاي خود اعالم كـرد       ها و سياست  ها را در صدر برنامه سازي در اين كشور جهان عرب و دموكراسي
حمله آمريكا بـه عـراق      .  ويژه عربستان سعودي برآمد    هاي عربي، به و در صدد اعمال فشار بر كشور

ها، آغـاز اقـداماتي بـراي ايجـاد تغيـير در              ها قرار داشت و از نظر سعودي  نيز در ادامه اين سياست
  40 .شد ثباتي محسوب مي خاورميانه و بي
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سـازي    ها ازطرح خاورميانه بزرگ آمريكا و الزامات دموكراسـي          احساس تهديد و فشار سعودي 
ها و نه شيعيان را خطر اصلي تلقـي كننـد و در         آن باعث شد كه در ابتداي اشغال عراق، آمريكايي

در ايـن مرحلـه،     .  نتيجه، سياست صبر و انتظار را در خـصوص تحـوالت عـراق در پيـش گيرنـد                
هـاي ايـن كـشور        ها با انتقاد از آمريكا خواستند با تغيير تاكتيك خـود در عـراق از سـني        سعودي

سازي در عراق و تثبيت جايگاه شـيعيان و كردهـا در            با پيشرفت روند دولت ـ ملت.  حمايت كنند
بـه اعتقـاد    .  ها از شرايط جديد عراق و منطقه افزايش يافـت        ساختار نظام سياسي، نگراني سعودي

هـا   عالوه بر اين مسايل، سعودي. هاي اشتباه آمريكا، عراق را به دست ايران داده است آنها، سياست
عنوان متحد راهبردي آمريكا، بر جايگـاه عربـستان در چـارچوب سياسـت          معتقدند عراق آينده به
جويانـه بـا آمريكـا در         هاي همكـاري    ظهور دولتي شيعي با گرايش    .  گذارد خارجي آمريكا تأثير مي

عنوان متحد راهـبردي جديـد و جـايگزين عربـستان بـراي              تدريج عراق را به عراق ممكن است به
هـايي اسـت كـه        منابع عظيم نفتي و موقعيت ژئوپليتيك عراق، از ويژگـي         .  واشنگتن مطرح سازد

در حـالي كـه سـاختار       .  سازد  تر مي   اي آمريكا برجسته هاي منطقه اهميت اين كشور را در سياست
اقتدارگرا و غيردموكراتيك حكومت سعودي و ارتباط آن بـا تروريـسم از نظـر برخـي مقامـات و                     

. اي از روابط آمريكا و عربـستان سـعودي شـده اسـت             هاي عمده تحليلگران آمريكايي، باعث انتقاد
رغم برخي    هاي متفاوت آمريكا و عربستان سعودي و سياست خارجي متفاوت دو كشور، به     رويكرد

اهداف مشترك عمده در اين حوزه، ناشي از بافت متكثر پيچيده اجتمـاعي عـراق از يـك سـو و                    
اين مساله باعـث شـده      .  هاي متفاوت اين دو كشور در خصوص عراق بوده است  ها و اولويت دغدغه

تـر روابـط      ها و مانعي براي پيوند مستحكم     است تا عراق به حوزه اختالفات اصلي آمريكا و سعودي
دوجانبه تبديل شود و بخش اصلي انتقادات رهبران آمريكا از عربـستان سـعودي بـه ايـن عرصـه          

  41 .معطوف شود
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ايدئولوژي سياسي جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي و تأثير آن بر سياسـت      
 :خارجي آنها در عراق

 تأثير ايدئولوژي سياسي شيعي بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در عراق. 1  
اي از خـالل ورود ايـدئولوژي         دستاورد بالفصل پيروزي انقالب اسالمي، تغيير موازنـه منطقـه       

هـاي    گرايي اسالمي به درون حكومت قدرتمندترين كشور منطقـه بـود كـه تمـامي دولـت            اصول
به واقع، اين انتظار از سوي بسياري از انقالبيـون      .  همسايه و حاضر در اين عرصه را به هراس افكند

ايران و برخي تحليلگران مسايل منطقه وجود داشت كـه مـردم كـشورهاي عـرب خليـج فـارس            
هايشان به غرب، از انقـالب اسـالمي          واسطه دلبستگي به اسالم و نارضايتي از وابستگي حكومت    به

الگوبرداري نموده و عليه حكام خود شورش كنند تا شاهد حـضور و برآمـدن جمهـوري اسـالمي           
ويژه در كشورهايي كه داراي اقليت يا اكثريت شـيعه مذهـب     اين امر به.  متعددي در منطقه باشيم

نمـود؛    تـر مـي     بودند، مانند عراق، بحرين، كويت، عربستان سعودي و امارات عربي متحده محتمل       
اي در ميـان      هـاي پراكنـده     ها و طغيان كما اينكه در نخستين سال پس از پيروزي انقالب، شورش

  42 .شيعيان بحرين، كويت و عربستان سعودي رخ داد كه به شدت سركوب شد
درصـدي از شـيعيان و        60 دليل برخورداري از اكثريـت        پس از آن بود كه رژيم بعثي عراق به 

ترين مرز خاكي با ايران احساس خطر بيشتري كرد و بر آن شد تـا ايـن           همچنين داشتن طوالني
دولت عراق بـه مـوازات      .  تهديد ايدئولوژيك را به فرصتي تاريخي براي تسلط بر منطقه تبديل كند 

ها با جمهوري اسالمي، براي جلوگيري از قيام احتمالي شيعيان اقدام بـه اخـراج               تشديد خصومت
حتي دولت عراق بـه ايـن مـيزان بـسنده           .  االصل مقيم آن كشور كرد     جمعي شيعيان ايراني دسته

الهـدي را     اهللا محمد باقر صدر و خواهرش بنت   كه آيت نكرد و معترض شيعيان عرب نيز شد، چنان
 . دستگير و اعدام كرد 1359 در فروردين 

المللي و تهـاجم نظامـي        ترين هدف ايران مقاومت در برابر فشارهاي بين    در دوران جنگ، مهم
به اين ترتيب، به هرگونه ابزار نظامي و راهـبردي بـراي مقابلـه در برابـر عـراق و غـرب               .  عراق بود

طـور كلـي سياسـت        بـه .  شـد   هاي ايدئولوژيك، توجه مـي  خصوص آمريكا، در چارچوب ضرورت به
خارجي جمهوري اسالمي ايران در اوايل انقالب و در دوران جنگ اهداف دوگانه ملي و فراملـي را        
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تعهدات اسالمي و رسالت انقالبي، تعقيـب تـامين اهـداف فراملـي و انقالبـي را                  .  كرد  پيگيري مي 
امـا  .  بخـشيد   كرد، در حالي كه الزامات جنگ، اهـداف ملـي را اهميـت و اولويـت مـي                    ايجاب مي 
اي كه    گونه  تنها اهداف فراملي را به حاشيه نراند، بلكه بر اهميت آنها افزود، به    هاي جنگ نه ضرورت

در .  يافـت   نياز اهداف فراملي و اسالمي ضرورت مـي         عنوان الزمه و پيش پيگيري اهداف ملي نيز به
طـوري كـه هـم        بـه .  الشعاع اهداف فراملي قرار گرفت      اين دوره حتي تعقيب اهداف ملي نيز تحت   

دانستند و هـم حاكمـان        رهبران ايران هدف اصلي جنگ را نابودي انقالب و جمهوري اسالمي مي
زيرا از يـك طـرف،        43 عراق انگيزه اصلي خود را از جنگ سرنگوني جمهوري اسالمي اعالم كردند؛  

بنابراين، بقا و حيات آن الزمـه       .  رود  شمار مي   جمهوري اسالمي ايران مركز و محور جهان اسالم به 
از طرف ديگر، انقـالب اسـالمي مـاهيتي فراملـي دارد و يـك انقـالب               .  امنيت و بقاي اسالم است

ها و انسانيت تعلق دارد و چون جنگ عـراق عليـه ايـران        گرايانه نيست، بلكه به ملت محدود و ملي
مثابه صـيانت از      جنگ كفر عليه اسالم است، پس حفظ جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي نيز به     

انگيزه صدام حسين و دوسـتانش،    «: دارد بيان مي) ره(بر اين اساس امام خميني. اسالم خواهد بود
ها و انگيزه ملت و قواي مسلح اسالمي ايران، دفاع از اسـالم و قـرآن      نفع ابرقدرت سركوبي اسالم به

  44 ».هاي اسالمي و مستضعفان است نفع ملت كريم به
با پايان جنگ و به ويژه بعد از حمله عراق به كويت، روابط خـارجي ايـران و عـراق بـار ديگـر           
برقرار شد، ولي اين گرمي روابط ديري نپاييـد؛ چـرا كـه بـا شكـست ارتـش عـراق در كويـت و                       
آزادسازي اين كشور و سپس قيام شيعيان عراق، دوباره روابط دو كشور به سردي گراييد؛ چرا كـه    

اعتراضات پنهـاني شـيعيان عـراق ابتـدا از         .  دانست عراق ايران را مسئول تحريك شيعيان خود مي
  1411 ايـن قيـام در پـانزدهم شـعبان          .  جنوب عراق آغاز و سپس به سرتاسر عراق كـشيده شـد        

محمدباقر حكيـم از     در ادامه اين قيام سيد    .  طور رسمي آغاز شد و به قيام شعبانيه شهرت يافت  به
 45 .راه بيندازنـد    گيري عليه صدام جبهه ديگري از قيام بـه  كردهاي شمال عراق خواست تا با موضع

هرچند اين قيام توسط دولت صدام حسين سركوب شد، ولي ايران از آن حمايت كرد كـه باعـث          
 2003 اين سردي در روابط تا زمان حمله آمريكـا بـه عـراق در سـال          . سردي روابط دو طرف شد

 . كمابيش ادامه داشت
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بـر مـسند      1932 با تغيير رژيم در عراق، اقليت سني كه از زمـان كـسب اسـتقالل در سـال           
حكومت تكيه زده بودند، از رهبري اين كشور محروم شد و به جاي آن اكثريت شيعه زمام امور را          

كننـده در اسـتقرار       به همين دليل، رقابت بين شيعه و سني به تنها عامل تعييـن    .  به دست گرفت
تريـن    اي اين كشور از پيچيده     مشكالت فرقه.  صلح و ثبات در عراق پس از صدام تبديل شده است

هاي شيعي تا فراسوي مرزهاي عراق بـه گـستره         مشكالت است؛ چرا كه بازتاب قدرت يافتن گروه
رقابت بين شيعه و سني نه تنها يك پديـده جديـد نيـست،         .  لبنان تا پاكستان امتدد خواهد يافت

گـذار بـر      ها و تـأثير     در حقيقت اين عامل، شكل دهنده ائتالف      .  باشد  بلكه محدود به عراق نيز نمي
نحوه تعريف و تعقيب منافع از سوي بازيگران مختلف در منطقه خاورميانه در سه دهه اخير بـوده         

بديهي است كه در حال حاضر اهميت سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي در منطقـه،            46 .است
ريشه در حمايت از شيعيان عراق و گسترش نفوذ آنها خواهد داشـت و متقـابالً، تعـارض شـديد                    

بـه عبـارت ديگـر، ماهيـت سياسـت خارجـي            .  منافع با عربستان و اعراب را به دنبال خواهد آورد   
جمهوري اسالمي ايران پس از سقوط صدام حسين، ادامه سياست سنتي ايران در منطقه؛ يعنـي           

اش   حفظ قدرت و نفوذ و نيز جلوگيري از هرگونـه تهديـد و تعـرض از جانـب رقبـاي هميـشگي             
از سوي ديگر، مساله اتحاد شيعه و همكاري با جوامع اسالمي مطرح اسـت كـه در ايـن             .  باشد مي

توان اهميت وجه ايدئولوژيك سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران را بـه خوبـي                بخش مي
هاي قومي ـ مذهبي اسـت و        بر پايه تجارب گذشته، ايران در نوار مرزي داراي اقليت.  مشاهده كرد

در ايـن ميـان،     .  بينـد   از نظر موقعيت ژئوپليتيك، همواره خود را در محاصـره اعـراب سـني مـي                
حساسيت عربستان سعودي كه بر پايه تعصبات بنيادگرايانه سـني اسـتوار اسـت، بيـش ازديگـر                   

بديهي است كه در اين ميان به قدرت رسيدن شـيعيان در عـراق نقطـه عطفـي در            .  كشورهاست
سياست خارجي جمهوري اسالمي است؛ چرا كه عراق مهد تشيع است و امـاكن مـذهبي در آن                 

دهند، در حالي كه عراق از زمان تأسـيس    قرار دارد و اكثريت جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي
 .شد تا فروپاشي رژيم صدام حسين توسط اقليت سني اداره مي
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 تأثير ايدئولوژي سياسي وهابيت بر سياست خارجي عربستان سعودي در عراق.2 
گردد كه در اوايل قرن هجـدهم توسـط محمدبـن       واژه وهابيت به جنبش احياي ديني باز مي

هـا و افـول       او با تقبيح تحريف اسالم طي قـرن       .  ريشه گرفت )  وسط عربستان (عبدالوهاب در نجد 
جزيـره عربـستان قبـل از پيدايـش           مجدد جوامع مسلمانان به وضعيت جاهليتي كه ويژگي شـبه    

و سنت و رفتار اوليه اسالف پرهيزگـار        )  عبادت انحصاري خدا(اسالم بود، نداي بازگشت به توحيد 
ابن عبدالوهاب در جستجوي گسترش دعوت خـود، متحـدي          .  را سرداد)  السلف الصالح (و ديندار 

پيمـان آنهـا    .  يافت)  در نزديكي شهر رياض (به نام محمد بن مسعود، رييس شهر كوچكي در درعا 
اين پيمان نه تنها اولين دولت سـعودي، بلكـه يـك نهـاد دينـي                 .  بنيان نهاده شد 1744 در سال 

. تـر سـاخت     داخلي كه توسعه و گسترش عقايد ابن عبدالوهاب به آن واگذار شده بود را گـسترده            
، )سـعودي (رود؛ از زمـان تأسـيس دولـت           نفوذ وهابيت بسيار فراتر از نقش رسمي نهاد ديني مي       

در نتيجه، كم وبيش،    .  وهابيت، فرهنگ، آموزش و پرورش و سيستم قضايي آن را شكل داده است  
 .گرايي سني عربستان تأثيرگذار بوده است بر همه تمايالت و جهات اسالم

ترين عوامل مؤثر در سياسـت خـارجي عربـستان سـعودي وجـود حرميـن                   همچنين از مهم  
اي قـرار داده      شرفين است؛ چرا كه اين دو مكان مقدس، عربستان سـعودي را در موقعيـت ويـژه            

كوشد تا براي خود با توجه بـه قـرار گـرفتن حـرمين شـرفين در آن                     حكومت سعودي مي.  است
. اي سياسي، مذهبي و معنوي خاص در ميـان كـشورهاي اسـالمي كـسب نمايـد            سرزمين وجهه

عنوان خادمين حرمين شرفين و داعيه رهبري جهان اسالم و تأسيس سازمان كنفرانس اسـالمي،   
ساز تحكيم ايـن      موجب شده تا اين آرزو و آرمان آل سعود تقويت شود و دالرهاي نفتي نيز زمينه      

 . موقعيت گردد
، عربستان سـعودي و رهـبران       1970 عالوه بر اين، با بهره گرفتن از افزايش قيمت نفت از دهه      

هاي اسـالمي در سراسـر جهـان اسـالم،            هاي متعدد و فعاليت    مذهبي وهابيت با حمايت از سازمان
عربستان سعودي با حمايت مالي از      .  اند  هاي خود درباره اسالم نموده    اقدام به توسعه و صدور ديدگاه

گيري شبكه مبارزين سني فعـال در    ها در برابر اشغال اتحاد شوروي كه زيربناي شكل مقاومت افغان
حـوزه  .  هاي جهادي پاكستان شد، نفوذ خود را در جنوب آسيا گـسترش داد      طالبان، القاعده و گروه
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علميه ديوبندي سنيان در افغانستان و پاكستان كـه محـل آمـوزش نيروهـاي القاعـده، طالبـان و                   
شيعه  هاي ضد   ترين پايگاه اشاعه ديدگاه    هاي مبارز در پاكستان و كشمير بوده، به مهم سربازان گروه

نظامي ضد شيعي در پاكستان همچون سپاه صحابه و لـشگر     نيروهاي شبه.  وهابي تبديل شده است
جنگوي، مورد حمايت ديوبندي بوده و با گروه طالبان و سازمان تروريستي همچون جيش محمـد             

كه در كشمير فعال بـوده و مـسئول اعمـال           )  نهضت طاهدين (و حركت المجاهدين   )  سپاه محمد(
 47 .اند، ارتباط دارند دانيل پرل، بودهوال استريت، تروريستي همچون قتل خبرنگار مجله 

پس از حمله آمريكا به عراق، محور اصلي سياست خارجي عربستان سعودي در قبال تحوالت       
در اين دوره زماني اسـت كـه در قيـاس بـا گذشـته               .  عراق، ايدئولوژي سياسي وهابيت بوده است 

گيرد؛ چرا كه حكومت عربـستان       سياست خارجي عربستان سعودي صبغه ايدئولوژيك به خود مي
هـاي    اين ناخشنودي به اقدامات و سياسـت      .  سعودي از وضعيت جديد عراق بسيار ناخشنود است   

توسـط    2001 سـپتامبر     11 هـا كـه پـس از        ايـن سياسـت   .  شـود   آمريكا در منطقه مربـوط مـي      
شود، در قالب حمله به افغانستان و عراق و طـرح خاورميانـه       كاران دولت بوش دنبال مي نومحافظه

اما بخش عمده نارضايتي رهبران سعودي با تغيـير سـاختار قـدرت درون            .  بزرگ نمود يافته است
عراق در ارتباط است كه به كاهش سـطح قـدرت اعـراب سـني و حاكميـت شـيعيان و كردهـا                       

آنهـا  .  كند  ها در ابتدا اظهار داشتند كه دموكراسي در عراق آنها را نگران مي  سعودي.  انجاميده است
اي و    هـاي فرقـه     انـداز خـشونت     يـابي شـيعيان، چـشم       اند در صورت قـدرت    همچنين تأكيد كرده

رغـم ادعـاي قبلـي سـران          از سـوي ديگـر بـه      .  اختالفات در عراق و نفوذ ايران حتمي خواهد بود       
ها در عراق، تهديد رسـمي ملـك عبـداهللا،          عربستان در تكذيب حمايت مالي گسترده از تروريست
 .ها را آشكار كرد پادشاه عربستان، در مذاكرات خود با ديك چني، نگراني

تمايل روحانيون بانفوذ، اشخاص ثروتمند سعودي و شـهروندان جـوان سـعودي بـه حمايـت             
بـرآورد  .  عنوان يـك چـالش بـاقي اسـت          جويان در عراق، هنوز به    لفظي، مالي يا شخصي از ستيزه

در نوامبـر   .  اند، نادرست و تاييـد آن دشـوار اسـت       هايي كه براي جنگ به عراق رفته تعداد سعودي
جنگجوي خـارجي در طـول يكـسال          1100 ، سخنگوي ارتش آمريكا اعالم كرد كه تقريبا    2006 

در يـك گـزارش     .  انـد   درصد آنـان مليـت سـعودي داشـته        12 اند كه     گذشته در عراق كشته شده 
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به نقل از مقامات نظامي و اطالعاتي بدون نـام آمريكـا، ايـن ادعـا               2007 مطبوعاتي در اول ژوئيه 
رونـد و اكثـر       نفر از عربستان بـراي جنـگ بـه عـراق مـي              40 تا    30 مطرح شده است كه هر ماه 

صرف نظر از دقيق يـا نـادقيق بـودن ايـن آمـار و               .  اند  گذاران خارجي در عراق، سعودي بوده   بمب
انـد و از نظـر        ها هسته مركزي شورشيان خارجي در عـراق بـوده       توان گفت سعودي ها، مي ارزيابي

  48 .مالي نيز بيشترين كمك را براي تقويت شورش عراق كرده اند
گرا و فعـال سياسـي در      گرايي به طور مستقيم با توسعه ايدئولوژي تقابل در سه دهه اخير فرقه

هـاي جهـادي      هويت سني بخشي از ايدئولوژي و سياست گـروه       .  بين سنيان در ارتباط بوده است
سـازمان  «هـاي مختلـف       هـاي مبـارز و همچنيـن شـاخه          مرتبط با القاعـده، طالبـان يـا وهـابي         

ثبـاتي در     خشونت ضد شيعي تنها يك دستاويز راهبردي براي ايجاد بـي         .  است »المسلمين اخوان
طلبـي   هاي واشنگتن براي آينده عراق نيست، بلكه بخشي از ايدئولوژي جنگ عراق و تضعيف طرح

گزاري در مشهد، كراچـي، كويتـه و مـزار            هاي اخير در عراق با وقايع بمب     گزاري بمب.  سني است
اي كنونـي در      به همين دليل، تهديـدات فرقـه      .  شباهت بسياري دارد    1990 شريف در اوايل دهه    

 . عراق بيشتر نتيجه يك رقابت جدي و عميق است تا نتيجه مستقيم تحوالت اخير در عراق
مساله ديگر ديدگاه و عملكرد روحانيون وهابي عربستان سعودي است كه نفوذ بـسيار زيـادي       

ويـژه    هـا بـه     غربـي (تبليغات وهابيون بر اين نكته تأكيد دارد كه اتحاد صـلبيون   .  در حكومت دارند
در هميـن   .  به توطئه عليه مسلمانان سني در عراق منجر شده است       )  شيعيان(ها  و صفوي)  آمريكا

هـاي ارشـد سـعودي خواسـتار مـسلح شـدن              تن از روحانيون و مفتي      38 ، 2007 راستا در سال 
. يعـني شـيعيان شـدند     »  هـا   توطئـه صـفوي   «ها براي دفاع از اهل سنت عـراق در مقابـل               سني
هاي ضد شيعي نوسلفي و نيز منابع مالي عربـستان همـواره تعـداد بـسياري از شـهروندان                     مؤلفه

رسد اين مالحظه مقامـات سـعودي         به نظر مي  .  سعودي را براي مقابله با شيعيان روانه كرده است
ها در ايـن حـوزه، تـالش بـراي عـدم تثبيـت                تر سعودي   اولويت مهم .  تري است   براي اهداف مهم

اي بـه نفـع رقبـاي عربـستان در           ساختار سياسي جديد عراق و برهم خوردن موازنه قدرت منطقه
هاي شيعي ـ سني براي بسيج        اند از تنش   بر اين اساس، مقامات سعودي تالش كرده. منطقه است

ايـن  .  هاي دروني به منظور حمايت از سياسـت خـارجي خـود اسـتفاده كننـد           افكار عمومي و توده
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شـود، سـبب      اي ناشـي مـي    سياست كه از مالحظات راهبردي عربستان درباره موازنه قدرت منطقه
  .تساهل سعودي در خصوص ورود جنگجويان خود به عراق و حمايت از شورشيان سني شده است

 گيري نتيجه

در اين مقاله سعي در بررسي عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي دو كشور جمهوري اسالمي        
ابتـدا، مـروري كوتـاه بـر تـاريخ روابـط            .  ايران و عربستان سعودي در قبال تحوالت عراق داشتيم       

خارجي دو كشور ايران و عربستان در عراق را بيان كرديم و سعي داشـتيم تـا شـماي كلـي ايـن            
سپس در سه قسمت فرضيه خود را مورد آزمـون قـرار داديـم؛ ابتـدا تأثيـر                  .  روابط را نشان دهيم

بـراي  .  ژئوپليتيك و ژئواكونوميك را بر سياست خارجي دو كشور در عراق مورد آزمون قرار داديـم      
كشورهاي نزديك بـه هـم از نظـر جغرافيايـي           «:  مراجعه كرديم     آزمون فرضيه خود، به اين گزاره   

شـدت از     دهنـد و سياسـت خـارجي آنهـا بـه            اغلب مناطق ارتباط سياسي دوجانبه را شكل مـي        
تريـن    بر اساس اين گزاره منطقي و از آنجايي كه ژئوپليتيك، مهـم    »  پذيرد همسايگانشان تأثير مي

گيري سياست خارجي اين كشور بوده است، سياست خارجي ايران و عربستان نيـز     عامل در شكل
عالوه بر اين مساحت وسيع ايران و عربستان كـه يكـي    .  پذيرد متقابالً بشدت از اين عامل تأثير مي

باشد، معـضالت و مـشكالت مـرزي          از عناصر جغرافيايي مؤثر بر سياست خارجي اين كشورها مي
فراواني را براي اين كشور به وجود آورده است كه مثال بارز اين مقوله اختالف در مورد حاكميـت          

 . بر اروندرود ميان ايران و عراق بود كه كماكن نيز الينحل باقي مانده است
ترين منبـع درآمـد ارزي و اقتـصادي دو            در مورد عامل ژئواكونوميك نيز بايد بگوييم كه مهم       

اگر تنها يك مثال براي تأثير نفت و درآمدهاي نفـتي بـر           .  كشور ايران و عربستان نفت و گاز است
سياست خارجي ايران و عربستان سعودي در عراق نام ببريم؛ در مورد ايران، به مـاجراي پذيرفتـه        

كنيم، در مورد عربستان سعودي، حمله عراق به كويت         سازمان ملل اشاره مي 598 شدن قطعنامه 
چراكه پس از پايـان جنـگ ايـران و عـراق، مـساله           .  هاي نفتي اين كشور بود عمالً نتيجه سياست

عراق از عربـستان و   .  هاي عراق به عربستان به معضل جديدي در روابط دو كشور تبديل شد بدهي
ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس انتظار داشت، تا با باال نگه داشتن قيمت نفـت        
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ولي عربستان كـه بـه علـت منافـع          .  هاي خارجي عراق كمك كند    به بازسازي و بازپرداخت بدهي
بلندمدت خود، به حفظ ثبات قيمت نفت و كنترل آن در حد متوسط متعهـد بـود، عمـالً راهـي             

هـاي    خالف ميل صدام حسين برگزيد و در نهايت باعث شد كه صدام حسين براي جبران بـدهي    
 . خود به كويت حمله كند و آن را به اشغال خود درآورد

در قسمت بعد به بررسي روابط خارجي اياالت متحده با ايران و عربستان و تأثير اين روابط بـر   
در مورد روابـط ايـران و ايـاالت متحـده، بيـان             .  سياست خارجي اين كشورها در عراق پرداختيم      

كرديم كه قبل از انقالب اسالمي، ايران عالوه بر ستون نظامي رهنامه نيكسون، ژاندارم آمريكـا در           
خصوص پس از قـضيه اشـغال سـفارت           به همين دليل پس از انقالب اسالمي و به  .  منطقه نيز بود

گـيري اعـضاي سـفارتخانه، آمريكـا بـه شـدت              و گروگـان )  ره(آمريكا توسط دانشجويان خط امام
پـس از   .  رودرروي انقالب ايران ايستاد و از هرگونه تالش جهت مقابله با اين انقالب فروگذار نكـرد    

وجـود    اي ميان آمريكا و عراق به   اجراي ناموفق كودتاي نوژه و همچنين واقعه طبس، اتحاد نانوشته
تـوان جنـگ ايـران و عـراق را نتيجـه              لذا مي .  آمد و صدام با چراغ سبز آمريكا به ايران حمله كرد 
در مـورد روابـط خـارجي آمريكـا و عربـستان            .  مستقيم مناسبات تيره ايران و آمريكا ارزيابي كرد    

عنـوان متحـد      ها معتقدندكه عـراق آينـده بـه         سعودي نيز بايد بگوييم كه در حال حاضر سعودي      
منابـع  .  گـذارد   راهبردي آمريكا، بر جايگاه عربستان در چارچوب سياست خارجي آمريكا تأثير مـي    

هايي است كه اهميت اين كشور را در سياسـت           عظيم نفتي و موقعيت ژئوپليتيكي عراق از ويژگي
كه سـاختار اقتـدارگرا و غيردموكراتيـك حكومـت            در حالي .  سازد  تر مي   اي آمريكا برجسته    منطقه

سعودي و ارتباط آن با تروريسم از نظر برخي مقامات و تحليلگـران آمريكـايي، باعـث انتقادهـاي              
برخي از نويسندگان و تحليلگران مـسايل       .  اي از روابط آمريكا و عربستان سعودي شده است   عمده

هاي افراطي را     هاي عربستان سعودي در عراق و حمايت اين كشور از سني    خاورميانه حتي دخالت
به عبارت ديگر حمايت آمريكا از تكثرگرايي در عـراق و انتقـاد از        .  كنند در همين راستا ارزيابي مي

هـاي سـني در عـراق         هاي داخلي عربستان باعث شده كه اين كشور به حمايت از افراطي   سياست
 . روي آورد تا عراق نتواند جايگزين عربستان سعودي براي اياالت متحده در منطقه شود

در مورد تأثير ايدئولوژي سياسي بر سياست خارجي جهوري اسالمي در عـراق، بيـان كرديـم         
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كرد، بـه هميـن       هاي شيعي عراق حمايت مي   كه در اوايل پيروزي انقالب اسالمي، ايران از جنبش
. دليل بود كه صدام حسين، شيعيان ايراني االصل را از عراق به صورت دسته جمعي اخـراج كـرد             

در دوران جنگ نيز ايران، اهداف فراملي و ايدئولوژيك را به شدت و قوياًً در سياست خارجي خـود   
از ديد رهبران جمهوري اسالمي جنگ عراق عليه ايران،      .  خصوص در قبال عراق در پيش گرفت به

جنگ عليه كفر عليه اسالم بود، به همين دليل حفظ جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي به مثابه         
با تغيير رژيم در عراق، اقليت سني كـه از زمـان كـسب اسـتقالل در             .  صيانت از اسالم خواهد بود

بر مسند حكومت تكيه زده بودند، از رهبري اين كشور محـروم شـد و بـه جـاي آن                  1932 سال 
ترين نتيجه اين تحوالت، افزايش نقـش ايـران در           فوري.  دست گرفت اكثريت شيعه زمام امور را به

در مورد تأثير ايدئولوژي سياسي وهابيت بر سياست خـارجي عربـستان نيـز               .  تحوالت عراق است 
ها نسبت به سرنوشت كـشور عـراق بـسيار        اشاره كرديم كه با تغيير رژيم در عراق، نگراني سعودي

هاي عربستان را در پي       دموكراتيك بودن و فدرالي بودن ساختار جديد عراق، نگراني  .  مشهود است
از نظر عربستان، تالش كردها و شيعيان براي ايجاد ساختار فدرالي در عراق تـضعيف       .  داشته است

. گيرد  از سوي ديگر، هويت عربي عراق در معرض تهديد قرار مي       .  بيشتر اعراب سني را در پي دارد
 . كند هاي عراق بشدت حمايت مي به همين دليل، عربستان سعودي از سني

رسيم كه هر سه عامل در مقاطع مختلف زماني در سياسـت خارجـي     در نهايت به اين نتيجه مي
گـيري سياسـت      موقعيت ژئوپليتيكي دو كشور عاملي بسيار مهـم در جهـت     . .  اند دو كشور مؤثر بوده

گـيري سياسـت      خصوص تنگناهاي ژئوپليتيكي عـراق همـواره در جهـت           خارجي دو كشور است به    
گيري آنها نسبت     نوع روابط اياالت متحده با دو كشور نيز در جهت     . خارجي دو كشور مؤثر بوده است

ـاي    به وقايع عراق مؤثر است؛ به اين صورت كه معموالً عربستان سعودي در جهت موافق سياسـت        ه
كنـد، هرچنـد ايـن        هاي آمريكا عمل مـي     آمريكا و جمهوري اسالمي ايران در جهت مخالف سياست

در مـورد سياسـت     .  مساله يك حكم كلي نيست و وقايعي در تاريخ خالف اين مساله ثابت شده است
خصوص اوايل انقالب اسالمي ايران بعد     اي به توان گفت، در دوره خارجي ايدئولوژيك دو كشور نيز مي

در مورد عربستان سعودي دوره سياسـت     . ايدئولوژيك سياست خارجي ايران بيشتر نمود داشته است
 . خارجي ايدئولوژيك، بعد از سقوط صدام حسين و به قدرت رسيدن شيعيان در عراق است
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