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تعينات 1ساختاري در روابط ايران و عربستان؛
از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي
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چکيده
مقاله پيشرو با بررســي تطبيقي و تحليل تاريخي ،به داليل تداوم تقابل ايران و عربستان
طي نيم قرن اخير ميپردازد و مدعي است الزامات ساختاري قدرت در سطح نظام بينالملل و
وضعيت موازنه قدرت در سطح منطقهاي ،مهمترين مؤلفههاي تعينزا در تداوم تنش و تقابل
ميان ايران و عربستان اســت .مقاله پس از تبيين نظري دو شکل ايجابي و سلبي ،به تحليل
تاريخي ميپردازد و روابط ايران و عربســتان را در مقاطع خروج انگلســتان از خليج فارس و
دکترين دوستوني نيکسون ،انقالب اسالمي ،جنگ ايران و عراق ،حمله صدام به کويت در 1991
ميالدي ،حمله امريکا به عراق در  2003ميالدي ،جنگ  33روزه اسرائيل عليه حزباهلل لبنان
و در نهايت ،روابط ايران و عربستان پس از بهار عربي در  2010ميالدي ،تحليل و تبيين نظري
ميکند .در پايان نيز راهکارهايي براي مديريت تقابل دو کشــور ارائه ميدهد .روش پژوهش،
توضيحي ـ تبييني ـ تجويزي است.
کليدواژهها :ايران ،عربستان ،موازنه قدرت ،تعينات ساختارى ،خاورميانه.

.1 Deteminacy.
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ل پيچيدهاي تبديل شده است .اين پيچيدگي ،متأثر از سطوح سياسي ،اقتصادي،
معض 
فرهنگــي ،ايدئولوژيک ،اجتماعــي ،نخبگي و توزيع قدرت در ســطح منطقهاي

و بينالمللي اســت .پژوهشهاي مختلف با برجســتهکردن هر يک از اين سطوح
چندگانه ،سعي در واکاوي روابط ايران و عربستان داشتهاند .مروري بر پژوهشهاي
صورتگرفته درباره روابط ايران و عربستان و همچنين بررسي ديدگاههاي مختلف،
دو روايت اصلي را در خصوص ريشــههاي تقابل دو کشور نشان ميدهد .روايت

اول ،شــامل ديدگاهي است که ريشــه اصلي تقابل اين دو کشور را در تعارضات
ايدئولوژيک دنبال ميکنند .از اين منظر ،ايران رهبر جهان تشــيع ،و عربستان رهبر

جهان تسنن است و اين رقابت و تعارض ايدئولوژيک (بهخصوص قرائت وهابيت
از اســام) ،به ديگر حوزههاي سياسي ،اقتصادي و استراتژيک سرايت کرده است.
پژوهشگراني که از منظر ايدئولوژيک به تعارض ايران و عربستان ميپردازند ،ريشه
اصلي منازعه را در تعارض وهابيت و مذهب تشــيع دنبال ميکنند .در اين زمينه،

ميتوان به مقاله «واکاوي زمينههاي ناســازواري ايران و عربســتان» ،نوشته افشين

 124متقي ( )1394اشــاره کرد .روايت دوم ،شامل کساني ميشود که تقابل دو کشور را
رقابت ژئوپليتيک دو قدرت منطقهاي ميدانند؛ طوريکه هر يک خواهان تبديلشدن

به قدرت اول منطقهاي هســتند .اين دســته از تحليلگران ،رقابت دو کشور را در
عناصر داخلي ايران و عربســتان يعني ميل به افزايش قدرت از ســوي حاکمان دو

کشور ميدانند و معتقدند تعارض ايدئولوژيک ،مسئله اصلي اين دو کشور نيست؛
بلکه متغيري شــتابدهنده است .بهکالميديگر ،مســئله اصلي دو کشور رقابتي
سياســي است؛ اما پوسته اين رقابت ،رنگي ايدئولوژيک به خود گرفته براي نمونه،

محمدرضا حقشــناس ( )1396در مقاله «رقابتهــاي ژئوپليتيک و روابط ايران و
عربستان :مکانيزمها و راهبردها» از منظر رقابتهاي ژئوپلتيک به تقابلهاي ايران و

عربستان پرداخته است.
ما در اين پژوهش ،به دنبال تبيين ريشــههاي تقابل و منازعه ايران و عربستان از

منظري ژئوپليتيک و با هدف ارائه راهکار براي تنشزدايي بر اساس تحليل تاريخي

روابط فيمابين هستيم .در واقع ،نقطه تمايز اين مقاله با ديگر مقاالت ،در اين است
که ميکوشــد با تحليل تاريخي ،پيشزمينههاي افزايش تنش يا تنشزدايي را نشان
دهد و بر اساس آن ،تجارب تاريخي ،امکان يا عدم امکان تنشزدايي ميان دو کشور
عربستان ارائه دهد .اين مقاله ،وزن تعينات ساختاري در روابط دو کشور را برجسته

ميداند .منظور از تعينات ،فشارهاي اجتنابناپذير سيستميک ( )Determinacyاست.
با بيان اين مقدمه ،سؤال اصلي اين مقاله عبارت است از:
با توجه به روندها و گسســتهاي تاريخي روابط ايران و عربســتان از دوران

پهلوي تا امروز ،مهمترين داليل تقابل ايران و عربستان کدام است؟

با توجه به تحليل تاريخي روابط ايران و عربستان ،پيشنياز مذاکره موفق فيمابين

چيست؟

در پاسخ به سؤال اصلي ،اين فرضيه را در محک تجربه و آزمون قرار ميدهيم که:
الزامات ســاختاري قدرت در سطح نظام بينالملل و وضعيت موازنه قدرت در

ســطح منطقهاي ،مهمترين مؤلفههاي تعينزا در تــداوم تنش و تقابل ميان ايران و
عربستان است.

در پاسخ به سؤال فرعي نيز فرضيه زير در محک آزمون قرار ميگيرد:
روابط تاريخي و تجارب مذاکرات رســمي و غير رســمي ميان رهبران ايران و

عربستان ،نشان ميدهد که پيشنياز تنشزدايي فيمابين ،مستلزم تغيير موازنه قدرت

به نفع يکي از دو طرف و مهمتر از آن ،پذيرش تغيير موازنه از ســوي رهبران دو
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سؤال فرعي مقاله نيز عبارت است از:
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را پيشبيني کند و راهکارهايي براي جمهوري اسالمي به منظور مديريت تعارض با

125

کشور است.
اين مقاله ،پس از تبيين نظري نئورئاليسم و موازنه قدرت در دو شکل ايجابي و

ســلبي ،به تحليل تاريخي ميپردازد و روابط ايران و عربستان را در مقاطع خروج
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

126

انگلستان از خليج فارس و دکترين دوستوني نيکسون ،انقالب اسالمي ،جنگ ايران
و عراق ،حمله صدام به کويــت در 1991ميالدي ،حمله امريکا به عراق در 2003

ميالدي ،جنگ  33روزه اســرائيل عليه حــزباهلل لبنان و در نهايت ،روابط ايران و

عربستان پس از بيداري اســامي در  2010ميالدي ،تحليل و تبيين نظري ميکند.

در پايان نيز راهکارهايي براي مديريت تقابل دو کشــور و امکان همزيستي آنها بر
پايه منافع مشــترک ارائه ميدهد .روش پژوهش در اين مقاله ،توضيحي -تبييني-
تجويزي خواهد بود؛ به اين صورت که بررســي وضعيت روابط ايران را در ادوار

مختلف توضيح ميدهيم ،مؤلفههاي أثرگذار در کيفيت روابط دو کشــور را تبيين
ميکنيم و در پايان ،راهکارهايي براي آينده پيشنهاد ميدهيم.

 .1نئورئاليسم ساختاري ،موازنهسازي سلبي و ايجابي

نظري ه رئاليســم با طيف متنوعي از نحلهها چند عنصر اصلي دارد .اولويت بقا،

دغدغه امنيت ،قدرتطلبي ،ترس ،بياعتمادي ،جنگ و اقتدارگريزي عناصر اصلي

نظريه رئاليسم و مؤلفههاي اصلي شکلدهنده روابط ميان کشورها هستند (ويليامز،
 ،1392ص .)56مهمتريــن بازيگران از نگاه رئاليســتها دولتها هســتند که در

محيطــي که به نــدرت ميتوان به بازيگر ديگري اعتماد کــرد ،بر مبناي عقالنيت

هزينهـ فايدهگرا دســت به انتخاب عقاليي ميزنند تا بيشــترين منفعت را کسب
کنند ( .))P707 ,1997 ,Larsonثبات در محيط بينالمللي نيز نســبي و محصول

مســتقيم موازنه قدرت است و روند توازنسازي ،رفتار روزمره دولتها را تشکيل
ميدهد .دولتها بر اساس عقالنيت هزينهـ فايدهگرا ،اولويت نخست در رويارويي

با ديگر دولتها را به ديپلماســي ميدهنــد و جنگ ،آخرين گزينه آنها براي حفظ

موجوديتشان است .همکاري در محيط بينالمللي نيز همواره شکننده و تابع ذهنيت
رهبران کشورها از ميزان قدرت کشورشان نسبت به ديگر بازيگران است .احتمال

فرصتطلبي دولتها و عمل خودخواهانــه ،حالت بالتکليفي و بياعتمادي را به

نيات ديگران ايجاد ميکنــد و بزرگترين مانع اعتمادورزي و همکاري بينالمللي
است (.)Rathbun, 2009, P353

برخالف نظريه رئاليسم کالسيک ،که سطح تحليل خود را دولتها قرار ميدهد،

مفهوم کليدي کنت والتز ،مهمترين نظريهپرداز نئورئاليســم ،ساختار نظامبينالملل
است .اما اين ساختار به چه معناست و چه مختصاتي دارد؟ به نظر والتز ،ساختار از

ســه جزء تشکيل شده است :اصل اول ،اقتدارگريزي يا آنارشي است که به سيستم

نظم ميدهد .چگونه آنارشي نظمدهنده است؟ آنارشي در بطن خود ،محدوديتهايي

براي دولتها ايجاد ميکند و آنها را به رفتارهايي خاص و مشترک وا ميدارد .والتز
بکوشد و هر واحدي ،آگاه است که براي تضمين بقا و امنيت بايد به خود اتکا کند.
اين نظم رفتاري ،همان نظم در بطن ساختار آنارشي است (والتز ،1392 ،ص)149

آنارشــي موجب ميشــود دولتها طوري جهت يابند که مبتني بر امنيت و حفظ
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معتقد اســت آنارشي ،منجر ميشود که هر واحدي براي تضمين بقا و امنيت خود
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نئورئاليسم عامل ساختاري کالن و نه خُ رد را تعيينکننده رفتارهاي دولتها ميداند.

بقاي خود عمل کنند .اهميت حفظ بقا و امنيت ميان واحدها ،آنها را به بيشينهسازي 127

قدرت ســوق ميدهد .در ساختار نظام بينالملل ،قدرت به صورت يکسان تقسيم
قدرت هژمون ،بيشترين قدرت را دارد و

نشده اســت؛ ازاينرو در نظام بينالملل،

ســپس قدرتهاي بزرگ ،قدرت منطقهاي ،قــدرت کوچک و در نهايت ،کمترين
قدرت در اختيار ريزقدرتهاســت .مسلم ًا کشورهايي که قدرت بيشتري دارند ،بر
سياست خارجي کشورهاي ضعيف اثرگذارتر هستند و ميزان اثرپذيري کشورهاي
ضعيف ،بيشتر اســت .بنابراين ،روند اثرگذاري و اثرپذيري از محيط بينالملل ،به

ميزان قدرت کشورها بستگي دارد .آنچه قدرتهاي بزرگ را وا ميدارد تا تفکر و

کنش تهاجمي داشــته و در پي دستيافتن به موقعيت هژمون باشند ،خصوصيات
فردي آنها نيست؛ بلکه ساختار نظام بينالملل است (ميرشايمر ،1388 ،ص.)61

جزء دوم تشــکيلدهنده ســاختار نظام بينالملل ،تفکيک واحدها و تشــريح
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کارکردشــان اســت .به زعم والتز ،اصل نظم دهنده يعني آنارشــي ،به سبب عدم
ضمانت اجرا و تضمين قوانين براي بازيگران ،آنها را وارد چانهزني و رقابت کرده

است .بر اين اساس ،دولتها به بيشينهسازي قدرت روي آوردهاند .به عقيده والتز،

صحنه سياست بينالملل ،دربردارنده واحدهاي مشابه و يکساني است که اعمالشان
از روي فعاليت و اعمال ديگران است (والتز ،1392 ،ص.)157

جزء ســوم ساختار نظام بينالملل ،توزيع تواناييهاســت که به تمايز واحدها از

يکديگر ميانجامد .به عقيده والتز ،ســاختار به طور غير مســتقيم از طريق رقابت و

جامعهپذيري ،رفتار دولتها را به يکســو ســوق ميدهد .جامعهپذيري ،رفتار را با

محدوديت روبهرو ميســازد تا کشورها با رعايت هنجارها و قواعد مبتني بر شالوده
ساختار ،رفتاري شبيه به يکديگر داشته باشند؛ همانطورکه شهروند در جامعهاي که

در آن زندگي ميکند ،هنجارها و قواعد داخلي آن را رعايت ميکند .والتز معتقد است
در اين راســتا دولتها چارهاي جز پذيرش قواعد ســاختار نظام بينالملل ندارند و

 128خود را با رويههاي رايج بينالمللي تطبيق ميدهند .عامل ديگري که به رفتار دولتها
جهت ميدهد ،رقابت است .رقابت ميان دولتها به شکلگيري رفتار مشابه ميانجامد.
رقابت ،دولتها را وا ميدارد تا روشهاي خود را با پذيرفتنيترين رويههاي موجود

وفق دهند .جامعهپذيري و رقابت ،دو فرايندي اســت که با آنها تنوع رفتاري و نتايج
ناشي از آن کاهش مييابد (همان ،1392 ،ص120ـ .)124در نتيجه ،والتز مخالف آن

نيست که کشورها در ساختار سياست بينالملل از آزادي برخوردار هستند؛ اما معتقد

است که اگر فراتر از محدوديتهاي ايجادشده از سوي ساختار نظام بينالملل حرکت
کنند ،با واکنش سيستميک روبهرو خواهند شد (ليتل ،1389 ،ص.)280

پس از ســاختار نظام بينالملل ،که ســه جزء آن تشريح شد ،مفهوم کليدي دوم

در نظر والتز و نئورئاليســتها ،مفهوم موازنه قدرت اســت .بر اساس وضعيت و
کارکردي که از آنارشــي در نظريه نئورئاليسم تشريح شــد ،قاعدت ًا در روابط ميان

دولتها همواره بايد انتظار جنگ مستمر و بيوقفه را داشته باشيم؛ اما در واقعيت،
جنگ دائمي نيست و نظام بينالملل از ثبات نسبي برخوردار است .چرا؟ پاسخ در

برقرار است ،ثبات دارد .بيثباتي ،زماني حاصل ميشود که موازنه قدرت تغيير کند.

دولتها زماني که احساس کنند قدرتشان نسبت به رقيب افزايش يافته است ،توازن
موجود را عليه خود ميدانند و با هدف افزايش قدرت خود و کاهش قدرت رقيب،

توازن موجود را بر هم ميزنند و ميکوشــند موازنه جديدي شــکلدهند .موازنه

جديد ميتواند محصول جنگ ،ديپلماســي يا هر دو باشد .در هر صورت ،پس از
نظريه والتز ،سيســتم به توازن ميل دارد (برچيل و ليؤکليتر ،1395 ،ص .)52تثبيت

موازنه جديد به پذيرش وضعيت جديد از ســوي بازيگران اصلي محيط وابســته
است .پذيرش موازنه جديد از سوي بازيگران اصلي ،تثبيت موازنه قدرت را فراهم

پاييز و زمستان 1398

برهمخوردن موازنه قدرت ،موازنه جديدي شــکل خواهد گرفت؛ زيرا بر اســاس
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مفهوم موازنه قدرت نهفته است .والتز ميگويد که ثبات در ساختار آنارشيک ،نسبي
و کام ً
ال وابسته به موازنه قدرت است .سيستم بينالملل در زماني که موازنه قدرت

ميکند .سؤال اساسي اينجاست که پس از برهمخوردن موازنه قدرت و با توجه به 129

ميل ذاتي سيست م بينالمللي به توازن (بر اساس نظريه نئورئاليسم) ،دولتها در چه

موقعيتي موازنه جديد را پذيرا ميشوند؟ در اين زمينه ،ديدگاه کالوزويتس درخور
توجه است .اين نظريه ،به خوبي گسستها و پيوستهاي روابط ايران و عربستان

را تبيين ميکند.

کالوزويتس معتقد است توافق ميان رقبا يا دو طرف مخاصمه ،در حالت توازن

قدرت شکل نميگيرد؛ زيرا در اين حالت ،دو طرف خود را هماورد ديگري فرض

ميکننــد و مترصدند تا وضع موجود را به نفع خود و به ضرر ديگري تغيير دهند.

کالوزويتس معتقد اســت مذاکره و ديپلماســي ،پس از نبرد يا پس از تغيير موازنه
ک طرف ،خود را برنده و ديگري نيز خود را بازنده
قدرت شکل ميگيرد .زماني که ي 

بداند ،طرف بازنده با هدف حفظ پرستيژ ،و طرف برنده با هدف مشروعيتدادن به
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

نتيجه منازعه ،وارد مذاکره ميشوند .حاال اين منازعه ميتواند جنگ يا تغيير توازن
قدرت به هر دليلي باشــد .بر اساس نظر کالوزويتس ،مادامي که دو طرف خود را

برابر و هماورد يکديگر بدانند يا آنکه بازيگران ،حتي پس از تغيير موازنه قدرت ،به
تغيير وضعيت باور نداشته باشند ،مذاکره و تثبيت موازنه جديد بسيار سخت خواهد

بود (.)see: Lindell, 2009

در اين مقاله ،ما روابط ايران و عربســتان را به شدت متأثر از ساختار قدرت در

سطح سيســتميک ميدانيم؛ بنابراين تعيُن ساختار نظامبينالملل بر رفتار سياست

خارجي ايران و عربســتان را در چهارچوب نظريــه والتز تبيين ميکنيم .همچنين

مقاطع تحول در روابط ايران و عربســتان را با تغيير توازن قدرت در منطقه و از آن
مهمتر با باور رهبران دو کشور از موازنه جديد ،کام ً
ال مرتبط ميدانيم و اعتقاد داريم
ديدگاه کالوزويتس ،تبيينکننده تحوالت مقطعي در روابط ايران و عربستان است.

هرگاه موازنه قدرت در منطقه تغيير کرده و يکي از دو طرف ايران و عربســتان به

 130تغيير موازنه باور پيدا کردند ،روابط دو کشور به سمت تنشزدايي يا افزايش تنش
پيش رفته است .در قسمتهاي بعد با شواهد تاريخي اين معنا را تبيين ميکنيم.
 .2دکترين دوستوني ريچار نيکسون

انگلســتان تا ســال  1969با حضور نظامي در خليجفارس ،امنيت اين منطقه را

بر عهده داشــت .سال  1969انگلستان اعالم کرد که ديگر در خليجفارس حضور
فيزيکي نخواهد داشت و از منطقه خارج خواهد شد .امريکا که در کارزار ويتنام به

شدت درگير شده بود و تمام توان خود را صرف اين جنگ ميکرد ،ناگهان با خأل
ج فارس هم روبهرو شد .منطقه خاورميانه و به طور مشخص خليج
قدرت در خلي 

فارس ،اهميت ويژهاي در نظام دوقطبي داشــت .مجاورت شــوروي با اين منطقه
و همچنيــن وجود ذخايــر مهم انرژي دنيا در آنجا باعث شــده بود تا قدرتهاي

بــزرگ ،حداکثر نفوذ و اثرگــذاري خود را در تحوالت ايــن منطقه بهکار گيرند

( .)Noyes, 1982, P558اعالن خروج انگلســتان از خليج فارس نيز خود سرآغاز
اختالفات و جبههگيريهاي جديدي در منطقه شد .با خروج انگلستان از منطقه و

برداشــتن چتر امنيتي از شيوخ عرب ،نياز به قدرتي جايگزين در اين منطقه بسيار
تحقق منافع جهانگست ِر خود بودند .در اين ميان ،اياالت متحده امريکا به دليل فشار

افکار عمومي در جامعه امريکا و درگير بودن در ويتنام و هزينههاي بيسابقه جنگي،

مايل به جايگزين شــدن با بريتانيا نبود؛ اما اهميت استراتژيک خاورميانه نيز براي
نيکسون ،رئيسجمهور امريکا ،پوشيده نبود ( .)Noyes, 1982, P565راهبرد نيکسون
ِ
امنيت مناطق
براي خاورميانه ،دکترين دوستوني بود؛ دکتريني در راستاي واگذاري

و وزن ايران در منطقه آگاهي داشتند ،زمينههاي تبديل ايران به يک قدرت بيرقيب
منطقهاي را در خليج فــارس فراهم کردند تا حکومت پهلوي ،جبهه او ِل مبارزه با
کمونيســم را در منطقه تشکيل دهد .براي آرامش اعراب و همراهي آنها نيز کشور
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مهم ،امري اجتناب ناپذير بود .هر دو بلوک قدرت ،خواستار نفوذ در منطقه ،به منظور

عربستان ،به عنوان ســتون دوم امنيت منطقهاي مطرح شد؛ اما بر همگان مشخص 131

بود که فقط حکومت ايران از عهده اين نقش برخواهد آمد .مقايسه ميان تالشهاي
ايران و عربستان سعودي براي تجهيز قواي نظاميشان ،بسيار گويا و معنادار است

( .)Cordesman, 1984, p158-162در تحليل نظري ،عربســتان در سطح سيستميک
نقش متوازنکننده قدرت شــاه را بر عهده داشت؛ اما در سطح منطقهاي ،بر اساس
الزامات ساختار قدرت ،متحد ايران شد .درواقع ،تعينات ساختاري در نظام دوقطبي،

حاکمان عربستان را به همراهي با ايران رهنمون کرده بود .حاکمان سعودي ،موازنه

قــدرت را به نفع ايران ميديدند؛ پس با نظم منطقهاي غرب به رهبري ايران همراه

ج فارس را پذيرفتند .هراس از شــيوع
شــدند و نقش ژاندارمي شــاه ِ ايران بر خلي 
کمونيسم و خطر عراق ،مصر (در دوران عبدالناصر) و يمن ،موجب شد تا عربستان

خود را متحد ايران در منطقه تعريف کند و حکومت پهلوي ،خواســتههاي خود را
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

132

ج فارس و
به حاکمان عربستان تحميل ســازد .بازپسگيري جزاير سهگانه در خلي 
سکوت همراه با رضايت عربستان ،در اين فضا تبيين ميشود.

 .3فراروندگي انقالب اسالمي و هراس امنيتي عربستان

خاورميانه طي قرن بيســتم ،همواره مســتعد تنش و درگيري بــود؛ تنشها و

درگيريهايي که بخشــي از آن ،ناشي از تعارضات ذاتي در منطقه و بخشي از آن،

سرريز تنشهاي بينالمللي به منطقه بود .پس از وقوع انقالب اسالمي ،بر بيثباتيها
و تنشهاي موجود در خاورميانه افزوده شــد .انقالب اســامي ،موازنه قدرت در

خاورميانه را بر هم ريخت و ساختار قدرت دوستوني با محوريت حکومت پهلوي
و عربســتان را به کلي متزلزل کرد .همزمان ،تعارضات ساختاري در خاورميانه ،که
ريشــه در اختالفات مرزي ،قومي و ديني داشــت ،به قوت خود باقي بود (ر.ک:

سيفزاده و روشندل .)1382 ،تعارضات نوظهور ،البته به خواست ايران نبود؛ بلکه

از ذات انقالب اســامي به صورتي اجتنابناپذير و بيبرگشت آزاد ميشد .تأثير
امواج انقالبي ايران در کشورهاي منطقه از قبيل لبنان ،عربستان ،بحرين و عراق بر

ِ
جمهوري نوپاي اســامي گشود.
تنشها افزوده بود و جبهههاي جديدي در برابر
حکومت سعودي از دو جبهه ،در معرض مخاطره قرار گرفت؛ جبهه اول ،فروپاشي

نظم دوستوني مستظهر به قدرت امريکا بود .عربستان توان حفظ آن نظم را نداشت.

از ســويديگر ،رژيم صدام مهمترين مدعي جايگزيني ايران ،در مقام نظمدهنده به

منطقه ،بود .عراق ،موکل شــوروي در خليج فارس به شــمار ميآمد و امکان نظم
دوستوني عربستان و عراق در چهارچوب نظام دوقطبي وجود نداشت .جبهه ديگر،

امواج فرارونده انقالب اســامي بود که همه حکومتهاي پادشــاهي در منطقه را

نگران کرده بود .تســري امواج انقالب به حکومتهاي پادشــاهي ،عربستان را در
ج فارس در جبهه مقابل
نقش پدرخوانده حکومتهاي پادشاهي و شيوخ حوزه خلي 

انقالب اســامي قرار داد ( .)Matthiesen, 2015, p115-119سعوديها از حکومت

انقالبي در ايران بيم و هراس داشــتند؛ اما به افزايش جايگاه منطقهاي خود اميدوار
شده بودند .آنها تصور ميکردند حکومت نوپاي جمهوري اسالمي ايران با راهبرد
عدم تعهد و بدون پشتوانه حمايت قدرتهاي بزرگ در ساختار دوقطبي ،دچار افول

امريکا ،بتواند قدرت خود را در منطقه افزايش دهد .رويکرد مبتني بر بيم و اميد ،با
حمله صدام به ايران تقويت شد .جنگ ايران و عراق ،فرصتي تاريخي براي عربستان

بود تا دو رقيب منطقهاي دچار فرســايش شوند و عربستان به عنوان قدرت سوم،
در ســاختار قدرت منطقهاي صعود کند .قدرت ســوم ،کشوري است که در نتيجه
جنگ فرسايشي دو رقيب منطقهاي ،به طور طبيعي در ساختار قدرت صعود ميکند

محافظهکارانه در قبال جنگ در پيش گرفت؛ اما به طور رســمي پس از آزادسازي

خرمشــهر و با هراس از اينکه مبادا ايرانيها به پيروزي برســند ،حمايتهاي خود
را از صدام آغاز کرد (ر.ک :واليتي .)1376 ،سرلشکر وفيق سامرايي ،از فرماندهان
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قدرت خواهد شد و اين ،بهترين فرصت براي عربستان است که مستظهر به حمايت

ارشد نظامي صدامحســين ،در خاطراتش درباره کمکهاي کشورهاي منطقهاي و 133

قدرتهاي بزرگ جهاني به عراق در طول جنگ با ايران مينويسد:

پس از ســال  1982چيزي نمانده بــود که تمام ذخاير نفتي ما ته بکشــد؛

ولي پشــتيبانيها و حمايتها يکي پس از ديگري به عراق ســرازير شــد.

امريکا از طريق يک کشــور عربي (عربســتان) کار ارائه اطالعات را به ما
شروع کرده بود .کشورهاي خليج (فارس) پشتيباني خود را از ما افزايش دادند
(سامرايي ،1388 ،ص.)99

او همچنين به کمک  45ميليارد دالري کشورهاي عربي به عراق اشاره ميکند

که به گفته او نصف اين مبلغ را عربستان تقبل کرده بود (همان ،1388 ،ص.)145
در اوپک نيز کشــورهاي عربي به رهبري عربســتان ،با اشباع بازار نفت در سال

 1986باعث ســقوط قيمت نفت شــدند تا ايران به شــدت در مضيقه مالي قرار

تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

گيرد .نتيجه اين اقدام ،ســقوط قيمت نفت به نُه دالر بود .اين کاهش قيمت ،که
با حمله عراقيها به پايانههاي نفتي ايران همراه بود ،باعث شــد تا درآمد ايران از
محل صدور نفت از شــانزده ميليارد دالر در سال  1364به شش ميليارد دالر در
ســال  1365تنزل يابد (رمضاني ،1381 ،ص .)73در پايان جنگ نيز امريکا عم ً
ال
در خليج فارس با ايران وارد جنگ شــد و با بهآتشکشــيدن ســکوهاي نفتي و

نفتکشهاي ايراني ،جبهه جديدي در برابر ايران گشود .جمهوري اسالمي در سال
پاياني جنگ ،جبههاي متشــکل از امريکا ،شوروي ،اردن ،مصر ،کويت ،عربستان

و بســياري از کشورها نظير آلمان و فرانسه را ميديد که در حمايت از حکومت

عراق در برابر ايران قرار گرفته بودند.

به اين ترتيب ،تعينات ســاختاري ناشي از وقوع انقالب اسالمي و تغيير موازنه

قدرت در منطقه ،فصل جديدي در روابط ايران و عربستان پس از انقالب اسالمي
گشــود .عربســتان با اين تصور که ايران پس از انقالب ،هم به لحاظ داخلي و هم

 134حمايتهاي بينالمللي ضعيف شده اســت ،در جبهه مقابل ايران قرار گرفت و با
آغاز جنگ و با هدف تضعيف دو رقيب منطقهاي خود يعني ايران و عراق ،همسو

با سياستهاي امريکا ،به حمايت از رژيم صدامحسين پرداخت.
 .4تهديد صدامحسين و آغاز تنشزدايي با ايران

پايان جنگ ايران و عراق ،فروپاشي نظام دوقطبي و حمله رژيم صدام به کويت،

موجب تغيير محيط اســتراتژيک منطقه شــد .به تعبير پرفسور رمضاني ،ايران پس
از جنگ ،سياســت نه شــرقي و نه غربي را کنار گذاشت و سياست ،هم شمالي و

هم جنوبي را آغاز کرد (همان ،1381 ،ص .)82به طور مشــخص ،شمالي اشاره به

تنشزدايي با اروپا و شوروي سابق ،و جنوبي اشاره به تنشزدايي با عربستان داشت.
تعينات ســاختاري نيز چنين سياســتي را براي ايران تمهيد کرده بود .در ساختار

دوقطبي ،ايران بقاي خود را در شکافهاي ميان بلوک غرب و شرق دنبال ميکرد؛
اما با فروپاشــي شــوروي ،ضروري بود تا ايران ،متوازن کردن امريکا را از طريق

روسيه سفيد و اتحاديه اروپا دنبال کند.

در ســطح منطقهاي ،حمله صدام به کويت ،موازنــه قدرت در منطقه را به کلي

عربسـ�تان براي خوشـ�امدگويي به سياسـ�ت تنشزدايي ايران بود( (�Congressio

 .)nal Quarterly, 1991, p759عربســتان در قبال اين تحول ،از دو ناحيه دچار بيم
شد :اول ،تهديد عراق بود که ميتوانست پس از کويت به عربستان نيز تسري يابد

و دوم ،ترديد در سياســت جديد امريکا در قبال منطقه پس از فروپاشــي شوروي

بود که حاکمان مســتظهر به حمايتهاي امنيتي کاخ ســفيد از رياض را به شدت
روبهرو شــد .اين تصميم ،از عقالييترين تصميمات سياســت خارجي جمهوري
اسالمي ايران بود که دستاوردهاي بينظيري داشت .ايران با سياست بيطرفي ،خود
ج فارس ،به ويژه ،کويت و عربســتان،
را در موضعي قرار داد که کشــورهاي خلي 
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دگرگــون کرد .بههمريختگي ســاختار قدرت در منطقــه ،از مهمترين انگيزههاي

براي تنشزدايي با ايران پيشقدم شدند ( .)Matthiesen, 2015, p147به اين ترتيب135 ،

تعينات ســاختاري و تغيير موازنه قدرت در ســطح منطقهاي ،مهمترين عوامل در

سياست جديد عربستان در قبال ايران بودند .سال  ،1359هراس از انقالب اسالمي،

موجب ائتالف عربستان با صدام شده بود و اکنون در سال  1369هراس از سياست
تجاوزکارانه صدام ،عربســتان را به ايران نزديک کرده بود .در آن زمان ،عربستان به

رژيم صدام نزديک شــده بود تا انقالب اسالمي را مهار کند و اکنون عربستان وارد

تنشزدايي با ايران شده بود تا مانع اتحاد ايران و عراق پس از جنگ شود و بتواند
قدرت رژيم صدام را با ايران متوازن کند .در سطح سيستميک نيز رويکار آمدن بيل

کلينتون ،اين اجازه را به حکام سعودي داده بود تا وارد تنشزدايي با ايران شود .در

اين ميان ،ديپلماسي شخصي هاشمي رفسنجاني و ملک عبداهلل ،متغير شتابدهنده
بود .ديپلماســي شخصي ،اصوالً مشــخصه مهمي در تفکر سياست خارجي آقاي
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

هاشمي بود .از ســوي ديگر ،ملک عبداهلل نيز تأکيد فراواني داشت که اگر ايران و

عربستان رايزني و همکاري نداشته باشند ،ديگران از اين موضوع سود ميبرند (see:

 )Kingdom Foreign Policy, 2005رويکرد دولت هاشــمي به همسايگان ،به ويژه
عربستان ،در دولت اصالحات نيز دنبال شد .دولت اصالحات روند همکاريجويانه

با عربســتان را ادامه داد .کارکرد اساسي ديپلماسي شــخصي در روابط بينالملل،

دورزدن ســاختارها و کوتاهکردن فاصله سوء تفاهمها و برداشتهاي واقعي است.
ديپلماسي شخصي يا خصوصي ،از تعيينکنندگي ساختارها نيز ميکاهد و در نتيجه،

تأثير برداشــتهاي منفي در وخامت روابط ميان دولتها را نيز کاهش ميدهد .اما
در مورد روابط ايران و عربستان ،موفقيت ديپلماسي شخصي ،به شدت تابع عوامل
ساختاري بوده است .در واقع ،زمينههاي اصلي تنشزدايي ايران و عربستان ،ناشي
از تغيير محيط راهبردي خاورميانه بر ســاختار تک-چندقطبي در نظام بينالملل و

تغيير موازنه قدرت در منطقه ،بر اثر حمله صدام به کويت شکل گرفته بود .دولت

 136هاشــمي و گرايشهاي منطقهاي عبداهلل ،اين تنشزدايي را فعال کردند؛ تنشزدايي
که در دولت اصالحات نيز با قوت بيشتري دنبال شد.
 .5تقابل فعال پس از سقوط صدام

حمله امريکا به عراق در  2003ميالدي و نفوذ طبيعي ايران در دولت منتخب و

اقوام عراق ،محيط راهبردي منطقه را تغيير داد و عربســتان را از الک محافظهکاري
خارج ســاخت و به کشــوري تجديدنظر طلب تبديل کرد .حکام سعودي ،موازنه
قدرت در منطقه را به نفع ايران و عليه خود ديدند .اتحاد ايران و عراق ،بزرگترين

خطر براي عربســتان بود .با حذف صدام ،حکومت ســعودي نخست کوشيد تا با

تقويت قدرت البي رياض در واشــنگتن ،دولتي همسو با عربستان در بغداد روي
کار آورد .حمايت و تقويت دولت موقت اياد عالوي ،مبتني بر همين سياست بود.

بدترين سناريو براي عربستان ،برگزاري انتخابات آزاد و رويکارآمدن دولتي شيعي
بود؛ ســناريويي که البته براي ايران بهترين بود .رضايتمندي عربستان براي دولت

بوش ،که خود را درگير مستقيم ثبات عراق کرده بود ،اولويتي نداشت .امريکا الجرم

بايــد از انتخابات آزاد و رويکارآمدن اکثريت شــيعي در دولت منتخب حمايت
سراسري در عراق ،اقليت سني که چند دهه قدرت را در قبضه داشتند ،سهمي بسيار

کوچک در دولت منتخب عراق پيدا کردند و شيعيان و کردها ميداندار اصلي قدرت
در عراق شدند .منافع ايران و امريکا در عراق ،به طور طبيعي در وضعيت موازي و

همســو قرار گرفت .اين اوضاع ،عربستان را دچار هراس امنيتي کرد .عراق جديد،

سه تهديد حياتي براي عربستان پديد آورده بود که فعالشدن هر يک از آن تهديدها

الف) تغيير موازنه قدرت به نفع ايران و عليه عربستان

دولت شيعي در عراق ،نفوذ طبيعي ايران در عراق را تسهيل ميکرد .بيشتر افرادي
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ميکرد .به اين ترتيب ،ساختار قدرت در عراق تغيير کرد .پس از برگزاري انتخابات

که در دولت عراق داراي ســمت بودند ،روابط بســيار خوبي با جمهوري اسالمي 137

داشتند .آنها در دوران صدام ،در ايران زندگي کرده بودند .روابط روحانيون در قم و
نجف نيز پشتوانه قوي براي اتحاد استراتژيک ايران و عراق بود .بارزاني و طالباني

در عراق نيز خود را مديون ايران ميدانســتند .وضعيت جديد عراق ،موجب شد تا

محور ايران ـ عراق ـ سوريهـ لبنان در منطقه ،به شدت تقويت گردد.
ب) تنشزدايي ايران و امريکا

عربســتان پس از حمله امريکا بــه عراق ،از طريق البيهاي خود ،کوشــيد تا

زمينههاي حمله نظامــي امريکا به ايران را نيز فراهم کند .ملک عبداهلل که در زمان
صدام بيشترين عالقه را به تنشزدايي با ايران از خود نشان داده بود ،به بوش گفته

بود براي حل مســائل امنيتي در خاورميانه ،بايد سر مار را بزند و اشاره او به ايران
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

بود .دولتمردان امريکا جنگ با ايران را بسيار پرهزينه يافتند و حتي آمادگي خود را
براي مذاکره با ايران اعالم کردند .گفتوگوهاي سفير ايران با امريکاييها در عراق

با موضوع ثبات در عراق ،زنگ خطري براي سعوديها بود .با از دست رفتن عراق،

تنشزدايي ايران و امريکا ميتوانســت جايگاه منطقهاي عربستان را به کلي متزلزل
کند .تنش هســتهاي ايران و امريکا که از ســال  2003آغاز شد ،خطر عاديسازي
روابط تهران -واشنگتن را براي سعويها دفع کرد.
ج) عراق جايگزين عربستان

حکام ســعودي از کاهش وابســتگي امريکا به خود در زمينــه انرژي ،همواره

احساس خطر ميکنند .منابع نفتي در عراق و استعداد اين کشور براي تبديل شدن

به دولتي دمکراتيک در جهان عرب ،سومين تهديد جدّ ي براي حکام سعودي پس
از نابودي صدام بود .روابط راهبردي امريکا ،به عنوان کشوري که مدعي گسترش

 138ارزشهاي ليبرال در جهان است با عربستان ،به عنوان کشوري که حکومتي قبيلهاي،
غيردمکراتيک و ناقض حقوق بشر است ،ابهام بزرگ سياست خارجي امريکاست.
اين ابهام ،ريشــه در وابستگي نسبي امريکا به نفت عربستان دارد .اکنون با حضور

امريــکا در عراق و ذخاير نفتي عظيم عراق ،وابســتگي امريکا به نفت عربســتان
ميتوانست به کلي مرتفع شود.

اين سه تهديد ،نشــان ميدهد چرا بيثباتي در عراق براي حکام سعوي حياتي

بود .تحوالت در لبنان نيز موازنه قدرت را به سود ايران تغيير داد .خروج نيروهاي

اســرائيلي از جنوب لبنان ،بر اثر مقاومت حزباهلل ،عمق راهبردي ايران را افزايش
داد .از طرفي ،مقاومت حزباهلل ميان قبايل و طوايف لبناني نيز موجب شــد تا اين

نيرو ،نيرويي ملي بهشــمار آيد و محبوبيت بااليي براي خود کســب کند .به اين
ترتيب ،ســعوديها هم در لبنان و هم در عراق ،جنگ را به ايران باخته بودند .آنها
به مســئوالن ايران گفته بودند موضوع عراق ،لبنان و فلسطين ،موضوعي عربي ،و

مربوط به جهان عرب است و ورود ايران به اين موضوعات ،دخالت در جهان عرب

اســت ( .)Wehrey, 2009, p140-145حل مسئله موقت هستهاي ايران با سه کشور
اروپايي در نشست سعدآباد ( )2003و نفوذ تدريجي ايران در لبنان و عراق پس از
کنار بگذارد .اکنون ديگر هيچ منفعت مشــترکي ،عربستان و ايران را کنار هم قرار

نميداد؛ بلکه طيفي از موضوعات بينالمللي و به ويژه منطقهاي ،اين دو کشــور را

در مقابل هم قرار داده بود .تعامل مثبت ايران و عربستان ،به تقابل تبديل شده بود؛
اما اين تقابل در سطح رسمي فعال نشده بود .عربستان ،به طور مستقيم با ايران وارد
منازعه لفظي نشد؛ اما نيروهاي خود را در عراق ،لبنان و فلسطين فعال کرد تا مانع

 .6استيصال عربستان و پذيرش قدرت ايران

شکســت اســرائيل از حزباهلل لبنان در جنگ  33روزه و در پي آن ،شکســت

اسرائيل از حماس در جنگ  22روزه و اعالن رسمي ايران مبني بر حمايت مستقيم

از گروههاي مقاومت در اين دو جنگ ،تقابل غير مستقيم ايران و عربستان را نيز که
از سال  2003مجددا ً آغاز شده بود ،مختومه کرد.

در بحث نظري ،با اســتناد به نظريه کالوزويتــس ،مذاکره موفق و نتيجهبخش

را پــس از نتيجه نبرد دانســتيم .در وضعيــت موازنه قدرت يــا در موقعيتي که
يکــي از دو طرف ،تغيير موازنــه قدرت عليه خود را نپذيــرد ،بلکه خود را برتر

فــرض کند ،هيچگاه مذاکره موفق شــکل نميگيرد .مذاکره يا ديپلماســي موفق،
پــس از تغيير موازنه قدرت و مهمتر ،پذيرش تغيير موازنه قدرت صورت ميگيرد
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تحوالت اين دو کشــور ،باعث شد تا عربستان روند تنشزدايي با ايران را در عمل
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( .)see: Lindell, 2009عربســتان پس از حمله امريکا به عراق و شکلگيري دولت
منتخب شــيعي و خروج اسرائيل از جنوب لبنان ،به کشــوري تجديد نظر طلب

تبديل شــد .حاکمان ســعودي پس از اين تحوالت ،شيفت قدرت در منطقه را به
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

سود ايران ديدند و به طور غيرمستقيم ،در عراق و لبنان وارد رقابت با ايران شدند.

جنگ  33روزه ،موازنه قدرت را به ســود ايران تغيير داد و حاکمان سعودي ،تغيير
شيفت قدرت به سود ايران را باور کردند .استيصال اسرائيل در برابر جبهه مقاومت

و حمايت اجتنابناپذير دولت امريکا از دولت منتخب عراق ،موجب شد تا دولت
عربســتان از تغيير اوضاع منطقهاي به ســود خود ،موقت ًا نااميد شود .ديدار تاريخي
رئيسجمهور احمدينژاد با ملک عبــداهلل و طواف آنها گرد خانه خدا درحاليکه
دســت در دســت هم داشتند و نشــاندن رئيسجمهور ايران کنار ملک عبداهلل در

ضيافت رهبران کشــورهاي مســلمان ،نمادي از پذيــرش موازنه جديد قدرت به

ســود ايران توسط عربستان بود .کالوزويتس ميگويد که پس از نتيجه نبرد ،طرف

بازنده براي حفظ پرســتيژ ،و طرف برنده براي مشروعيتبخشــي به نتيجه نبرد،
وارد مذاکره ميشــوند .اين قاعده درباره ايران و عربســتان اتفاق افتاد .ديدارهاي

فشــرده و محرمانه علي الريجانيـ دبير شــوراي عالي امنيتي ملي ايران ـ و بندر

 140بن ســلطان ـ رئيس دستگاه اطالعاتي عربســتان ـ و رفتوآمدهاي آنها در تهران
و عربســتان ،آغاز روندي ديپلماتيک براي تثبيت وضعيــت جديد موازنه قدرت
در منطقه بود ( .)https://fa.alalamtv.net/news/4044791ســعوديها براي تثبيت
وضعيت جديد ،از ايران در عراق و لبنان امتياز ميخواستند و ايران ،طالب همراهي
سازنده عربستان در عراق و لبنان بود .نتيجه رفتوآمدهاي ديپلماتيک ،توافق تهران
و رياض درباره کابينه لبنان در نشست دوحه بود ( .)Reuters, 2009, 24 Junتبادل

نظر مسئوالن سياسي دو کشور درباره بحرانها و مشکالت منطقه از جمله عراق و
لبنان و فلســطين ،حکايت از تغيير رويکرد سعوديها به ايران داشت .انعطافهاي

عربســتان درباره عراق و پذيــرش توافق دوحــه در  2007ميالدي در خصوص

حل و فصل بحران لبنان ،از ظهور رهيافتهاي جديد در ديپلماسي عربستان حکايت

ميکرد .مصلحت عربســتان ،تحت تأثير ارتقاي موقعيت منطقهاي ايران ،حرکت به
ســوي گسترش سياستهاي ثبات و همزيستي و نه پيگيري سياستهاي تعارضي

با ايران بود .در تحليل نظري ،عربســتان راهي جــز پذيرش نفوذ ايران در عراق و
لبنان نداشــت .با اين حال ،حاکمان سعودي همواره مترصد بودند تا موازنه قدرت

در منطقه را عليه ايران تغيير دهند .بهار عربي و تســري آن به سوريه ،اين فرصت

 .7منازعه آشکار پس از بهار عربي

بهار عربــي ،در آغاز تهديدي براي موجوديت نظامهاي پادشــاهي و در رأس

ن علي ،مبارک ،قذافي ،علي عبداهلل صالح و قيام شيعيان
آن ،عربستان بود .سقوط ب 
در بحرين ،زنجيرهاي بود که قاعدت ًا ميتوانســت به عربســتان تسري پيدا کند .اما
عربســتان اين تهديد تاريخي را موقت ًا از خود دور کــرد و از زماني که آتش بهار
قدرت در منطقه ايجاد کرد .پس از سقوط صدام ،حکام سعودي آشکارا به تقابل با

ايران در عراق و لبنان نپرداختند؛ اما با شروع اعتراضات در سوريه ،حکام سعودي
با تقويت عناصر افراطي ،آشــکارا وارد منازعه با ايران شدند .حمايت از داعش در

عراق و ســوريه و بينالمللي کردن جنگ در سوريه ،راهبرد اصلي عربستان براي
تضعيف ايران و تقويت جايگاه منطقهاي خود بود .از سوييديگر ،عربستان موفق

شد با نفوذ سياسي و با اتکا به دالرهاي نفتي ،دولتهاي جايگزين در مصر و يمن
را با خود همسو کند .تظاهرات مردمي در بحرين را نيز سرکوب کرد و آن را ناشي
از تحريک شيعيان از طرف ايران دانست .مهندسي سياسي سعودي در مصر ،موفق

بود .اما در يمن ،تالش ســعودي براي حفظ ســاختار قدرت در يمن ،ناموفق بود؛

چالشي که به جنگ عربستان و يمن انجاميد؛ جنگي که عربستان را رفتهرفته دچار
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فرســايش کرده است .در عراق و سوريه نيز حمايت عربستان از داعش ،در نهايت

با شکست داعش به شکست انجاميد؛ اما تضعيف حاکميت سوريه براي عربستان،
دســتاوردي استراتژيک بود .ســوريه که تا پيش از بهار عربي ،کشوري باثبات در

تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

منطقــه بود و حتــي ارتش آن امنيت لبنان را نيز حفظ ميکرد ،اکنون به کشــوري
ضعيف تبديل شده است .حاکمان سعودي اکنون ،شکست خود در سوريه و يمن
را باور ندارند .در نظام شناختي آنها ،موازنه قدرت در منطقه ،هنوز ميتواند به نفع

عربســتان و به ضرر ايران تغيير کند .بر اين اســاس آنها وارد فرايند تنشزدايي با

ايران نميشوند؛ کمااينکه به ديپلماسي همسايگي دولت روحاني ،بارها پاسخ منفي
دادند .در عوض ،حاکمان سعودي کوشيدهاند با درگير کردن دولت ترامپ در مقابل

ايران ،جبههاي بينالمللي عليه ايران باز کنند و با تبديل کشور خود به سکوي مبارزه
نظامي احتمالي با ايران ،موازنه قدرت را به ســود خود برگردانند .به طور خالصه،
عربســتان پس از سقوط صدام ،کوشــيد تا از طريق تقابل پنهان با ايران ،در عراق
و لبنان نفوذ کند .پس از بهار عربي ،اين تقابل را آشــکار کرد .شکســت داعش در

سوريه و عراق و استيصال عربستان در يمن ،اين کشور را بر آن داشت تا با تشکيل

جبههاي بينالمللي عليه ايران و تضعيف ايران در برابر ائتالف بينالمللي به رهبري

 142ترامپ ،ايران را ضعيف کند تا بر اثر آن ،جايگاه منطقهاي خود را بازيابد؛ امري که
همچنان ادامه دارد .نتيجهبخش بودن مقاومت ايران در برابر تحريمها و تحقق نيافتن
جنگ بينالمللي عليه ايران ،نااميدي عربستان از تغيير موازنه قدرت ضد ايران را در

بر خواهد داشت .در آن موقعيت و مطابق تحليل تاريخي که در اين مقاله صورت
گرفت ،دولت عربســتان موازنه جديد به نفع ايران را خواهد پذيرفت و به سياست
همسايگي جمهوري اسالمي ايران ،پاسخ مثبت خواهد داد.

 .8موانع همزيستي ،منافع مشترک و راهکار

مهمترين موانع همزيستي روابط ايران و عربستان ،عبارتاند از:

 -طرز تلقيها و سنت كهن نگرانيهاي ايران و عربستان از يکديگر؛
 -فضاي دوقطبي بين تهران و رياض؛

 -دميدن آتش خصومت ميان ايران و عربستان توسط امريکا ،صهيونيزم و...؛
 -بازتوليد دشمني با ايران توسط برخي حاکمان تازهوارد در عربستان؛

 -رقابتهاي منطقهاي ايران و عربســتان در عراق و ســوريه و يمن و ...که به
خصومت تبديل شدند.

عبارتاند از:

 -يکجانبهگرايي امريکا براي همه دولتها تهديدآفرين است و سلطهگريزي در
ذات همه دولتهاست؛

 -نگاه ابزاري امريکا به عربستان ،در سطح افکار عمومي بينالمللي آشکار شده است؛
 -عربســتان پس از سرنوشت حسني مبارک ،بن علي و ،...سياست تنوعبخشي
ج فارس اهميت حياتي
ج فارس براي همه کشــورهاي حاشيه خلي 
 -امنيت خلي 
دارد؛

 -ايران و عربستان در حوزه توليد و فروش نفت ،منافع مشترک دارند؛

 -توازن قدرت ،راهبرد واقعي قدرتهاي منطقهاي از قبيل ايران ،اسرائيل ،ترکيه
و عربستان است؛

 -هژمونگرايي ،راهبردي دستنيافتني براي ايران ،اسرائيل ،ترکيه و عربستان است؛
 -خاورميانه با يک داعش روبهرو نيست؛ بلکه داعشها را در برابر خود ميبيند.
دولت عربستان ممکن است با بخشي از داعش روابط ارگانيک داشته باشد؛

اما بخش ديگر آنها در صورت امکان در خاک عربستان هم دست به ترور
خواهند زد؛
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روابط خود را با ديگر قدرتهاي بزرگ ،پس از بهار عربي دنبال ميکند؛
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مهمترين منافع مشــترک ايران و عربستان در سطح بينالمللي ،منطقهاي و ملي
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ايران ،ترکيه و عربستان در سوريه ،عراق ،لبنان و فلسطين ،داراي منافع مشترکند

و هر يک از آنها داراي اهرمهاي سياسي و اقتصادي در کشورهاي مذکور هستند؛
ـ ـاقليت اهل تسنن در ايران و اقليت شيعه در عربستان؛
تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي

144

ـ ـتهديد تروريسم در خاک ايران و عربستان؛
ـ ـتحول بطيئ (آهسته) در سطح اجتماعي و سياسي ايران و عربستان؛
ـ ـفرهنگ پيشامدرن ،قبيلهاي و تبعي در نظام سياسي عربستان؛
ـ ـسياست همسايگي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و ...زمينههاي
همکاري دو کشور را فراهم ميکنند.

بر اين اساس ،راهکارهاي زير براي آغاز روند تنشزدايي ميان دو کشور پيشنهاد

ميشود:

1.1عربستان ،همسايه جغرافيايي ( )Neighbors hoodجمهوري اسالمي ايران
است .همزيستي مسالمتآميز با همسايه ،امري عقاليي و از اصول سياست
خارجي جمهوري اسالمي ايران است؛
2.2تقيد به سياست همســايگي ( )Neighboringدر روابط با عربستان؛ که از
ارکان اصولي نظريه همســايگي ،فرايند اعتمادسازي با محوريت نهادهاي
غيردولتي مستظهر به حمايت دولت است؛
3.3متمايز ســاختن کنشهاي امنيتي ضد ســلطه ايران و اجتناب از کنشهاي
امنيتي که هژمونگرايي را نزد نخبگان سياسي همسايه تداعي ميکند؛
4.4شناسايي منافع مشترک ايران و عربستان در حوزههاي مختلف و انتقال اين
پيام به سعوديها؛
5.5اجماع نظر نخبگان اجرايي کشــور درباره کيفيت سياســتورزي در قبال
عربستان و تســري اين اجماع نظر به نهادها و سطوح زيرين حاکميت در
قالب ترويج گفتمان واحد.

نتيجهگيري

تنشهاي ادواري ايران و عربستان را بايد در الزامات ساختار نظام بينالملل و

تغيير موازنه قدرت در سطح منطقهاي جستوجو کرد .تعارضات ايدئولوژيک و

ديپلماســي شخصي ،به ترتيب ،متغير شتابدهنده و متغير تعديلکننده بودند و به
ندرت ،به عنوان متغير مستقل عمل کردهاند.

خروج انگلســتان از منطقه در سال 1969ميالدي و فروپاشي شوروي در سال

افزايش قدرت ايران پس از شــوکهاي نفتي سالهاي  1969و  ،1973وقوع

انقالب اســامي ،حمله نظامي رژيم صدام به ايران در سال 1359شمسي ،حمله

صدام به کويت در ســال  ،1990حمله امريکا به عراق در سال  ،2003جنگ 33
روزه اســرائيل عليه لبنان در  2006و در نهايت ،بهار عربي در  2010و تسري آن

به ســوريه در  ،2011تحوالت منطقهاي بودند که هر يک ،به عنوان متغير مستقل،
کردند.

کشــتار حجاج ايراني در 1366شمســي و مجموعه تعارضــات ايدئولوژيک

شــيعيـ وهابي ،به شدت تابع روابط سياسي دو کشور بودند؛ براي مثال ،در سفر
آقاي هاشمي رفسنجاني به عربستان در 2008ميالدي ،پادشاه عربستان دستورهاي

مؤکدي براي رفع برخي موانع روابط دوجانبه صادر کرد .اين سفر ،تابع تحوالت
منطقهاي پس از جنگ  33روزه بود .پادشــاه عربستان به آقاي هاشمي قول داد به
پخش جزوات ضد شــيعي ميان زائران ايراني ،اهانت به اعتقادات شيعي از سوي

مأموران عربستاني ،جلوگيري از ورود بانوان به قبرستان بقيع و بازداشت تعدادي

از زائران ايراني و برخي مشــکالت ايجادشده ديگر براي زائران ايراني ،رسيدگي
کند .بهترين زمان ســخنراني نيز به آقاي هاشمي رفسنجاني اختصاص پيدا کرد؛
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موازنه قدرت را در منطقه تغيير دادند و روابط ايران و عربســتان را دچار تحول
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 ،1991دو متغير مستقل ساختاري تحولآفرين در روابط ايران و عربستان بودند.
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موضوعي که بنــا به گفته ملک عبداهلل ،در مالقات پاياني ،اســباب گاليه برخي

علماي عربستان را فراهم کرده بود.

ديپلماسي شخصي هاشــميـ عبداهلل نيز متغير ميانجي بودند .اين دو به عنوان

تعينات ساختاري در روابط ايران و عربستان؛ از دکترين دو ستوني تا پس از بهار عربي
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معمار روابط ايران و عربســتان مطرح هســتند؛ اما ديپلماسي آنها به شدت تابع
عوامل ســاختاري و موازنه قدرت در منطقه پس از فروپاشــي شوروي و حمله

صدام به کويت بود؛ همچنانکه پس از ســقوط صدام ،ديپلماسي شخصي رهبران
و روند تنشزدايي به محاق رفت و تقابلهاي پنهان ايران و عربستان پس از سال

 2003در عراق و لبنان آغاز شــد .تغيير موازنه قــدرت و مهمتر از آن ،پذيرش

تغيير موازنه از ســوي رهبران ،همواره زمينهساز گفتوگو و تعامل رهبران ايران
و عربستان بوده است.
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