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پنج

پیشگفتار

وجود،يسعودعربستانورانیاملتدوو کشوردوانیمفراوانمشترکاترغمیعل
ویکیژئواکونوممشتركمنافع،ییایجغرافيهمجوار،یفرهنگـیخیتاريوندهایپ

وهادو کشور تنش،یانقالب اسالميروزیپس از پيهاسالدر؛یکیژئواستراتژ
،يکوتاه بهبوديهادورهوجودباواندرا در روابط خود تجربه کردهيادیزيهابینش

روابط  بوده است.نیايو تار بر فراز و در فضارهیتيوجه غالب و حاکم وجود ابرها
بهبخشندهقیتعموگرلیتسهتوانستیممنطقاًکهیمشترکاتنیهمرسدیمنظرهب

انه،یگرالیتقلکردیروهیسادرباشد؛کشوردوکیاستراتژویاسیسـ یفرهنگيوندهایپ
يمنطقهچنانچه د؛یو منازعات مبدل گردهاتنشاختالفات،بروزیتالقنقطهبهخود

که یینمود تا جايجديهابیدچار آسنیو بحرمنیلبنان تا ه،یرا از سورانهیخاورم
از حضور و نفوذ دو کشور به عنوان ییهانشانهبامنطقهدر سطح یهر گونه تالطمات

یاجتماعيهاگروهومردمواستدهیگردوابستهوهمبستهيامنطقهیاصلگرانیباز
جنگ و ،یحاتیتسليهارقابتر،یناپذمصالحهيکردهایرونیاازمتأثرمنطقهسطحدر 
يهارساختیزبیو کاهش سطح درآمد، افول رفاه و توسعه و تخریآوارگ،يریدرگ

حالنیعدرواندمشاهده و با گوشت و پوست خود لمس کردهنهیکشور خود را به ع
جوالنورانیايمرزهاهیحاشدرینظاميروهاینحضوريبرايابهانهيامنطقهیناامن

.دیفارس گردجیخليمنطقهدر سطح یجنگيهایکشتوناوها
جهانالقرايامکشوردومیاندرقلوبتالیفو وحدتتوحید،آیینعنوانبهاسالم

بروزومسلمانانمیاندرکشوردورهبريوصیانتکسببرايگفتمانیبهتبدیلاسالم
خود یاتحیکشد؛ چنانکه هر ايفرقهومذهبیگريافراطیوظهوروسنیوشیعهنزاع

ساختارها و روندها،بهتوجهبارسدمینظرهکرده و بیفتعریگريديسازیریترا در غ
روند مترتب نباشد. ینبر ایانیکارگزاران موجود در دو کشور و درکوتاه مدت پا

جیخليمنطقهدر کیتیو ژئوپلیکیاشتراکات ژئواکونوم،ییایجغرافيهمجوار
ناهمسومنافعمنیولبنانه،یسورقطر،ن،یبحردرکشوردوکهنشدآنازمانعفارس

یهماهنگازشیبنفتصادرکنندهيکشورهاسازماندر. سازندرهارامتعارضو
. شدراوپکیغگرانیبازيبردارو بهرهدیشديهارقابتصحنهسازماننیا،ياقتصاد



شش

ییهمگرايهاهیپامیتحکاز شیبیالمللنیبياقتصادنهادنیابطندرمناسباتنیا
بهیورزشمسابقاتوهارا دامن زد. صحنهيامنطقهییواگرا،ياو منطقهياقتصاد

ويریگانتقاميبرایفرصتبههايناخرسندامیالتوجوانمردانههیروحبهتمسکيجا
.شدمبدلاریعتمامیآوردگاهبه

ازرفتنبااليتجربهک،یپلماتیدنهیهزکميمجارازيریگبهرهيبجامیدادحیترج
،يانتقاديگفتگوهاکاربستيبجاکههمچنانم؛ییازمایبگریدکباریراسفارتوارید
و در صحنه نبرد مسائل خود را با یدانیو در عرصه میتیامنـ ینظاميهاکانالاز
واسالمیجهانامتاستقراري. چنان شد که در عمل به جامییحل و فصل نماگریکدی

رقابتومیبزنرقمراآنگسترشواستمرارتعارضات؛وهاتنشبهیبخشخاتمه
.میشوموجبرایحاتیتسل

مطالعاتیعلمانجمن،يسعودعربستانورانیاروابطدریپرتنشطیشرانیچندر
يارادهازبرآمده،یردولتیغومستقلوداوطلبانهـیعلمينهادعنوانبهرانیاصلح

رسالت و ،یذاتفهیدر چارچوب وظ،یمختلف دانشگاهيهارشتهازیعلمنخبگان
تالش کرده است در ياالمسئلهو حليراهبرديکردیبا رویمدنـ یعلمتیمسئول
مناسباتدرمثبتصلحاستقراروسازندهتعاملجادیاومدتبلندمنافعنیأمتيراستا

یعلميعرصهنیابهراپژوهشگرانوصاحبنظران،یعلمفراخوانانتشارباکشوردو
ئتیهازتشکربرعالوهدانمیمخود فهیجا وظنی. در همدیدعوت نمايو راهبرد

بهبود،یاسیمصالحه سيراهکارها"فراخوانانتشارازتیحمادرانجمنمحترمرهیمد
اندرکاراندستاز، "يسعودعربستانورانیاانیممثبتصلحجادیاومناسبات

رهوشنگیامدکتريآقاجنابآنیعلمریدبژهیوبهوالمللنیبروابط يتهیکم
نیاانتشارويسازوقفه موجب به ثمر نشستن آمادهیبيهاتالشباکهرکوششیم

يراستادرریمسدریگاماثرنیااستدیام. مینماتشکراستدهیگرديراهبردمقاالت
.باشدياستگذاریسامربهکمکوفاخرآثارگریددیتول

يمقصودیمجتب
رانیاصلحیعلمانجمنرهیمدئتیهسیرئ

1397زمستان



هفت

مقدمه

بینشوفرازباهموارهيامنطقهقدرتدوعنوانبهيسعودعربستانورانیاروابط
يدئولوژیاسنخلیدلبهرانیادریاسالمانقالبيروزیپازبعد. استبودههمراه
منطقهدردگریتهديگریبازعنوانبهرانیابهعربستاننگاه،یاسالمانقالبازمنبعث

يداراهموارهرگذاریتأثيامنطقهقدرتدوعنوانبهعربستانورانیا. کرددایپنمود
دربودنیرقابتویدگیچیپزانیمحالنیابا. اندبودهرقابتباتوأمدهیچیپیروابط
درگرچه. استبودهریمتغیاسالمانقالبازبعدژهیوبهیخیتارمختلفيهابرهه
درياعتمادسازوییزداتنشواسطهبهاصالحاتویسازندگيهادورهازمقاطعیبرخ

ويامنطقهویالمللنیبتحوالتیبرخواسطهبهنیهمچنورانیایخارجاستیس
سالازاماشد؛کاستهدولتدوروابطدررقابتویدگیچیپزانیمازران،یایداخل

دیتشدایوظهورواسطهبهدورهنیادر. شدحاکمکشوردوروابطبرتنش1384
مسائلعه،یشهالليالقاوعراقموضوعران،یاياهستهبرنامهچونیمهممسائل
نظامساختاريسوازرانیایتیامنحلقهشدنترتنگزینومنیونیبحره،یسورلبنان،

یو حتافتهیبلکه تداوم افت؛یدر روابط دو کشور نه تنها کاهش نییواگراالملل،نیب
دررانیایاسالميجمهوروعربستانانیمیتیهوتعارضاتهم شد و دیتشد
تیوضعازرانیاباکشورنیاروابطرییتغسبب2011ازپسانهیخاورمکیتیژئوپل
.استدهیگردیدشمنومنازعهبهیرقابت

روابط دو کشور از فتیشزیو عربستان و نرانیاانیتنش مشیتوجه به افزابا
میتصمرانیاصلحمطالعاتیعلمانجمنالمللنیبروابط يتهیکمیرقابت به دشمن

صلح  را به موضوع روابط ينامهژهیوعنوانبایسینورهنامهينامهژهیونیاولکهگرفت
صلح جادیبهبود مناسبات و ا،یاسیمصالحه سيراهکارها"و عربستان و با عنوان رانیا

رخانهیدبفراخوانانیپاازپس. دهداختصاص"يو عربستان سعودرانیاانیمثبت  م
يداورویبررسازپسکهنمودافتیدرمقاله34تعدادالمللنیبروابطيتهیکم

. الزم به دیصلح انتخاب گردينامهژهیونیاولدرانتشاريبرامقاله19تعدادمقاالت



هشت

مقاالت ویکه در آرشباشندیممنابع معتبر يداراشدهمقاالت منتشریذکر است که تمام
است. یقابل دسترسرانیمطالعات صلح ایدر دفتر انجمن علمیافتیدر

ياعضايهمکارازالمللنیروابط بيتهیکمیعلمریبه عنوان دبدانمیمالزم
مسعوده دهیسو دکتر اریشهیماندانا تدکترهاخانمالمللنیبروابطيتهیکميختهیفره

ویرازاناحساندکتر ،یسلطانرضایعلدکتر ،ياحمديدیدکتر مفانیآقا،يرمسعودیم
از نی. همچنمینمایتشکر و قدردانيتهیکمییاجراریدبییرضانیرامتدکتراز زین
يبرايمقصودیدکتر مجتبيمطالعات صلح جناب آقایمحترم انجمن علماستیر

.سپاسگزارمشانیهاتیحما
صلحمطالعاتیعلمانجمنالمللنیروابط بيتهیکمتیاستعانت از درگاه احدبا

يهاشمارهانتشارویسینورهنامهيبرنامهخوديهاتیفعاليادامهدرداردنظردررانیا
اماکوچکییهاگامقیطرنیصلح را در دستور کار قرار داده و از اينامهژهیويبعد
بردارد.   در گسترش فرهنگ صلح و مدارارگذاریتأث

یرکوششهوشنگ میرام
ایرانصلحمطالعاتعلمیانجمنالمللینروابط بکمیتهیعلمیردب
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مثبتصلحجادیاومناسباتبهبود،یاسیسمصالحهيراهکارها
يسعودعربستانورانیاانیم

1ییعالنیحس

دمهقم

گریکدیباآنهارابطهنوعکههستندفارسجیخلدرهیهمساکشوردوعربستانورانیا
. حکومت گذاردیمانهیخاورميمنطقهفارس و جیخلتیامنتیبر وضعيداریمعنریتأث

گانیآن با همسايخشونت رفتارزانیاست که بر میموروثینظام پادشاهکیعربستان 
کار آمدن ملک سلمان به شدت افزوده شده است. يآل سعود پس از رونیمنتقدزیو ن

کارانه محافظهیسنتاستیقدرت، عربستان از سکهیبا ورود محمد بن سلمان به ار
قمعوقلعبرعالوهو کردهچرخش یتهاجميگذشته به سمت استراتژيهادهه

شیرا در پلیبا اسرائیهمراهورانیبا ایخود در داخل کشور، تخاصم علننیمخالف
يبراهاینیبه عامل فشار بر فلسطيسعودپادشاهوعهدیولحاضرحالدرگرفته است. 

ریاخيهاسالدريسعودحکومت. نداشدهلیاسرائيحداکثريهاخواستهرشیپذ
خی. مثل گردن زدن شرساندیمبه قتل رسانده و هاوهیشنیترعیخود را با فجنیمخالف

يکنسولگردرارهبایخاشقجنمر، قطع سر دختر خبرنگار، کشتن و مثله کردن جمال 
...وهیترکاستانبولدرعربستان

تهراندانشگاهمدعویعلمئتیهعضو1.



صلحنامهویژه2

دريادیزیابتینيهايریدرگباعثکنونتارانیاباعربستانیدشمنواختالفات
واستشدهپاکستانونیبحرلبنان،افغانستان،من،یه،یسورعراق،يکشورها

منیونیبحريکشورهااشغال. اندشدهکشتهاختالفاتنیاآتشدریطرفیبيهاانسان
گذشته بوده است که موجب قتل و يهاسالیطعربستاناقداماتنیبارترفاجعهاز

شده است. منیمردم در یو گرسنگيادیزانینظامریغیآوارگ
روابطبهبودعدمزینورانیاهیعلکایآمرکیتحریاصلعواملازيسعودحکومت

سودانمثلییقایآفريکشورهایبعضونیبحرواماراتومصرمثلیعربيکشورها
يهادغدغهازاسالمجهانمعضلنیابرآمدنفائقیچگونگ. استرانیاباهیجرینو

و خواهان صلح و ثبات و آرامش در منطقه است. ؤمنميهاانسان
به تیوضعنیرفت از ابرونیموضوع و چگونگنیمقاله به ابعاد مختلف انیادر

. شودیمصورت مختصر پرداخته 

و عربستانرانیاختالف ايهاحوزه

يداراامیااکثردرعربستانورانیاکشوردو،يامنطقهیاسیسيهايبندقطبدر
فیدر مقابل هم تعريو رفتاریاسیبوده و از نظر سگریکدیبا یمنفيهارقابت

و عربستان عبارت است از:  رانیانیو رقابت بییواگرايهاحوزهنیترعمده. شوندیم
کیتیژئوپلحوزهـ 1
کیدئولوژیاتفاوتـ 2
نفوذيمنطقهبر سر رقابتـ 3
اوپکسازماندرهايریگمیتصمونفتسربريریدرگـ 4

دشمنودیتهدعنوانبهرالیاسرائتنهانهگرید،يسعودحکومتحاضرحالدر
عوضدرامااست،کردهبرقرارارتباطيوبامحرمانهبلکهشناسدینماعراب
دوراندر. کندیمیتلقخوديامنطقه"دشمن"و"دیتهد"را رانیایاسالميجمهور

يشوران،یحسصدامازتیحمابرعالوهيسعودیپادشاهران،یاباعراقجنگ
درهموارهخود،اتیحطولدرشورانیاودادلیتشکرافارسجیخليهمکار
يبراوکاستیآمربامانیپهمعربستان. استداشتهقراررانیامقابلدریاسیسمواضع
االتیایحاتیتسلیبانیپشتوینظامویاطالعاتقدرتبهیمتکخودتیامنحفظ

. استدادهقرارمنطقهدرکایآمريهابرنامهاریاختدرراخوديهاگاهیپاواستمتحده



3...مناسباتبهبودسیاسی،مصالحهراهکارهاي

یجنگيهایکشتبهواستموافقفارسجیخلدرکایآمرحضوربايسعودحکومت
درست برعکس است رانیکه ایدر حالکند،یارائه ميخدمات مختلف بندرییکایآمر

راندن رونیفارس بوده و معتقد به بجیدر خلکایآمریو مخالف حضور ناوگان نظام
است. انهیدر خاورمکایاز منطقه و کاهش دادن نفوذ آمرکایارتش آمر

باونداردلیاسرائيبقاوتیامنحفظبایمخالفتيسعودحکومتگریديسواز
به هاینیو معتقد به بازگشت فلسطکندیمجانبههمهيهمکاررانیاهیعلهاستیونیصه

بوده و از نیمردم فلسطبانیپشترانیکه ایدر حالست،ینشانیآباء و اجدادنیسرزم
. کندیمتیحمالیدولت اشغالگر اسرائهیمبارزات آنها عل

انتشار 2015که در سال "زمان سرسخت بودن"نوشته دونالد ترامپ در کتاب بنابر
در سراسر جهان یوهابسمیکننده ترورنیمتأنیتربزرگيسعودحکومت، استافتهی

در سطح يمردم عادتیامنمخلکه کندیميگذارهیسرماییهاستیترورياست و رو
القاعده، داعش و طالبان بوده است. سمیتروریقربانران،یکه ایجهان هستند. در حال

وافغانستاندرژهیوبهیکشعهیشبرونیمسلمنیبر توسعه اختالفات بیوهابشهیاند
يدر راستايسعودیپادشاهدر يریگمیساختار تصماصوالً. دارددیتأکعراقوپاکستان

و در جهان اسالم قرار دارد. يامنطقهعرصهدررانیبا اییجوتقابلومواجههاستیس
فایفارس اجیخليهمکارينقش اول را در شورايحکومت سعودگریدياز سو

ران،یدر رابطه با انیو بحرتیامارات، کويکشورهايهااستیو همواره سکندیم
درعربستانورانیاکهگفتتوانیمیکلطورههمسو با عربستان بوده است. اما ب

واندداشته"رقابت"و با هم "ییواگرا"از هم یخیمختلف به صورت تاريهاحوزه
بوده زیناچباًیتقرخصومتویدشمندورانبهنسبتگریکدیباآنهايهمکاردوران

که هر دو کشور جزء بلوك غرب و نیبا ازینيحکومت پهلوماندر زیاست. حت
نداشته اند. يداریروابط گرم و حسنه پاچگاهیاما هشدندیممحسوب کایهمکار آمر

را در مکه مکرمه زد و باعث یرانیزائر اکیدر زمان شاه هم گردن يحکومت سعود
روابط دو کشور شد. یرگیت

رانیاباعربستانرفتار

حملهتیکوبهنیحسصدامکهیدورانبجز،یاسالمانقالبازپسدورانیتمامدر
کردهتیحماآنهاازواستبودهرانیادشمنانکناردريسعودحکومتهموارهکرد،
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برابردریتقابلاستیس،یعلنوآشکارصورتبهکشورنیاحاضرحالدر. است
کایآمرجانبهکیيهامیتحربایرسمصورتبهوگرفتهشیپدررایاسالميجمهور

کردن نیگزیدر جاژهیوبهياگسترهيهمکارآنتحققيبراوتیحمارانیاهیعل
است. رانیدر ایاسالميجمهوريو به دنبال براندازکندیمرانیکاهش عرضه نفت ا

بریمبناستیسران،یاهیعليسعودیپادشاهیتقابلاستیسيهابخشازیکی
توسط رانیمهار ااستیو کمک به سرانیایالمللنیو بيامنطقهيسازمحدود

به صدام يدالراردیلیم27عربستان با کمک ،یلیدوران جنگ تحمدر. کاستیآمر
خود را یتقابلاستیاز عراق، ستیگذاشتن بنادر آن کشور در حمااریو در اختنیحس

يسعوددولتران،یابهعراقینظامفشاراوجدر1366سالدریحتوکردیمدنبال 
مکه يهاابانیخدررایرانیایحاج400ازشیبنفت،متیقکاهشيبراتالشبا

يدولت عربستان، جمهور،يراهبرددگاهیقطع کرد. از درانیکشت و رابطه خود را با ا
و یدر عرصه داخليسعودحکومتيبراداریرا خطر دراز مدت و پارانیایاسالم
ییایو پايدگارچشم انداز مانکهاستمعتقد، عربستانیپادشاهداند. یمیخارج

رقابلیغکهدار است شهیرآنقدرو تهران اضیرانیها متیو ضدهارقابت،هاتفاوت
. بودرانیادرمیرژرییتغدنبالبهدیبانیبنابراوبودهحل 
کار آمدن ملک سلمان و پسرش، يروباوعبداهللاملکمرگازپسگریديسواز

شود، به یدو کشور افزوده منیبدامنه تضادها و اختالفات ربا گذر زمان بوههر سال
هیعلخوددامنه دار و بلند مدت يهايزیربرنامهتیکه هر دو کشور اولويطور

آن یولداندیگرچه عربستان را دشمن مرانیادهند. ینشان میاتیرا مبرم و حگریکدی
با میجنگ مستقتیو معتقد است که عربستان، ظرفندیبینم"مستقلدیتهد"کیرا 

وعربستانباخصومتکاهشدنبالبهیاسالميجمهوررو نیرا ندارد. از ارانیا
مقاماتيهاکشور است. اما تمام تالشنیبا ایاسیسروابطحوزهدرنرمششتازیپ

و سفر به "داریدیپلماسید"وکایآمردرژهیوهب"یاسیسيهایزنیرا"بر یمبنيسعود
ها يسازو ائتالفکایمتحده آمراالتیگرفته تا اروپا و اانهیمختلف از خاورميکشورها

ینفتيو مذاکرات انجام شده با آنها با اتکا بر دالرهایو جهانيامنطقهيهادر عرصه
حکومتشده است. راهبرد بلند مدت یطراحرانیابامقابلهيطور هدفمند در راستاهب

در رانیدر عرصه رقابت با ايامنطقهيهااستیدر قالب سران،یمهار خطر ا،يسعود
يکه رقابت برايطورهاست. بيریگیقابل رصد و پيامنطقهکیتیژئوپليهادانیم
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وعراق یو حتمنیتا هیاز سوريادر منازعات منطقهیهژمونگاهیو جايکسب برتر
يبرايدیکليری، متغنداکردهدایپرانیايسوبهیخاصشیگراریلبنان که در سال اخ

است. نکته مهم و اضیرياز سورانیتقابل با ايبرایو ذهنینیعيهاگزارهنییتع
مذکور به يراهبردهاءو اتکایوابستگران،یتقابل با ايبرايسعوديراهبردهايدیکل

یستیونیصهمیروابط با رژيسازيعادوکسویاز کایآمرژهیوبهيافرامنطقهيهاقدرت
. استگریديسوازرانیابامقابلهيبراآنهابايراهبرداتحاديبرقراريسوبهرفتنو
ریدر مسيسعودیپادشاهيمذکور برايراهبرديهااستیکه ماحصل ابعاد سيطوربه

اضیمحور مثلث ريریگشکل،يادر عرصه منطقهرانیابیتخریرقابت، تقابل و حت
توجهدیبا. پندارندیمخودمشتركدشمنرارانیاکهاستویآوتل–واشنگتن–

با دو ضلع رانیاهیبر عليسعودیپادشاهیتهاجميهاياستگذاریستیماهکهداشت
يریگجهتنیبنابراکند. یمدایو معنا پتیعنلیاسرائو کایآمریعنیآن گرید
و رانیايانقش منطقهيسازمحدوداستیسسمتبه،يسعودحکومتيهااستیس

توان ادعا یکه ميطوره. باستشدهيگذارهدف،یاسالميجمهوريبراندازتیدر نها
ياکنندهنییتعنقش،يدیکليری، به عنوان متغرانیايامقابله با نفوذ منطقهيکرد راهکارها

. داردیو خارجیدر عرصه داخلیکنونطیدر شرايسعوددولتيهايریگدر جهت
ما جنگ را ": کهکرداعالمآمدنکاريرومحضبهعربستانعهدیولسلمانبنمحمد

يهاونیزیتلوویرادياندازعالوه بر راهي. حکومت سعود"میکشانیمرانیبه داخل ا
مثل کشتار اهواز رانیدر اطلبانهییو جدایستیاز حمالت ترورنترنشنال،یارانیمثل ایفارس

کرد.تیحمازیمسلح نيروهایدر حمله داعش به رژه ن1397وریشهر31در روز 

يهمکاريهاحوزه

يهاحوزهشود،یمو عربستان رانیروابط ايو سردییکه باعث واگرایبر عواملعالوه
وجود دارند که اگر سران دو کشور عزم بر حل لیبه شرح ذزینیمشترکيهمکار

یحتوکاستمنازعاتواختالفاتشدتازتوانیمداشته باشند نیمابیمسائل ف
يابهانهتوانندیمیکه حتيهمکاريهاحوزهنیا. برداشتزینيهمکاريسوبهییهاگام
تفاهم باشند عبارتند از: يبرا

انهیخاورميمنطقهفارس و جیخلتیامنـ 1
اوپکونفتـ 2
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نفوذطهیحـ 3
عهیشویسنژهیوبهیاسالممذاهببیتقرواسالمجهاندرییهمگراـ 4
هایعربستانآمدنوعمرهوحجيبراهایرانیااعزاممفهومبهیمذهبيگردشگرـ 5

رانیابهاحتیسوارتیزيبرا
گریکدیباکشوردواقتصادازییهابخشزدنوندیپـ 6

اهللاتیآيجمهوراستیردوراندررایخوبيهاتجربههانهیزمنیادرکشوردوهر
که سران دو کشور يطوربهاند،داشتهعبداهللاملکیپادشاهویرفسنجانیهاشميآقا

دو کشور شدند. البته نیرا با هم داشته و باعث توسعه تفاهم بییرفت و آمدها
به خود گرفته يدیجدکردیو روستیدهه گذشته نکیعربستان ،یعربستان کنون

یبود ولياستبداديالهیو قبیسنتیپادشاهکیاست. عربستان در دوران ملک عبداهللا 
ییخشن با همگرااریبستریتوتالياستبدادیحکومت پادشاهکیبه دیدر دوره جد

کار آمدن يشده است. با رولیتبدرانیبه ضد ایو به صورت افراطلیگسترده با اسرائ
بر پول نفت، کشور عربستان هیکه با تکيسعودعهدیو محمد بن سلمان ولملک سلمان 

يهانیسرزميآزادسازهیعللیو با اسرائاندکردهکایآمريبرایدهریبه گاو شلیرا تبد
ياست بتوان از تجربه گذشته برادیاند، بعهمراه شدهرانیدر برابر ازیو ننیفلسط

رابطه مناسب استفاده کرد. کیيکاهش اختالفات و برقرار

یاسیسمصالحهيکارهاراه

يدوران زمامداردرکایآمریرانیضد ايهااستیس،يحال حاضر حکومت سعوددر
قفل روابط دوجانبه را کامالًتاکندیمیخود تلقيبراییطالیترامپ را به مثابه فرصت

. ندهدرااختالفاتفصلوحليبراشیدورانداستمدارانیسکند و اجازه تحرك به 
دارد. یتنش بستگزانیکاستن از ميبرانیبه عزم طرفیاسیمصالحه سيراهکارها

باتواندیمرانی. ا"کمیاخونیانما المومنون اخوه فاصلحوا ب": دیفرمایمخداوند متعال 
هیعلخودخصمانهمواضعبهيسعودیپادشاهاگریحتعربستان،ملتدانستنبرادر

یهاشميآقادوراندرکهياوهیشازيریگبهرهبادهد،ادامهیاسالميجمهور
وهیشنیا. کندبازیحداقلتفاهمکیيبراراراهشتر،یبنرمشباشداتخاذیرفسنجان

یلیتعطوتهراندرعربستانسفارتبهحملهوعربستاندرنمرخیشاعدامازپس
دولت يبه حج از سویرانیاز سفر حجاج ايریدو کشور و جلوگيهاسفارتخانه
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رغمیعل،یتفاهم حداقلعربستان، تجربه شد. سرانجام با مذاکرات انجام شده و با 
در دو ،یرانیحجاج اتیحفظ جان و امنيو با اخذ التزام الزم برایاسینداشتن رابطه س

از يهم براراًیشده است. اخانیرانیايحج از سويسال گذشته منجر به انجام سفرها
با وزارت حج عربستان یرانیسرپرست حجاج ايعمره، از سويسفرهايریسرگ
مثل جمال یعیفجيهاقتلدادنيروازپسالبتهکهاستگرفتهصورتییهاتفام

شود. ییاست به سرعت اجرادیبعیجخاشق
رسیدننتیجهبهبرايراخودهمتتمامسعوديحکومتکهکنونیاوضاعدرگرچه

یراناهايتالشکهرسدمیبه نظر یدبکار گرفته است، بعیرانایهعلیکاآمرهايتحریم
بهبود يبرسد، اما برایجهکشور به نتینروابط با ايکاهش خصومت و برقراريبرا

یسلطانیهدو کشور، توجه به فرهنگ و روحینبیدارپایاسیرابطه سيمناسبات و برقرار
:شودمیراهکارها ارائه یناز اايخالصهذیلدر. باشدراهگشاتواندمیحاکمان عربستان 

در یبر اشترکات دو کشور و سعهیو تکشرطشیبدون پيوگوهاـ آغاز گفت1
زیميرویتیامنيهایهمه نگرانطرحو و عدم برجسته کردن موارد اختالفییهمگرا

مذاکره.
به تیمانند عمان، قطر و کوییبا کشورهايو اقتصادیاسیارتباطات سشیافزاـ 2

.رانیایاسالميجمهورباعربستانرفتاربريرگذاریتأثمنظور 
.مقابلطرفوگریکدیهیعليارسانهغاتیتبلبهدادنانیپاـ 3
با آل سعود و عدم سرزنش آنها، خداوند میزدن با زبان نرم و مالحرفـ 4

.نایلقواللهقوالویطغانهفرعونیالاذهبا: دیفرمایم
.هیسورولبنانن،یبحرمن،یمانندیمناطقسربرتوافقومذاکرهـ 5
نفوذ،مناطقنفت،فارس،جیخلتیامنمانندییهاحوزهدرمشتركمنافعفیتعرـ 6

.سمیترورویمذهبيگردشگر
يهااستیسران،یاباعربستانرفتاردماسنجرایزکا،یآمربارانیامشکلحلـ 7

است. رانیایاسالميجمهوربارهدرکایآمر
یسلطنتخانوادهوپادشاهبایخانوادگروابطيبرقرارواعراباتیخلقبهتوجهـ 8

.یرفسنجانیهاشميآقايجمهوراستیردورانمثلعربستان
برنج،مثلیرانیاسینفيکاالهاازیسلطنتخاندانعالقهمورديایهدافرستادنـ 9
.پستهار،یخاوفرش،
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از طعم خوب یرانیايهائتیهباداریددرفهدملکشهیهمکهداشتتوجهدیبا
.استکردهیمادیاست، شدهیمفرستاده هیهديويکه برایرانیبرنج ا
آنهاعالقهموردحاتیتفرانجامورانیادرگذاروگشتيبراحاکمخانداناز ـ 10

.شکارمثل
که با فرهنگ مردم و ریبه عنوان سفیرانیعرب اکیانتخاب تیو در نهاـ 11

با آنها برقرار کند. یآشنا باشد و بتواند روابط خوبيسعودیخاندان سلطنت
نفرکییستیبادادانجامراهیاولاقداماتبتوانکهنیايبراحاضرحالدراما
عربستانبارانیارابطهبهبودپروژهریمدعنوانبهرانیادولتيسوازیرانیاعرب

قیطرازيمستمريهایزنیرافعالیپلماسیدباوبتواندیکافاراتیاختباتاشودنییتع
يبراراراهقدس،يروینبایهماهنگباوهیروسیحتوعمانمانندییکشورها
يسوازلیتماحداقلوجودبهمنوطفوقمواردانجامالبته. کندبازفوقاقدامات
استرانیابااختالفاتکاهشجهتاقداميبرايسعودحکومت



کردیرورییهوشمندانه همراه با تغيگفتگو

1محمد منصورنژاد

) طرح مسئلهالف
رو امروزه نیماند و از ایتنها به حدوحدود مرزها منحصر نميکشورچیهیملتیامن

. در ردیگیقرار مزیمورد استقبال نتیامنگریدر کنار اقسام د»يامنطقهتیامن«مفهوم 
مهم اریبسیاسیسيهامیرژیمثل تمامیارضتیو تمامتیهم اگر مسئله امنرانیا

بالشک عربستان انهیخاورميدر منطقهغافل بماند.يامنطقهتیتواند از امنیاست نم
ما و یجنوبگانیکشور از همسانیکشورهاست. اضافه شود که انیرومندتریاز نیکی

از نگاه زیو نرانیایاسالميجمهوریمسلمان است که برابر قانون اساسیتیبا جمع
توان از آن غافل بود.یفارس نمجیخلکیژئوپلت
داشته یفراوانيفراز و فرودهاریو عربستان در چهار دهه اخرانیروابط اگرچه

نیدو سال گذشته) در بدترژهی(به وریچند سال اخنیبالشک در ایاست، ول
(تعامل یاسی)، سمنی(داستان یتی(نفت)، امنيحالت قرار گرفته و در ابعاد اقتصاد

مواضع یو حتهم قرار گرفتهبلدو کشور درست در مقانی) و... اکایبا آمر
بهبود مناسبات يبرایطیشرانیاست. در چنحتریتهران، تندتر و صرهیعربستان عل

توان کرد؟یچه م

.رانیاصلحمطالعاتیعلمانجمنرهیمدئتیهعضو1.
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از گذشته تا کنونیاجمالینگاه)ب
و عربستان به پس از رانیانیدر مناسبات بیاسیکه عمده مشکالت سمیدانیم

گریدر کار همدایها، هیهمسانیاز انقالب اشیگردد. وگرنه پیانقالب باز م
نیدکترکیدو بال یحتیبا هم همگرا بودند و در مقاطعاینداشته و يامداخله

يو عربستان بال اقتصادینظامبال رانی) بودند: اکسونینیدو ستوناستی(س
منطقه.

» فهد«هم 58در اسفند راینگشت. زرهیبالفاصله تزیروابط پس از انقالب ننیا
شانیاز ازینینیداده و امام خمامیپمارستانیاز بصیو ترخینیبهبود امام خميبرا

.کنندیتشکر م
،ییکایمثل صدور انقالب، اسالم آمرییو با طرح شعارهایاز انقالب اسالمپس

احساس یجنوبگانیهمساریو... عربستان و سانیموضع متضاد در مسئله فلسط
به وجود يالدیم1981فارس را در سال جیخليهمکاريخطر نمودند و شورا

سیو پلییایو درینیزميرویداشته و دارد (نزینیتیو امنیآوردند که کارکرد دفاع
ضد شورش مشترك و....).

انیرانیا»نیبرائت از مشرک«در داستان رانیعربستان با ایبرخورد عملنیتندترو
مسئله نینمود و  ایمیحج را نفشدن یاسیدر مکه بود، که عربستان س1366سال 

و... شرکت نموده ییکایکه در تظاهرات ضد آمریرانیتن از حجاج ا275به کشتار 
و جمله مشهور امام دیبه بن بست رسشوردو کیبودند، منتج شده و روابط خارج

شد: اگر ما از انیحمله رژیم سعودى به حجاج ایرانى در مکه بانیدر جرینیخم
مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانى که به ما بدى 

توانیم [از] مسئله حجاز بگذریم. کردند بگذریم، نمى
آن است که کشورمان از رانیو اکنون، عمده مشکل عربستان با اریاما در دهه اخو

ه،ی(عراق، سورانهیخاور ميکشورهایحضورش را در برخیو دفاعیتیجهت امن
گسترش نیکسب کرده و عربستان از ایقاتیو...) گسترش داده و توفمن،یلبنان، 

جهت تمام قد بر نیاست. به همنمودهاحساس خطر ران،یاقتدار اشیو افزاتیفعال
پرداخته است. گرچه اقدامات ياو منطقهیدر سطح جهانتیبه فعالرانیاهیعل

به یاشغال سفارت عربستان، هم به قدر کافيتندرو در داخل کشور برايهاانیجر
را داده است.رانیو مخاصمه با اکیپلماتیبهانه قطع روابط دیکارگزاران عربستان
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با عربستانرانیمشکالت عمده ا)ج
نمود. یابییشهداده و ریصداشت، الزم است درد را تشخیزو تجویهتوصینکهابراي
با عربستان چه بود؟ یرانایرا داشت که مشکل اصلیپرسش اساسینتوان ایاما م

زینلیاز اسرائتشیدر منطقه است. حماکایشد که عربستان عامل آمری) گفته مکی
يگریو سلفیراستا قابل فهم است. و دو) عربستان مروج اسالم وهابنیدر هم

زند.یدامن مییادگرایمتحجرانه به اسالم داشته و به بنیاست که نگاه
دانیرسد در هر دو میاند: به نظر مقابل توجهیشده نکاتادیئلدرباره مسا.1

نهیشیپکینکهیبا اکایدر روابطش با آمرتواند منعطف عمل کند. مثالًیعربستان م
استینشان داد که سیساله دارد، اما در زمان اوباما، عربستان به خوب70حدود 
رانیتوان از عربستان شاهد بود. در ایمزیرا نکایهماهنگ با آمرریغیخارج

وجود دارد که گانگانیها به باشخاص و قدرتیوابستگوهیاز شیبرداشت ناصواب
شود. غفلت یملیتحلدیو سفاهیمطلق و ست،یبرخالف واقع،یسرسپردگنیا
قیطرنیآن است که از ايبراکایخاندان آل سعود به آمرمثالًیگردد که وابستگیم

رسند و از یميشتریخلق نموده و به منافع بيشتریبيهاخود فرصتيابر
ییهابقا به ابرقدرتيبراگریدارند. به عبارت ديرقبا دور مانده و ضرر کمترداتیتهد

آنها به قدر ضرورت يبقاقیکه از آن طرنندیآورند. اما اگر ببیميروکایمثل آمر
و خطرات را نیمأتوانند منافعشان را تیممهيگریدقیاز طرایشود، و ینمنیتضم

نیدر همهیعربستان به روسریاخيهاسالیکیروند. نزدیبدان راه مند،یکم نما
است.لیراستا قابل فهم و تحل

يهااستیاز سيتواند جدایمرانیايعربستان از سويهااستیآنکه سحاصل
انکار شود که در یهینکته بدنیانکهی(بدون اردیمورد توجه قرار گزینکایآمر
ثرتر با ؤبهتر و ميکشورمان احتمال گفتگوکا،یبا آمررانیازیمسالمت آميفضا

و دیتهديکه به جایحاد خواهد داشت.) و در صورتطیعربستان را نسبت به شرا
توان به مناسبات یمنند،یببتیاحساس امنایو تیامنرانیاز اد،یاحساس تهدای
بود.دواریامزینیخارجاستیدر سيگرید
از شیبزینلیبا اسرائعتریارتباط وسيعربستان در برقراریشتابزدگرسدینظر مبه

دشمن مشترك نانیغلطشان آن است که ایدارد. تلق» علت«داشته باشد »لیدل«آنکه 
توان اصالح نمود.یرا هوشمندانه میتلقنی) دارند، که البته ارانی(ا
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گرا در ادیبنيهاانیجرتیو متحجرانه که به تقویسلفـیاسالم وهابنهیدر زم. 2
اصالح يهااستیسزیشد نیمنجر مرانیاهیهمسايسطح منطقه و در کشورها

در یاسیاز اسالم سنینويهابرداشتتینشان داد که ظرف» محمدبن سلمان«طلبانه 
است. رییکشور در حال تغآنيوجود دارد و فضایفعلطیعربستان در شرا

است و اعتبار نداشته و یاست گفته شود که اصالحات آنها از باال و ابالغممکن
مگر اصالحات ینکته درست است، ولنیگفت که اتوانی. در پاسخ مستینداریپا

شده ییو نهاافتهیشورمان تحقق اصالحات در کاست و اصالًنییاز پارانیدر ا
و مییاصالحات در حال گفتگوفیتعريهخودمان هم هنوز دربارنکهیاایاست؟ 

اوج یآن است که از باالست و با آمدن دولتزیاصالحات ما نصهینقنیمهمتراتفاقاً
. خوابدیو با رفتنش موجش مردیگیم

ملموس است. اریدر عربستان بسیابعاد اصالحات مردمیاز دولت، در برخيجدا
تیاصالح باشد، رعاجیو از نتایافتگیتوسعهيهااز نشانه»ییقانونگرا«اگر مثالً

با کسب و کار و... در عربستان اصالًيدر فضاتیو امنیو رانندگییقواعد راهنما
گذارد،یمکه ماینهیکه پا به مدياهیاولیاتدر ساعیو آدمستیناسیقابل قرانیا

به او دست خواهد داد و....یبیعجتیاحساس امن
که باالخره از ردیگیشکل مياافزود که در همه جا اصالحات در پروسهتوانیم

که همه ابعاد و ستینياشود و پروژهیشروع شده و آرام آرام کامل مییجا
ئلاز مسایاضالعش از قبل مشخص باشد. سرعت اصالحات عربستان در برخ

رفته شتریپزینرانیااززمان محدود، نیاست که در همادیزنان) آن قدر ز(مثالً
زنان، محدود یحضور زنان در ورزشگاه، کنسرت مختلط و خوانندگاست. (مثالً

در کنترل شهروندان و ...).ینیدسیکردن قدرت پل
) راهبرد و راهکارد

عربستان است که دیجدطیو هوشمندانه شراقیدقیبازخوانکسویاز یاصلراهبرد
گریدي. و از سودیگشایمدیآیمریکه در زیطیگفتگو با شرايبه نظر راه را برا

تیبه جهت موقعرانیتر، اهاست. به عبارت واضحتیدر فعالکردیرورییتغ
رخ یاگر انقالب اسالمیحتباشد،منطقه ئلتواند فارغ از مساینمشیکیژئوپلت

از انقالب هم شیجهت پنیشد. به همینمسیسأتیاسالميداد و جمهورینم
حضور در يبراکردشیرووهیمنطقه به او واگذار شده بود. اما مهم شیژاندارم
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کردیرو«و پس از انقالب در منطقه شیدر پرانیرسد ایمنطقه است. به نظر م
نیاست و از نگاه نگارنده در هر دو مورد ادهیدتیرا در اولو»یتیامنـینظام

کنش، خطا بود.وهیش
و یفرهنگ«کردیحضورش در منطقه را با رو،يریگجهترییبا تغتواندیمرانیا

زینيارا به صراحت رسانهرییتغنیکند و انیاستمرار بخشد. اگر چن»یاجتماع
مناسبات دوستانه يبرايرخ داده و افق تازه ایدر خط مشیچند دگرگوند،ینما

شود:یگشوده م
سازان و میتصمانینظامياو مسائل منطقهیخارجاستیدر سنکهیايبه جا.1

فعال شده و یو اجتماعیباشند، عناصر و کارگزاران فرهنگیاصلرانیگمیتصم
سخن کنند. الزمه گرانیبا دزینیفرهنگیپلماسیتوانند با زبان دیمیبراحتنانیا

نخبگان شناخته شده، از اظهار نظر ریو سایآن است که نخبگان نظامیاستیسنیچن
الملل، نیباستیمنع شده و تنها وزارت امور خارجه زبان سیخارجاستیدرباره س

باشد. ران،یاياو مسائل منطقهیروابط جهان
ایتنگه نیبه بستن ادیمنطقه، و تهديکشورهاانیارتباط با شبه نظاميبه جا.2

،ی(ورزشیو اجتماعيارسانه،یعلم،یفرهنگيهاانیتوان با جریها! متنگه
روابط جذب و انجذاب را باال  نیبرقرار نمود. ارومندیو....) تعامل نياقتصاد

یمناسباتنیچنیکند. خروجیمجادیاهدافعه، در منطقه جاذبيو به جابردیم
وجه یهم بیلی(که خیکنونطیدر شرایهراسرانیگردد تا عربستان از ایسبب م

نشان دهد.يشتریمان، حسن ظن بیخارجاستینموده و نسبت به سي) دورستین
توانند یانجمن مطالعات صلح و....) م(مثالً» مردم نهاديهاتشکل«نهیزمنیادر

. ندینمایاتیعملیرا به خوبیعمومیپلماسینموده و دفایایمثبتارینقش بس
یطلبانه در داخل کشور عربستان به خوباز اتفاقات و اقدامات اصالحتوانیم.3

آن است که به اصالح طلبان شناخته شده یاستیسنیاستقبال نمود. شرط تحقق چن
يهاانیتا با جرندینماتیاعتماد نموده و آنان را آزاد گذاشته و بلکه حمایوطن

دانیميو انتقال تجربه داشته باشند. به جادهنمومشابه در عربستان ارتباط برقرار
در دیدر برخورد با اصالح طلبان بايجدیخانه تکانکیخودسر، يروهایدادن به ن

دستور کار نظام باشد. 
مناسبات دوستانه با جادیدر ا»یرفسنجانیهاشم«مقطع، نقش واسط مرحوم نیادر

یاسیو انسداد سدینمافایتواند ایمیبه خوب»یمحمد خاتمدیس«عربستان را 
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شیگشاگر،ی. به عبارت ددیبدل نماشی) به گشایرسمریموجود را (در مراودات غ
ها نمودنیو البیرسمریغيهایزنیراهعربستان امروزه برانیدر مناسبات ایاسیس
هموار گردد و در یرسميگفتگوهايدارد، تا بستر براازینیاز ارتباطات رسمشیب
يبراییمجرار،یاخيهاطلبانه عربستان در سالبا توجه به نگاه اصالحنهیزمنیا

تالزم اسیطلب در مناسبات دو کشور گشوده شده است. حتورود نخبگان اصالح
باشد.یتیو امنـیاسیسریغيهاسوژهيهمکارییموضوعات ابتدا

نیدر اریکامال استقبال نمود. ززیعربستان ن2030از سند چشم انداز توانیم.4
يفعال ساز،یملتیهوتیو کارکرد فراتر از آن (تقويسند، که جوهره اقتصاد

سالمت يباال بردن مشارکت زنان، ارتقا،یهنر، سرگرمجیترو،یمردميهاسازمان
انتقال نهیدر زمدانیمنیخود ندارد. در ارديشده احیتصریتیو...) دارد، بار امن

توان با عربستان یآن میابیتحقق سند چشم انداز و ارزوهیشيتجارب برا
و مشترك برگزار نمود.یتخصصيهانشست

و صدور شیاستخراج، پاالنهیدر زممشترك (مثالًياقتصاديهاطرحياجرا.5
کمک ینه تنها به مصالحه حداقله،یهمساينفت وگاز و....) با عربستان و کشورها

حفظ منافعشان ناخواسته يکه براکندیمیبازدارندگجادیایو بلکه به نوعکندیم
احساس خطر، يدر آن صورت به جارای. زکنندیمتیحمارانیایاز منافع مل

خواهند داشت.نیادیمیدر برخرانیبه حضور اازیاحساس ن



یو عربستان؛ نزاع بر سر هژمونرانیا

1یرازاناحسان

روابط بر نقش نیدر تب و تاب بوده است. اوستهیپيو عربستان سعودرانیاروابط
به يریفارس تأثجیخلستمیرسیزیخارجگرمداخلهنیترمتحده به عنوان مهماالتیا

و رانیاانیروابط م1979در یاسالميجمهورشیدایاز پشیپ. استداشتهسزا
و منسجم قیوثيتفاهم دوجانبه استوار بود که دو کشور را به اجزايهیعربستان بر پا

ياگونهروابط بهنیکرده بود. در واقع، الیتبد1970يهدر دهکایآمریخارجاستیس
يهدهيشرق سوئز در ابتدایاز نواحایتانیبريروهایبود تا پس از خروج نافتهیسامان 
تهرانيهدوستانبطدوره، روانیکند. در انیمنافع جهان غرب را در منطقه تضم1970

انقالب يروزیپيدو کشور در فردايهدر تضاد کامل با روابط خصماناض،یرـ 
رانیحاکم بر ادیمتحده که خود را در مقابله با دولت جداالتیايدزوبود. به یاسالم

در منطقه در نظر آورد. یاسالميجمهورنفوذسدمحورمثابهبود، عربستان را به افتهی
ساختاردرساالرانو برآمدن فنیانقالب اسالمانگذاریاز وفات بنسحال، پنیبا ا

کردن يمنزويبراکایآمرتالشتداومرغمبه اض،یتهران و رران،یایاسیسقدرت
اض،یگام برداشتند. در حال حاضر، روابط تهران و ریآشتيبه سوران،یاینظام اسالم

المللنیروابط بيتهیکمعضوویالملل دانشگاه آزاد اسالمنیروابط باریاستادت؛یو امنياستراتژيدکترا.1
.رانیاصلحمطالعاتیعلمانجمن
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و کیدئولوژیا،یاسینفوذ سيهحوزشیافزايدو کشور برايهامتأثر از تالش
يهاوباما، اگرچه توافق بر سر برناميهاست. در دوردهییگرایرگیبه تکیژئواستراتژ

و غرب رانیاانیتنش م،ياهستهيهحل و فصل مناقشيجامع اقدام مشترك در راستا
نیشد که امناكیاز آن باضیدامن زد. ريحکمرانان سعودیرا کاهش داد، به نگران

نیگزیجارا ذوب کند و رفته رفته تهران را به  کایو آمررانیروابط اخی،توافق
نیکند. در الیتبدییکاینزد دولتمردان آمرياعربستان در معادالت منطقهکیاستراتژ

يهیاز منظر نظرياو عربستان در بستر تحوالت منطقهرانیروابط ايهنوشتار، دربار
بحث خواهد شد. یتهاجمییگراواقع

ییگراواقعيهیاز نظرشروانهیمتفاوت و پیتلقعنوانبه یتهاجمییگراواقع
ریو و ناگزيهابزتیرا در وضعیدولتگرانیرفتار بازيکنت والتز، مبنايساختار

. داندیبقا منیتضميبراتیامنيسازنهیشیبالملل،نیبکینظام آنارشزیآممخاصمه
و میرمستقیغيفشارها،یخیتاريهالیبر تحلهیکبا ت،یتهاجمییگراطرفداران واقع

نظام یتشابه رفتار کارگزاران اصلیها را سبب اصلبر دولتیستمیسيدهیچیپ
. از نظر کنندیمیابیمتفاوت، ارزيهاتیو موقعیداخلطیبا قدرت، شراالمللنیب
تا با اتخاذ کندیمها را مجبور دولتالملل،نیدر نظام بينبود قدرت برتر مرکزشان،یا

واحدها گرینفوذ خود را نسبت به دایتالش کنند قدرت وستهیپیتیامنيهااستیس
الملل،نیروابط بزیآمرقابتيکشور در فضاکیيبقامر،یرشایدهند. از نگاه مشیافزا

ممکن یقدرت خودند، تنها در صورتشیافزایدر پوستهیپگرانیبازيهکه در آن هم
با گریديهاباشند، به قدرتیقابلیتهاجمانیگراآن کشور واقعراناست که رهب

از قدرت برسانند که يبنگرند و تالش کنند کشور خود را به حددیترديدهید
نکنند. در دایمجال بروز و ظهور پ،یاسیسيواحدهاگریديطلبانهتوسعهيهازهیانگ
در ذات ییزداتنشيبرا،یتهاجمانیگراواقعالملل،نینظام بکیساختار آنارشيهیسا

يبراياتازهیتنفسيفضامثابهو آن را تنها به ستندیقائل نيخود چندان اعتبار
يبه نهادهاشانی. اانگارندیمترمطلوبيهاتیبه موقعیابیدستيها، برادولت

که ندباورنیو بر اکنندینمتوجهچندانشانابزارگونهتیماهلیبه دلزینیالمللنیب
شانفیاز آن رو که سبب تضعژهیوبزرگ، به يهاخلع سالح قدرتيهامیرژ
ییگراواقعهیخرده نظرنیرا به چالش افکنند. ایجهاننظمبالقوهطوربه توانندیمشوند،یم

د؟یگویو عربستان چه مرانیدرباره روابط ا
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تیتثبيرا براریگیپیمتحده کوششاالتیا،يشوروریاتحاد جماهیفروپاشیپدر
از دو یکیپساجنگ سرد آغاز کرد. اگرچه اضمحالل المللنیخود در نظام بیهژمون

يزوداما به نجامد،یبه کاهش تنش در مناطق مختلف جهان بتوانستیابرقدرت، م
يهاآشکار شد و چالشالمللنینظام بارگزارانکنیدر ساختار، بر روابط برییاثرات تغ

متأثر از يهاستمیرسیزنیتراز مهمیکیآورد. دیپدگرانیبازانیرا در روابط منینو
نیاگرانیبازنیتربود و از مهمایو غرب آسانهیخاورميهمنطق،یافول نظام دوقطب

و عربستان بودند.رانیحوزه ا
داریناپاطیخود در شرايو بقاتیامننیتضميو عربستان در راستارانیکشور ادو

آورد و يروکایگرفتند. تهران به موازنه با آمرشیپساجنگ سرد، دو راهبرد متفاوت پ
دیجدطیبر عدم تعهد خود را با شرایمبتنینه غرب،ینه شرقاستیسکردیرودیکوش

کایاتحاد با آمراستیسران،یدفع خطر ايهم برااضیرکند. لیتعدیو جهانيامنطقه
را در دستور کار خود قرار داد. 

کشور نیایخارجاستیجنگ سرد، تداوم سانیپايدر فردااضیرکردیرو
خیش1981کشور در سال نیبود. ارانیا1979انقالببامقابلهدرکارمحافظه 

را گرد هم فارسجیخليهمکاريبا عنوان شورایرا در مجمعفارسجیخليهانینش
سازد؛ یخنثفارسجیخليهمنطقدررا یانقالب اسالمنظرطلبانهدیآورد تا امواج تجد

عراق به صورت یبعثمیاز رژاش،یغربيهیبا همسارانیايسالهدر طول جنگ هشت 
هاکشو آغاز بحران نفت1980يهدهيهاانهیکه در ميکند، به طورتیحماجانبههمه 

يعهیحجاج ش1987رفت؛ در مراسم حج شیبا تهران پینظامییارویرويآستانهتا
از چهارصد نفر از آنان را به شهادت رساند و پس از آن، شیسرکوب کرد و باریرانیا

پس از اضمحالل يهکرد. در دوردیرا تشدیرانیشهروندان ادیمقررات مربوط به رواد
روابط تهران و ران،یدر ایو خاتمیهاشميهادولتيو همزمان با تصديشورو

در ،يابه ساختار نظام منطقهتبمتفاوت دو کشور نسيکردهایرورغمبه اض،یر
.بردسربهآراموتنشنسبتاً کم یتیوضع
کار آمدن دولت محمود يتحوالت، از جمله رويابروز پارهیحال در پنیابا
حسن يدو کشور رفته رفته سرد شد و در زمان تصدانیروابط منژاد،ياحمد
و مقارن با تحوالت 2011. در سال دییبه وخامت گراسابقهیبیشکلبه ،یروحان

یپادشاههیعلنیبحرانیعیشکیتهران را با اتهام تحراض،یر،یموسوم به بهار عرب
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يرا به تالش برایرانیکشور محکم کرد و پس از آن، دو شهروند انیاکارمحافظه 
نینشعهیخود متهم کرد. در سال بعد، با گسترش اعتراضات در مناطق شریترور سف

آل سعود متهم کرد؛ یمخالفان داخلکیرا به دست داشتن در تحررانین، اشرق عربستا
و به مرگ محکوم کرد. ریرا دستگعهینمر الباقر النمر، رهبر مخالفان شخیش2014در 

نیدر اعهیشانیحوثیتا جنبش نظامدیحمله کرد و کوشمنیبه 2015در مارس 
بر سر کار آورد. در منیخود را در تیکشور را سرکوب کند و دولت مورد حما

جامع اقدام مشترك يهبر سر برنامیجهانيهاو قدرترانیایهمان سال، وقتيجوال
توافق ظاهر نیدر قامت منتقد سرسخت او،یآودر کنار تل اضیردند،یبه توافق رس

شد.
دو کشورانیداعش در منطقه، تنش میستیگروه ترورتیظهور و گسترش فعالبا

من،یعراق و ه،یدر سوراضیمنافع کامالً متعارض تهران و ريزودو به افتیشیافزا
حمله به يهقرار داد. واقعگریکدیمقابل شیاز پشیب،یابتینيهادو طرف را در جنگ

دو کشور، انیتنش مشیافزادنبالعربستان در تهران و مشهد، به يسفارت و کنسولگر
يانجام مناسک حج و اعدام نمر و شمارنیحیرانیاز شهروندان ايکشته شدن شمار

ملتهب يگریاز هر زمان دشیرا باضیرـ در عربستان، روابط تهرانعهیاز مخالفان ش
دامن زد. گریکدیهیکشورها علنیمقامات ایکرد و به جنگ لفظ

يهااستدالل کرد که تالشنیتوان چنیم،یتهاجمییگراواقعيهااساس آموزهبر
ها در چالشنیترخواهد بود. مهماثریباضیتهران و رانیصلح ميبرامدتکوتاه 

رانیايهادارد: نخست، تالششهیو عربستان در دو عامل ررانیاانیمزیآمروابط صلح 
يهاقدرتيهاتالشیدر منطقه و دوم، تالقهژمونشدن به لیتبديو عربستان برا
.انهیخاورميهبزرگ در منطق

خود در منطقه و قرار گرفتن در کیتیژئوپلگاهیو عربستان، با توجه به جارانیا
نفت اوپک، توان رقابت يعمدهصادرکنندگانعنوانفارس و البته به جیخليهیحاش
کنندیرو، دو کشور تالش منیهژمون شدن دارند و از ايالزم را برایاسیو سینظام

مهم اما يهدهند. نکتشیخود را در منطقه افزاوذمناطق نفیابتینيهاجنگقیاز طرتا
گسترش نفوذ در منطقه و هژمون شدن است. يدو کشور برايانحصارییتوانا
امکان را داده است تا نفوذ خود نیکشور انیبه ارانیایتیو جمعياقتصاديهاتیظرف

به خوديهبه نوبزیجهان اسالم گسترش دهد. عربستان ننینشعهیشيهارا در بخش



19ایران و عربستان، نزاع بر سر هژمونی

از فروش نفت به جنگ افزار و یثروت ناشلیتبدتیو قابليتوان اقتصاديواسطه
فارس با جیخليهتالش کرده است تا در کنار متحدان خود در منطق،ینظاميروین

فراهم هیمصر و ترکيامکان برانیهژمون شدن مقابله کند. ايبرارانیايهاتالش
نتوانسته یحاتیرقابت تسلکیبه عنوان پشتوانه ياقتصادیناتوانخاطرمصر به ست؛ین

يهااما تالشهیتالش کند. ترکیبه هژمونلینيو عربستان برارانیاست در کنار ا
نیخود انجام داده است، هرچند رقابت همزمان ايارشد نفوذ منطقهيگسترده برا

اشگستردهيهایناکامهو عراق، بهیدر مناطق نفوذ، مانند سوررانیعربستان و اکشور با 
است.دهیانجاميامنطقهنفوذبسطدر

بزرگ است. يهارقابت قدرتيبرایمحلانهیخاورم،يابر رقابت منطقهافزون
گسترش ناتو به شرق و يبراکایو تالش آمرانهیخاورميهدر منطقلیحضور اسرائ
داده شیافزااریمتحده بساالتیايمنطقه را برانیاتیاهم،يمرکزياینفوذ در آس
دارند. انهیخاص به خاورمیاروپا هم توجهيهیو اتحادنیچه،یروسن،یاست. همچن

از انتیصيبرازیننیمتحده و چاالتیاز نفوذ ايمرکزيایحفظ آسيبراهیروس
توجه دارند. انهیبه خاورمیتیو امنیاسیسلحاظبه کا،یاز نفوذ آمراشیغربيمرزها
حفظاروپا را به يهیگذشته در اروپا، اتحاديهاسالیبحران پناهندگان طن،یهمچن

از کیهر تیبه حماگفتهشیپلیدالت،ینهادر. استکردهمندعالقهانهیثبات خاورم
موازنه در برابر رقبا جادیايبرايامنطقهيهاقدرتيهابزرگ از تالشيهاقدرت

منجر شده است.
تعارضات عیوسيهبه گسترتیو با عناگفتهشیپیخیتوجه به شواهد تاربا
متضاد دو کشور در قبال کردیروزیو عربستان و نرانیاانیو ژئوکالچرال مکیژئوپلت

تنش رسدیبه نظر م،یتهاجمییگراواقعيهینظريهاو منطبق با آموزهيانظم منطقه
بلکه افت،یتنها کاهش نخواهد نهمدتکوتاهدرکمدستاض،یتهران و رانیمیکنون
باتر،نفوذ گستردهيهو حوزتیبه امندنیرسيخواهد شد و دو کشور در راستادیتشد
در عراق، ژهیوبهانه،یدر منازعات خاورمیابتینيهااز گروهتیبه حماشتریبتیجد

است تا با همراه کردن دهیعربستان کوش،ییادامه دهند. از سونیو بحرمنیه،یسور
و لیبسط تعامل با اسرائفارس،جیخليهمکاريعضو شورايهادولتگریامارات و د

تیامنهیرا علرانیمتحده، خطر ااالتیبا ايو اقتصادیروابط نظاميندهیگسترش فزا
مطلوب و يهاستقرار موازنيتهران در راستاگر،یديدهد. از سوفیخود تخفیمل
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عراق، ه،یقابل توجه در بسط نفوذ خود در سوریشکلبه ،يامنطقهیبه هژمونیابیدست
یتیاست تا از منافع امندهینسبتاً مؤثر کوشیشکلموفق ظاهر شده و به منیلبنان و 

يطلبانهتوسعهيهااستیدر دفع سهیو روسنیمانند چیبزرگيهاهمسو با قدرت
ترامپ از برجام، يکایخروج آمردنبالبه نی. همچنردیمتحده در منطقه، بهره گاالتیا

خود با غرب، تالش کرده است تا از يابر حفظ توافق هستهيتهران با پافشار
تیو واشنگتن استفاده کند و با تقوییاروپايهاتختیپاانیاختالفات موجود م

سازمان دهد. درکنار آن، کایآمرهینرم را عليااروپا، موازنهيهیاسبات خود با اتحادمن
،يبا عربستان سعودهیقطر و ترکانیاست تا از چالش در روابط مدهیکوشوستهیپرانیا

به نفع خود استفاده کند.يادر توازن منطقه
انیمتعارضاتمدت،کرد که در کوتاه ینیبشیپتوانیتوجه به مباحث مذکور، مبا

هژمونبهبتواندهااز دولتیکیایت،یتا در نهاافتیو عربستان ادامه خواهد رانیا
نیجانشثباتبا يهموازنکیمدت،انیدر مایشود لیتبدانهیدر خاورميامنطقه

منطقه نیاتیاهمافتنیامر تنها با کاهش نیکه اودشانهیتعارضات در منطقه خاورم
ممکن نیو فلسطلیاسرائيهحل و فصل مناقشنیبزرگ و همچنيهاقدرتيبرا

خواهد بود.



و عربستان از رانیانیصلح مثبت بجادیبهبود مناسبات و ا
حرف تا عمل

1يرمسعودیممسعودهدهیس

ناخودآگاه میکنیصبحت مرانیعربستان و انیمناسبات حسنه مابجادیدر مورد ایوقت
دارند: يادیشود که اشتراکات زیدر ذهن متصور مانهیدر خاورمیدو قدرتایدو کشور 
و از لحاظ بندندیاسالم پانیبه دينفت و گاز هستند. هردو از نظر اعتقاديهر دو دارا

شوند. یجزو فرهنگ شرق محسوب میجهانيبندمیلحاظ تقسههردو بزینیفرهنگ
که در یباشند در صورتیدر سطح اعلدیدو کشور بانیفرض، مناسبات اشیپنیبا ا

نیکه چرا ادیآیمشیپنجایايدیال کلؤن سیحال ا.برعکس هستعمل کامالً
چه نکهیو ادیتوان به آن رسینشده و چگونه مجادیدو کشور انیمناسبات حسنه ب

نیازیآناليبرا.کردشنهادیپتوانیمصلح مثبت جادیتعامل و انیاجادیايبرايراهبرد
يراهبرد براکیبه دنیعدم ارتباط و در انتها رسنیعلت ادیبه کلدنیموضوع و رس

.شان جستجو کردیخارجاستیرفتار دو کشور را در سدیبهبود مناسبات با

برادر بزرگ با استیسشهیخود در منطقه همیخارجاستیدر سعربستان
یاسالميعنوان کشورهابههیو ترکرانیداشته و نسبت به ایعرب و اسالميکشورها

انجمنالمللنیروابط بيتهیکمعضووکرجواحدآزاددانشگاهالمللنیبروابطيدکتريدانشجو. 1
.رانیاصلحمطالعاتیعلم
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عربستان در یخارجاستیسیولاستهگرفتشیرا در پیرقابتاستیعرب، سریغ
و یدر مسائل خارجيروانهیماستیدر زمان بن سلمان سمخصوصاًریاخيهاسال

در موضوعات یو اصالحات به سبک غربیداخلاستیسيتمرکز بر رونیشتریب
باعث شد که نگاه به درون را در عربستانيبرااستیسنیايریکارگهاست با بیداخل
.دومتیرا در اولویخارجاستیقرار دهد و ستیاولو

نیاییو بزرگنماهیدر سفارت عربستان در ترکیجاشقخچند با مرگ جمال هر
به نظر یسطحشتریاصالحات بنی، باعث شد که وجهه عربستان در اهیقتل توسط ترک

اصالحات در سطح نیکردن ایاصالحات، عمقنیبن سلمان در ایسعیبرسد ول
متمرکز شدن در ، رانیکالن ااستی، سرانیکشور با انیاسهیبوده و هست. با مقایداخل

.کشور قرار داردنیايدوم براتیدر اولویداخلاستیاست و سیخارجاستیس

يمورد نظر خود در منطقه برايدر همسو کردن کشورهایسعرانیایخارجاستیس
.استکایمقابله با آمر

مشترك خود است که هر کدام نیدو کشور در دیموضوع اختالف مذهبنیدوم
با توجه به رانیخود را در منطقه گسترش دهد که البته ايدارد مذهب اعتقادیسع

هم يانهیهزچیاز هریمسنیمهم است در اشیبرایخارجاستیاول که ستیاولو
در منطقه موفق یعیشبکه شجادیدر ارانیتوان گفت که ایت مئکند و به جرینمغیدر

.هم بوده است

کننده عمده نفت، رفتار دیمسئله نفت و گاز است که عربستان به عنوان تولنیسوم
برعکس، رانیایدهد ولیمقرارکایآمريهااستیخود را همسو و منطبق با سياقتصاد

در موضوع نفت هاییاروپاییو دوگانه گوکایآمريهامیبا تحرریاخيهادر سال
و هیگرفته است که البته روسشیرا در پکایآمرییاجرايهااستیمقابله با سياستراتژ

بازار آشفته نفت و گاز نیخود در اانهطلبمنفعتيبردارو هند با توجه به بهرهنیچ
اند.گرفتهشیدر پرانیاز اتیمنفعت محور را در حمایهمراهاستیسرانیا

و با توجه به رانیدو کشور عربستان و انیانیبيدیفرض اشتراکات کلشیپنیابا
دو کشور نیايتوان گفت برایمربوط به آن، ميهاو شاخصيامنطقهییهمگراهینظر
در عمل با توجه یبهبود مناسبات ارائه داد ولشنهادیها بتوان راهکار و پلیدر تحلدیشا

مگر .ارائه داديتوان راهکاریآن، نمیدر منطقه و نمود جهانردو کشویاسیبه رفتار س
نیايبرازیقدم ننیبهبود مناسبات بگذارند و اوليدو کشور اول تمرکز رونکهیا
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منافع محور در منطقه یخارجيهابدون توجه به تمام قدرتمی، مذاکره مستقمیتصم
.است

ییبهبود مناسبات است و همگرايشروع مذاکره برالیتحلنیاسندهینوشنهادیپ
نیمذاکره بجادیانهیگزنیدر حوزه نفت و گاز به عنوان اولمخصوصاًيرفتار اقتصاد

شاخص مشترك کیتواند به عنوان یهم مییهمگرانیدو قدرت منطقه است چون ا
يکشورهايدو کشور شود و هم برانیبملتعاباعث، يامنطقهییهمگراهیطبق نظر

دو قدرت نیبا ايچارچوب رفتارجادیمهم است اشانیمنطقه برانیکه نفت و گاز از ا
در منطقه ینوعهبزرگ که بيهاهمه قدرتيمنطقه بکند. با توجه به منافع مشترك برا

ياتحاد کشورهايبراشنهادیو عربستان و پرانیايکنند اتحاد اقتصادیميگریباز
جادیحوزه انیقدرت منطقه در اشیافزاینطقه، بنوعکننده نفت و گاز در مدیتول

. استاوپک در عصر حاضر نیدوباره اصول و قوانیسیدوم بازنوشنهادیکند. پیم
سفانه با رفتار أدو کشور است که متيهمکاريمهم برايهااز سازمانیکیاوپک 

از دست جیخود به تدرییسازمان دچار ترك شده و کارانیعضو ايکشورهایاسیس
خواهد داد.

از یکیدو کشور است. حج نیاینیو دیاشتراکات فرهنگدنیدشنهادیپنیسوم
دو نیتواند نقطه مشترك بیمراسم مهم و مورد قبول و واجب  هردو کشور است که م

مشترك بدون توجه به نیبر دهیتک.باشدیو اصوليادیبنيهايهمکاريکشور برا
کند.کیکشور را به هم نزدتواند دو یمذاهب  م
نیدهیبا پایبر اساس اصول انسانیخارجاستیسيگذارهیپاشنهادیپنیچهارم

یشیاصول نه پنیبراساس اانهیخاورميکشورهايو گردآوریاسالم در حوزه فرهنگ
بهبود ياز راهکارها براگریدیکی، یبه عنوان قطب امت جهانیگرفتن و رقابت مذهب

.استمنطقهیاسالميو عربستان و همه کشورهارانیانیمناسبات ب

بالقوه در منطقه، دو کشور يهالیشدن، با توجه به پتانسیدر آخر در عصر جهانو
جلودار در منطقه عمل کنند و با رفتار يتوانند به عنوان کشورهایمرانیعربستان و ا

.گرفته و از مواهب منطقه همه بهره ببرندشیدر منطقه پی، رفتار تعاملیعقالن

در جدا یتفرقه سعجادیمنطقه با انیطلب در خارج از ابزرگ و منافعيهاقدرت
کشورها نیو جداگانه با تک تک ایو ارتباط خطگریکشورها از همدنینگه داشتن ا
.دبوده اناستیسنیاعیکشورها مطنیسفانه تا به االن اکثر اأهستند و مت
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ییبرد را در سطح همگراـ برديدو قدرت منطقه، بازنیاست که که انیاراهکار
ینظر کمنیعمل کنند. هرچند ایفکر کنند و جهانیمیبصورت تیولندیببيامنطقه
آرمان را نیتوان ایکشور م28ییگرااروپا و همهیبه اتحادیبا نگاهیاست ولیآرمان

.کردیاتیعملزین

صلح مثبت جادیبهبود مناسبات و ايداد که براشنهادیتوان پینکته را منیانتها ادر
يهاشهیخود اندیخارجاستیو هم عربستان در سرانیهم ادیو عربستان، بارانیانیب

نیاسالم که  به عنوان دنیبه رستنگاه دزیرا ارج بنهند و عربستان نگریهمدياعتقاد
خود را بشناسد و اهدافش بر گاهیشناخته شده است، جادر جهان یصلح و دوست

هموار کند. مسائل هیبه اهداف عالدنیرسيدر منطقه براياساس اصالحات تفکر
دارد و يادیمشترکات زانهیتمام ملل خاورمنیدر نوع خود در بیو فرهنگياقتصاد

مشترکات باشند.نینمودن ابرجستهیهردو کشور در پدیبا
ییهمگرانیايبرايادیزيهااشتراکات و شاخصيامنطقهییهمگراهینظرطبق

را يهمکارنیبه ادنیرسریتواند مسیوجود دارد و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه م
کند و به یرا باز میسنتیپلماسیراه دمذاکرات. کندیاتیعملتیو در نهايدسته بند

شود. یمیاتیعملزیننینویپلماسیاطالعات و ارتباطات ديمرور با استفاده از فناور
يراه با کشورهانیاازاند منطقه مثل امارت توانستهنیکوچک ايهرچند کشورها
از مواهب آنها استفاده کنند. یو براحتندینمابرقرارمثبتارتباطجادیاخارج از منطقه 

تواند مواهب یمرانیمنطقه مثل عربستان و ايهاقدرتيو همکارییهمگرایول
.منطقه کندبینصيشتریب



انیممثبتصلحویادراکیسیدگردویکیژئوپلتتساهل
اضیرـ تهران

1يریامياریاخترضا

انهیخاورمکیژئوپلتیدو کنشگر اصليو عربستان سعودرانیایاسالميجمهور
دههکیازشیبطولدراما. کنندیمفایامنطقهدر تحوالت یهستند که نقش مهم

ظهورشاهدکهيابگونهاست؛کردهتجربهرایتنشپرروندکشوردومناسباتگذشته
ستمیسریمختلف زيهابخشدرکشوردوگوناگونتقابلوآنهاروابطدرسردجنگ
نیانیبيهاکشمکشدیتشدوییزاتنش. میباشیمیابتینيهادر قالب جنگانهیخاورم
نقش مهم لیبوده، بلکه به دلرگذاریتأثنه تنها تاکنون بر روابط متقابل آنها گریدو باز

اززینانهیخاورمکیژئوپلتمنظومه،يامنطقهتیدر حفظ نظم و امناضیتهران و ر
یناامنویثباتیبوکیآنارشنظمتیحاکماست؛شدهأثرآنها متيهاکنشوهااستیس

مقاله حاضر در صدد ،موضوعنیابهتوجهبا. باشدیمموجود يهاکشمکشندیبرآ
دریعمليراهکارهااض،یروتهرانتقابلیاصلعواملوعللنییتباست تا ضمن 

.دهدقرارمداقهولیتحلموردراکشوردوانیممثبتصلحومصالحهجادیا

مازندراندانشگاهیعلماتیهعضو. 1
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ویاصلبخشدودرتوانیمرا يو عربستان سعودرانیو تقابالت اهاتنششیافزا
نیو مناسبات قدرت و همچنيامنطقهساختار رییاز تغیناشیکیژئوپلتيهارقابتمهم

یابینهیجستجو و زميدر عربستان سعودژهیوبهادراکات در نخبگان دو کشور رییتغ
را گریکدیياندهیفراطوربهبرخوردار بوده و ییهم افزایژگیدو مولفه از ونیکرد. ا

تقابل نیخاستگاه نخستیکیارتباط، بلحاظ ژئوپلتنی. در همکنندیمتیو تقوکیتحر
یبعثحکومتیسرنگونبارخ داد که یزمانيو عربستان سعودرانیمنافع ايجد

قدرت بوجود آمده خألتاکردندتالشگرانیبازنیاازکیهرعراقدرنیحسصدام
در ژهیوبهدو کشور يامنطقهيهارقابت،ی. اما پس از تحوالت بهارعربندیرا پر نما

ریکه اکنون شاهد جنگ غيطوربهشده است؛ ینیوارد مرحله نومنیو هیسورعراق،
رهبرانسطحدریتیهوویادراکراتییتغتحوالت،نیاموازاتبه. میآنها هستمیمستق
روند با ظهور نسل نیموجود بوده است؛ که ايهاتنشدیتشددريگریدمهمعامل
وانهیگراتقابلتیملک سلمان که ذهنيحاکمان در عربستان تحت رهبردیجد

راکشوردومنافعتضادوافتهیياتازهابعاددارند،رانیابارابطهدريزیآمخصومت
.استنمودهتیتقو

عمدهراهکاردواض،یروتهرانتقابلیاصليبسترهاوموجودطیشرابهتوجهبا
زیمسالمت آمیستیمنجر به همزتاًینهاکهمثبتصلحجادیاوییزداتنشجهتمهمو

: باشدیمخواهد شد، قابل ارائه 
منابع نیاز مهم تریکییکیژئوپلتيهارقابتکهموضوعنیاپنداشتنمفروضبا

بوده است، اگر دو ریاخيهاسالیو عربستان در طرانیانیتنش و تعارض منافع ب
کیبهیابیکنند، دستفیبازتعرانهیخاورمکیکشور قادر نباشند منافع خود را در ژئوپلت

دوراستا،نیهمدردشوار خواهد بود. اریبسداریصلح پامتعاقباًوکیاستراتژتوازن
زیپرهنخست،: داردضرورتیفراملویفروملعرصهدررانیايسوازمهماقدام

یتحوالت داخلرینظیدر رابطه با موضوعاتزاتنشاظهاراتازمختلفسطوحمقامات
یعیشتیاکثربهتوجهباوگرددیمکه در واقع خط قرمز آل سعود محسوب نیبحر

آنیداخلمسائلبهنسبتداًیشداضیرعربستان،باییایجغرافمقاربتوکشورنیا
فشاريروهاینخودسرانهاقداماتازتاگردداتخاديریتدابدیبانیهمچن. استحساس

بعملممانعترانیاهیعلعربيکشورهايبندصفوعربستانکیتحرجهتیداخل
مواضعاستحکامدریمهمنقشتهراندرعربستانسفارتبهحملهرینظیاقدامات. دیآ
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رابطهدرودوم،. استداشتهکشوردونیبيورزخصومتدیتشدواضیریرانیاضد
دررانیاحضورکهشوددادهيسعودطرفبهنانیاطمنیادیبازینهیسوروعراقبا
منافع عربستان فیتضعمتعاقباًو»فارسيامپراطور«يایاحيراستادرمناطقنیا

لیبه دلصرفاًرانیموازنه قدرت به ضرر آن کشور قرار نداشته و ارییو تغيسعود
يموضوع برانیانییمناطق است. تبنیناچار به حضور در ایستیو زیتیالزامات امن

با يراهبرد بازرانیکه انیانیاست و همچنتیحائز اهماریرهبران آل سعود بس
خودیآمادگتواندیمرانیان،ی. عالوه بر اکندیمحاصل جمع صفر را در منطقه دنبال ن

دوواقعدر. کنداعالمزینلبنانومنیرینظیمناطقبارابطهدريهمکارجهترا
اتخاذباوکنندفیبازتعرتقابل،نهرقابت،قالبدرراخودمناسباتدیباکشور

.    ندینمازیپرهيورزخصومتومنافعتعارضازیکیژئوپلتتساهلبریمبتنکردیرو
حائز اریبسزینگریکدینسبت به اضیادراك رهبران تهران و ررییهمزمان تغاما

وهاینگرانازیحیصحدركکهدارندازینرانیاويسعودعربستان. باشدیمتیاهم
يوگوهاگفتیشرطشیپهرگونهبدونوباشندداشتهگریکدییملتیامنداتیتهد

درکهآنچه. بگذارندمذاکرهزیميروراخوديهاینگرانهمهوکردهآغازرادوجانبه
نخبگان آل سعود را شکل يورزخصومتانیبن،یذهنویادراکسطوحدرحاضرحال

ضرورتن،یبنابرا. باشدیمرانیاز جانب اینانیو نا اطمتیاحساس عدم امندهد،یم
ریتنوجهتواسطهیبومیمستقمذاکراتودوجانبهیپلماسیدقیطرازتهراندارد

تهرانک،یپلماتیدمیمستقيمجرافقدانصورتدر. کنداقداميسعودرهبراناذهان
نانیجهت اطمهیترکیو حتتیعمان، کورینظيامنطقهيهاکشورتیظرفازدیبا

عربستان دیرهبران جدیاگرچه ناپختگ. دینمايبهره برداريبه طرف سعودیبخش
امااست،کردهترزاتنشوتردو کشور را نسبت به قبل ملتهبکیپلماتیديفضا

يهایکشوزنوهامختلف آل سعود در جنگيهاشکستنیهمچنوهانهیهزانباشت
توانیمفراهم ساخته است که در صورت کاربست سازوکار مناسب یطیشرایکیژئوپلت

و دوجانبه فراهم نمود. يامنطقهرا در مورد مسائل اضیرـمذاکرات تهراننهیزم
بهبود يبرایسنـیعیشایو یعربـیرانیايوگوهاو مجمع گفتهانشستيبرگزار

باشد. دهیفادیجهت رفع ابهامات مفتواندیمزیو اعراب نرانیروابط ا
و رانیدر بهبود مناسبات اهاگفتمانوادراکاترییتغویکیژئوپلتتساهلاگرچه

کردیارتباط، اتخاذ رونیبرخوردار است، همزمان در همیفراوانتیعربستان از اهم
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و جهان يامنطقهحج، نفت و مسائل مشترك رینظیموضوعاتنهیدر زمانهیکارکردگرا
ینقاط اصلازحجو کارساز خواهد بود. مؤثراریبسموجوديفضارییتغدرزیناسالم

آنچه دی. شاباشدیمیاسالمتیو هوینیبا عربستان در چارچوب روابط درانیاتصال ا
بلند مدت قطع طوربهاضیرـتهران کیپلماتیکه تاکنون باعث شده است روابط د

مجدد روابط دو کشور يایحج بوده است. قطع و احیالهضهینگردد، موضوع انجام فر
است که دو تیواقعنیانیگذشته، مبيهاحج در طول دههمسئلهتیاهملیبه دل

يرا براطیکشور در صورت وجود اراده و خواست متقابل، قادر خواهند بود تا شرا
دیبه عربستان پس از فاجعه منا مویرانیاانیدوجانبه فراهم سازند. اعزام حاجيهمکار

انعطاف و نرمش در مندازیدو طرف نيهایادعاست. اما مذاکرات و چانه زننیهم
مستلزمحجنهیزمدریهماهنگکهنیابهتوجهبا. باشدیمداده ها و ستاده ها نهیزم
است، بنظر ییو اجراکیپلماتیگسترده مقامات دو طرف در سطوح ديهایزنیرا
داتیتهدجادیاز ازیدر طول مراسم و پرهاضیتهران با ريدر صورت همکاررسدیم

نیاز بایها را خدشه دار کند يسعودتیاحساس امنتواندیمکه یاقداماتایو یتیامن
است.   یببرد، الزام
کننده دیتوليدر سازمان کشورهايو عربستان سعودرانیامؤثرو نقش تیعضو

انهیکارکردگراکردیرواتخاذباکشوردوتاکندیمفراهم يانهیزمزیناوپکاینفت 
ریچند سال اخیبخشند. طيتسریاسیسيهاخود را به حوزهینفتيهايهمکار

نفت دیتولزانیسرد حاکم بر روابط دو کشور، در مورد ميفضارغمیعلاضیتهران و ر
و اتخاذ يریگیداشتند که در صورت پگریکدیبا یضمنيهایبازار هماهنگمیو تنظ

امکان وجود داشت تا بستر جهت نی، ايسازبر فرصتیهوشمندانه مبتنیپلماسیدکی
بصورت کوتاه مدت، فراهم گردد.   یدو کشور، حتنیبياقتصادریتوسعه مناسبات غ

جهت تعامل دو یمشابهيهاتیهم از ظرفیاسالميکنفرانس همکارسازمان
دههاوائلدرکهگونههمان. استبرخوردارهاو کاهش تنشيکشور جهت همکار

تیذهنرییتغجهتیاسالمنهادنیاازتوانستیرفسنجانیهاشميآقامرحوم1370
تیظرفنیازیاستفاده کند، در حال حاضر ناضیروابط تهران و رمیترمو هايسعود

دیشا. نمودجادیاراطرفدوییهمگرايبسترهابتوانتاداردوجودنهادنیادر
مسائلبارابطهدرکشوردوکیپلماتیدتعاملويهمکارسازوکار،نینخستونیبهتر

یاسالمکالیراديهاگروهوسمیتروریو حتنیفلسطمسألهرینظاسالمجهانمشترك
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در رابطه با رانیایکیپلماتیديهاتیمحدودویکنونطیشرابهتوجهباباشد. 
مسلمان القا گردد که يتفکر مثبت به کشورهانیادیعرب منطقه، بایسنيکشورها

خود جهت مرتفع ساختن يهالیبرخوردار است تا از همه پتانسیآمادگنیاز ارانیا
و یداخليهارسانهنقشنهیزمنیادر. دیمسائل و مشکالت جهان اسالم استفاده نما

حائز اریافکار رهبران و شهروندان منطقه بسیدهجهتويسازآمادهدريمرزبرون
.باشدیمتیاهم

تهران و کیپلماتیبر روابط دیسلبيفضاتیداشت حاکمانیبدیبایکلطوربه
دو کشور روابط خیو همانگونه که در طول تارستینداریو پایدائميامراضیر
توانیمد،یروابط خود اهتمام ورزديایرا تجربه کردند و سپس به احيو سردتنشپر

میترمیستیپراگماتویعقالنکردیروکیاتخاذويخردورزقیطرازراموجودالتهاب
مسائلوفصلحلریمسدرگانیهمساباسازندهتعاملوییزداتنشاستیسباوکرد

محاسبهوتوجهریمسنیادرالبته. برداشتگامجانبهدوروابطبهبودونیمابیف
االتیو الیاسرائیستیونیصهمیرژژهیوبهيامنطقهو فرايامنطقهگرانیبازيهاکنش

مسلمان منطقه يکشورهاییو واگراهاشکافدیتشددریمهمنقشکه کا،یمتحده آمر
تا با تمرکز بر کانون اختالفات اندکردهیسعکشورهانیا. باشدیمتیدارند، حائز اهم

رانیپروژه ابیتعقوییگرافرقهتیتقومانندییهاوهیشقیطرازعربستان،و رانیا
کرده و مانع از اتحاد جهان اسالم شوند؛ تا شتریدر منطقه دامنه اختالفات را بیهراس

محقق سازند. يحداکثرطوربهخود را يامنطقهقادر باشند اهداف بیترتنیبد
قطع طوربهنکنند، وفصلحلراخودمشکالتيسعودعربستانورانیاچنانچه

فیآن تضعیینهاندیبود که برآمیخواهترزدهبحرانوترثباتیبانهیخاورمکیشاهد 
خواهد بود. با توجه یستیونیصهمیبه نفع غرب و رژیاسالميجهان اسالم و کشورها

رانیاژهیوبهو عربستان، ضرورت دارد تا رهبران دو کشور، رانیبوم مشترك استیبه ز
صلح مثبت بردارند يرا جهت برقراريضروريهاحساس کشور، گامطیشرالیبه دل
یپشتوانه بزرگیداخلییبرد باشد. انسجام، وحدت و همنواـآن راهبرد بردجهیکه نت

. گرددیممحسوب ریمسنیدر ارانیایپلماسیدستگاه ديبرا



گذار از تنش به آرامش ازمندین؛انهیخاورمدرصلحنِیتضم
اضیرـ در مناسبات تهران

1ژنیبعارف

مقدمه

لبنانوعراقدرکنندهثباتیبتحوالتتامنیوهیسوردرناگواريهاجنگوقوعاز
ي. براداردقرارياشکنندهاریبسنقطهکیدرعهیشویسنروابطگفت،توانیم

يسازادهیپاستالزمآنچهيامنطقهمنازعاتوهايریدرگنیمتوقف ساختنِ ا
قدرتمنديهادولتنیمابیفیاسیسمناسباتيسازيعادوطلبانهصلحيهااستیس

عربستانورانیايامنطقهرقابتچراکه. باشدیمعربستانورانیاژهیوبهيامنطقه
بزند،دامنيجاريهابحراندیتشدبهتواندیمونبودهمنطقهصالحبهتنهانهيسعود
گرانیبازوکایآمرمتحدهاالتیاهمچونیدولتيافرامنطقهگرانیبازجرئتبلکه

تنش در يفضادنیرا با مساعد دیستیترورياسالمگرايهاگروههمچونیردولتیغ
در صرفاًراکشوردونیانیمابهاشکافکهاستاشتباهنیبنابرادهد. شیمنطقه افزا

بااستشدهیسعمتننیادر. دانستحلرقابلِیغيامرويافرقهيهاتنشمتنِ
دادهقراراستخراجموردرامنازعهيهاشهیرحال،وگذشتهدرکشوردوروابطیبررس

.هیروسپترزبورگسنیدولتدانشگاهالمللنیبروابطيدکتريدانشجو1.
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راکشوردونیانیبداریپاصلحبهدنیرسيبرایسلبویجابیايراهکارهاآخردرو
.میبرشمار

کشوردوروابطيخچهیتاربهینگاه

کهن و رام یو عربستان در خصومترانیانیاز ناظران، منازعات بياریباور بسبه
حقبهوارثیکسچهنکهیاسربرهفتمقرنمبارزه"داشته؛ و به شهیرینشدن

سرد،جنگطولدر،یکلطوربه. گرددیبرم»هایسنایوعهیشـاستمحمدحضرت
یاسالمانقالبکن،یلبودندبرخورداريادوستانهروابطازرانیاويسعودعربستان

دریاسیساسالمگسترشاز. چنانچه ترس دادرییتغرامعادلهنیا1979سالدررانیا
جذبِ انقالبِ فیدر تضعيگذارهیسرمايبرارايسعودعربستانفارس؛جیخلسراسر
وهایسننیبروابطوخامتشاهد1980يدههدرمتعاقباً،. واداشتواکنشبه،یاسالم

صدامازيسعودعربستاندیشدتیحمانی. همچنمیهستمنطقهسراسردرانیعیش
. با شدکشوردونیانیمابروابطخصومتسببزینعراقورانیاجنگدرنیحس

بهبودکشوردومناسباتوکاهشاضیروتهراننیبتنش،1988سالدرجنگانیپا
بنبهتیکوبهبا تهاجم عراق  يسعودعربستانبارانیاروابطحال،نیا. با افتی

نسبت به حضور کنیطرف بود لیمداخله نکرد و بانهیمنیدر ارانی. ابوددهیرسبست
آنازپسکیپلماتیدروابطيبرقراروینسببهبودرغمِیعلمتحده انتقاد کرد.التیا

يبرايسعودعربستانازدیبازددررایخاتمران،یاجمهورسیرئيسعودعربستان
به2000سالدرز،ینياخامنهاهللاتیآنیهمچنکرد،دعوتساالنهارتیز

دریعطفنقطه 2003سالدرعراقبهکایآمرحملهکنیل،شددعوتيسعودعربستان
بار هاي. چرا که سعودبودمنطقهسراسردريافرقهروابطورانیاـ يسعودرقابت

انیعیشيدولت تحت رهبرکیاز ظهور یحمله، احتماالتنیوحشت کردند که اگرید
جلوتر شاهد وقوع ی. اما کمدهدیمدیبا تهران را نويقويوندیدر عراق همراه با پ

نیانیمابیرا در تحول مناسبات فيدیکه باب جدمیهست2011در سال یعربيهاامیق
وشدهمتحدانیعیشوهایسنن،یبحرومنیه،یسوردر. کندیمباز يادو قدرت منطقه

یمردميهاجنبشموارد،نیاازکیهردرسرکوبگرِ خود مقابله کردند. اما يهادولتبا
حاضرحالدريافرقهيهاخشونتبیترتنیبد. شدندلیتبديافرقهيهايریدرگبه

نیاتواندیمزینانیمنیادررانیاويسعودرقابتوکردهغرقخوددرراانهیخاورم
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شدنِ ریدرگ. چراکه کندجییتهرامنطقهدریابتینيهاجنگگسترشوکشندهشینما
کیيبرقراربهدیاممن،یوهیسوردرژهیوبه،يامنطقهيهايریدرگدرکشوردو
ويسعودعربستاننیبکیتیژئوپوليهاتنشودادهکاهشرازیآممسالمتیپلماسید
همچون کشته شدن یحوادثنی. همچناستشدهمتمرکزمنییداخلجنگبررانیا

نمر و قطع روابط خیاعدام شایو 2015در مراسم حج ساالنه در سپتامبر یرانیصدها ا
در یوجود حسن روحاننیکرد. با ازیتر نرا سختتیدو کشور وضعنیبکیپلماتید

پایان داده و راسوریهویمندرخودجنگتاخواستسعوديعربستاناز 2017سال 
را قطع کند تا در جهت بهبود مناسبات دو کشور گام بردارد. لیروابط خود با اسرائ

ییهمگرايبراروشیپيهاراهکار

بهجنگازکشوردوروابطگذاريبراتواندیمشدانیبترشیپکهییهااستیستدام
عتاًیطبریمسنیادراما. باشدثمرمثمرهمنطقهدرییهمگرابهییواگراوصلح

نهیزمنیدر اییوجود خواهد داشت که در ادامه به ارائه راهکارهازینیمشکالت
پرداخت:میخواه
رانیاوعربستانروابطریاخيهاسالیطکهیحالدر:دیجدیتیامنيمعمارـ 1
راکشوردونیانیبمستمریرقابتمتضاد،منافعویاسیساختالفاتکنیلافته،یبهبود

يبقاحفظوانهیخاورمدرییاتحادهانیتضمجادیایپدرکیهررایزبخشد،یمتداوم 
،يهمکارروندکیبهورودوهاتنشکاهشمنظوربه نیبنابرا.هستندخوديهامیرژ
. به آورنددستبهگریکدییملتیامنداتیتهدازیحیصحدركدیباتهرانواضیر

بدونویعلنطوربهتاسازدملزمراتهرانو اضیردیبايهمکارنهیکه گزياگونه
مطرحراخودیتیامنيهاینگرانهمهگشته،وارددوجانبهيگفتگوهابهشرطشیپ

ومنطقهدردیجدیتیامنيمعمارکیجادیايبرامشتركیتیامنيتهیکمجادیاکنند. 
يهانهیزمشیپباییهاتیشخصازمتشکلدیباعربستانـ رانیايگفتگويبراییهاانجمن

يبعديهابهتر است در گامنی. همچنباشدهاپلماتیدتامحققانازاعمتکنوکرات،
شیپبدونهمآنران؛یاوعراقفارس،جیخليهمکاريشوراکشورششنیبگفتگو
یِتیامنيهمکارستمیسکیجادیاهدفباخارجه،اموريِوزراسطحدروشرط
دیباخارجهيوزراپروسهنیادرچنانچه. ردیگصورتفارسجیخلدرشدهنهینهاد

جادیاجهتدریشنهاداتیپوکردهدركسازندهيگفتگوکیدرراخوديهاینگران
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سازمانتواندیمنهیزمنیادربالقوهمدلکی. دهندارائهمنصفانهومؤثريهاحلراه
ران،یانیبزیآمصلحوداریپايرابطهکی. باشداروپاهیاتحادواروپايهمکاروتیامن

عدماصولبراساسدیبافارسجیخليهمکاريشوراعضويکشورهاوعربستان
وستنیپ. با باشدکشورهرتیحاکمویارضتیتمامبهاحترام،یداخلاموردردخالت

بهتوانندیمکشورهانیازمان،طولدر،یگفتماننیچندرمشارکتواصولنیابه
ویاسیس،ینظام،یفرهنگ،ياقتصاد،یتیامنيهانهیزمدرترگستردهيهمکارسمت

ياهستهحاتیتسلکنترليواسطهبهمنطقهدرصلحيبرقرارجهتيهمکارپرورش
ویتیامنستمیسکیيسوبهحرکت. اما در ابندیسوق یکشتار جمعيهاسالحو

باشندآگاهتیواقعنیاازدیبارانیاويسعودعربستانرهبرانانه،یخاورمدريهمکار
بههاسالاستممکنمنطقهدریخارجبزرگيهاقدرتمداخلهکهیحالدرکه؛

.ماندخواهندیباقهیهمساشهیهميبراکشوردوهرانجامد،طول
بایستمیاسالمجهاندرگراییفرقهکاهشبراي:دوجانبهمذاکراتوهانشستـ 2

رهبرانوقاهرهدراالزهرازسنتاهلعلمايشاملشیعه،وسنیگفتگوييهاانجمن
ازشیعهروحانیوننیزوسو،یکازسنیکشورهايدیگروسعوديعربستانازمذهبی
ايمنطقهرابطه با منازعات درسو برگزار گردند. یگراز دنجفوقمعلمیهيهاحوزه

میانتوافقنوعیبدونتواندنمیثباتوصلحگفت،توانمییزنیهو سوریمنهمچون 
يروزنهتواندمییابتینهايجنگتداموبازگرددکشورهااینبهایرانوسعوديعربستان

.باشدمنطقهشدنثباتبیتبعبهوشاموعراقاسالمیدولتتقویتوتداومبرايامیدي
جنگیمناطقسمتبهخارجیيهاقدرتجذبخطرِریاض،ـ تهرانبینمداومتقابلِ 
وايمنطقهمحلی،سطحسهدررامرجوهرجوافزایشرایمنوعراقسوریه،مانند
وسعوديعربستانبینروابطمشروطکردنگرمبدونبنابراین. کندمیتضمینالمللیبین

بهدادنپایانواسالمی،دولتشکستثبات،بازگرداندنبراياندازچشمهرگونهایران،
دیدارهاییحتیدلیلهمینبه .ماندمیباقیناممکنیمنوسوریهدرداخلیيهاجنگ

یگر. از ددهدتغییررابازياینتواندمیعربستانسلطنتیخانوادهوایرانیمقاماتبیننادر
کشورهايترگستردههايسیاستسعودي،عربستانباایرانگفت روابط توانیسو م

یراندر رابطه با نقش ابنابراین.بردمیپیشوکردهتعریفرافارسخلیجهمکاريشوراي
توازن و ینوعیتبا تقوتوانندمیدو کشور ینگفت اتوانمییفارسیجو عربستان در خل

استفادهعدممنطقه،کشورهايمیاندرگراییفرقهتحریکعدماعتمادسازي،قدرت،یلتعد
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فارسخلیجمنطقهکشورهايروابطبهبودبهلفظی،جنگبرپاییوناسیونالیستیيهالفاظیاز
.کنندکمکيافرقهيهاتنشو

ابتکاررابطه، نیدر اصلح:يهانامهتوافقوثالثيکشوريگریانجیمـ 3
همچون فروش يجانبه، دوجانبه وچند جانبه با درنظر گرفتنِ مواردکیيهاعمل

يهاکمکحات،یکنترل تسليهانامهموافقت،یتیامنيها/ضمانتهااسلحه، کمک
ونروژس،یسوئچونییکشورهاحضوربا(يگریانجیم،يامنطقهينهادساز،ياقتصاد

پاکستان،عراق،همچونثالثکشورکیوجودیحتایو؛یاسیسمصالحهيبراقطر
صلح،یپلماسیديبرقراردرهادولتسطحِسهدرگفتگوومذاکره)، هیترکوهیروس

رهبرانوانیدانشگاهمانندیاجتماعنفوذبايهاتیشخصنیبیررسمیغيگفتگوها
ویمردمسطحدرروابطتیدرنهاود،یجدتفکرقیتشووروابطجادیايبرایمذهب

،ییطباطباعدنانگفتهبهکهطورهمان. استدیمفيسعودویرانیاشهرونداننیماب
،یاسیسيهاتنشازنظرصرف"شرق،بامشارکتدريکاربردقاتیتحقمرکزسیرئ

دروفکراتاقدربلکهدانشگاه،درتنهانهـيمرکزایهستهکشوردوهردرشهیهم
. "استمندعالقهارتباطاتانواعازیبرخداشتنبهکهدارد؛وجود ـیتیامنيهاسازمان

عنوان حافظ منافع دو کشور) به(سیسوئکانالازبهرهنهیزمنیادرخوباقدامکی
گردهممنظورِبهاروپابرتالشیغربمقامات؛ 2015سالزییپاازچنانچه. باشدیم

توجهسال،درباردومنظمطوربانفوذ بهيهايسعودوانیرانیاازیگروهآوردن
یواقعتیدر حال حاضر موفق،يبه باور وبیترتنی. بدداشتندمعطوفرايشتریب

ویفعليهاشرفتیپمورددو کشور و بحث در نیمداوم بیکانال ارتباطکیداشتن 
دولتانیجوزهیستدیتهد،یطیمحستیزيهاینگرانپناهندگان،بحرانلِیقبازیمسائل
اقدامات.باشدیمنفتدرآمدبهکشوردویوابستگکاهشنیهمچنویاسالم

ازتوسعهحالدرمناطقِصلح،مناطقکردنِنیمعمعتبر،صلحيهاطرح،ياعتمادساز
دادنِسوقمنظورِبه. هستندتوجهقابلزینقدرتتوازنبازگرداندنمتقابل،یوابستگ
يارتقانیهمچنوهاجنگمنازعات،ها،تنشها،خصومتکاهشسمتبهروابط
ینوعبهينامهتوافقتوانیممنطقه،درثباتوصلحت،یامن،يهمکاريهابرنامه
ترشیپکهگونههمانمنطقهمهميهادولتتوافق،نیادرچنانچه. کردجادیاینکیهلس

تفاهمقیطرازدادند،نشانعربستانورانیاروابطبهبوديبراراخودلیتمازین
نیچن. کنندفایاياسازندهنقشپروژهنیادرکشور،دومشتركمنافعومشترك
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گسترشوتنشکاهشهدفبایاخالقویاسیستعهداتيدربردارندهیتوافقات
.باشدیممنطقه يکشورهانیمابیارتباطيهانهیزم

گریکدیبامواردنیادرستیبایمو عربستان رانیا:ییو همگرايهمکارـ 4
یسلفینظامشبهيهاگروهبامرتبطيدهایتهدوداعششکست: کننديهمکار

دائمصلحنامهموافقتکیافتنیبهکمکلبنان؛وعراقه،یسوريِسازباثبات؛يریتکف
هیترکچونيامنطقهيهاقدرتبامدتبلندسازندهروابطشکلرییتغل؛یاسرائوعرب

منطقه چون يکشورهایداخليهابحرانيبراموجودداتیتهدبامقابلهومصر؛و
... .رهیو غيدیناام،یآموزشيفقر، فقدان دستاوردها

يمسئلهشود،عربستانورانیاوحدتباعثتواندیمکهیمهممسائلازیکیـ 5
الزمتوجهدوهروگرددیمبه جهان اسالم بريکه به هر نحویاست؛ موضوعنیفلسط

میرژباعربستانکینزدروابطبودنسرانجامیبواقعدر. دارندکشورنیايازهاینبهرا
نکهیاازفارغ. باشديسعودعربستانورانیایکینزدسبزچراغتواندیمیستیونیصه

ازویاسالميکشورهایماندگعقبوفیتضعدرراخودتیمطلوبونفعها،یلیاسرائ
دریستیونیصهيهایالبکهاستالزمزیننکتهنیايادآوری. دانندیمعربستانجمله

اعتراضعربستانبهکایآمريسوازشرفتهیپيافزارهاجنگارائهقبالدرکراتبهکایآمر
بهرایاسالميکشورهامنافععربستانبااشیدوستگاهچیهلیاسرائگریدانیببه. کردند
.داشتنخواهددنبال

يریگجهینت

يهاتنشومنازعاتنیبیشترکمیوبیستقرننیآغازيدههدرانهیخاورممنطقه
شاهدجهانمناطقازيبسیارمانندنیزمنطقهنیاگرچه.استگذراندهرایسیاس
يهاتیهووجوددلیلبهبیشترکهاستوحدتویهمبستگادبیاتويهمکارویستیهمز
درموجوديکشورهایفرهنگویخیتارپیشینهوتشابهاتوسوکیازیاسالمویعرب

راخودیخیتاريهادوراننیترمهمونیترحساسحاضرحالدر،یولاستمنطقهنیا
يمتعددعواملتأثیرتحتانهیخاورمدريامنطقهیامنیتترتیباتومعادالت.گذارندیم

عربستان.باشدیمکیدئولوژیااوليدرجهدرعربستانورانیابینرقابت.داردقرار
دارد،رااسالمجهانيرهبرداعیهاسالمیمذهبيهامکانبرتسلطبهتوجهبايسعود

.داردراشیعیانخصوصاًواسالمجهانيرهبريادعارانیانیزمقابلطرفدر
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ومنیلبنان،من،یه،یسورعراق،قبیلازرقابتيهاحوزهدرکیدئولوژیايهارقابت
يفضاینوعيیرگشکلباعثعمدتاًکهاستداشتهیفراوانتأثیراتنقاطگرید

تأثیرعربستانورانیاروابطبرکهيگریدبخش.استشدهمناطقنیادرزدهآشوب
کا،یآمربینرقابت.باشدیمیجهانسطحدرقدرتموازنهبحثاستداشتهیفراوان

خواهدواستداشتهانهیخاورمجملهازومختلفمناطقبریتأثیراتچینوروسیه
خواهدمنطقهبرآنتبعبهوعربستانورانیاروابطبریفراوانتأثیرکهسومعامل.داشت

عربستانورانیابینقدرتموازنه.باشدیمکشوردونیابینقدرتموازنهگذاشت،
ازایآسبهيمحورچرخشکردیروطرحازپس.باشدیممنطقههژمونیاصلکنندهتعیین
درقدرتخألکردنپريبرايبسیارتالشعربستانورانیاکشوردوهرکا،یآمرجانب

موازنهخصوصاًقدرت،موازنهحفظيبراتالشوهارقابتنیا.اندکردهخاورمیانه
بودنکمویملاهدافبودندور.استکردهمواجهيجدیچالشبارامنطقه،ینظام

شدهمنطقهنیادرییهمگراشدنرنگکمباعثمنطقهيهاقدرتبینيهمکارمیزان
کامالًراموازنهکهداردنیازيامنطقهابرقدرتکیبهانهیخاورمزدهآشوبيفضا. است

.کندحفظمنطقهدودرجهيهاقدرتباراخودفاصلههموارهوباشدداشتهخودکفهدر
ندهیآ.هستندگاهیجانیابهیدستیابدنبالبهدوهرعربستانورانیارسدیمنظربه

بهورفتخواهندییهمگراسمتبهمنطقهيهاقدرتایآکهکردخواهدمشخص
بهآنقدرایوپرداختخواهنديگریبازبهیجهانصحنهدرقدرتمندگریبازکیعنوان
برعربستانایورانیاقدرتدونیاازیکیتیدرنهاتاپردازند،یمهمبامقابلهورقابت
.بودخواهیمشاهدراآرامشازيادورهمجدداًوشدخواهدمسلطمنطقه

کیونداشتهوجودانهیخاورمدرقدرتازیعیطبتعادلچیهگفت،توانیمکلدر
ت،یدرنهاچنانچه. شدنخواهدجادیايخودبهخودطوربهزینگستردهتوافق

تحتریپذانعطافوکارآمدکامالًییهادولتتوسطتواندیمتنهامنطقهمشکالت
توانندیمو نه عربستان نرانی. نه اشودوفصلحل1یجمعتیامنمیرژکیپوشش
از کیهريشکست دهند، اما با وجود مواجههایرانده و هیبه حاشکامالًرامقابلطرف

قدرتمندیکافاندازهبهکیهرکنیل،ياقتصادویاسیسمشکالتباها دولتنیا
حفظینظامیحتوياقتصادک،یپلماتیديابزارهاقیطرازرارقابتنیاتاهستند

ياگونهبهانهیخاورمندهیآ،يجدیمیدر صورت عدم اتخاذ تصمنی. بنابراکنند
خواهد بود. مداوممناقشاتنیاگروگانِ

1. a collective security regime



تنشسطوحازعربستانورانیامصالحهيریرپذیتأثیابیارز
نیفلسطموضوعخصوصدرلیاسرائورانیا

1یصادقنیامیبن

ازياشاخههردرکهاستياشهیراصولومندنظامچهارچوبويادیبنقواعدرهنامه
وشودیميگردآورشیآزماولیتحلومطالعهوهیتجزروشانباشتبايراهبردعلوم

رودیمانتظارودینمایممندنظامرااهدافبهیابیدستنحوههايتوانمنديریکارگبهبا
"صلحرهنامه "واقعدرودینماانیبراعملیچگونگویمشخطه،ینظراصولرهنامه

صلحيساختارهادهندهلیتشکومؤثرعواملواصول،یمبانم،یمفاهیبررسبه
باوپرداختهیتیامنویجنگداتیتهدبامقابلهطیشرادرمواردنیاریتأثبهوپرداخته

یتیامنوینظامسختيهاتیموقعدرزیآمصلحيهاکردیرویاثربخشزانیمبهتوجه
سازکاربردويریکارگبهيبرارایمناسبيادیبنویکلنیقوانواصولوکردیرو

.دینماهیارازیآمصلحيهااستیسازیبانیپشتدرزیآمصلحيوکارها
وفیوظاطهیحدرکهجنگومنازعهاندازهبهيادهیپدچیهبشرخیتارطولدر
یدگرگونورییتغدستخوشراهاانسانسرنوشتباشدیممسلحيروهاینيهاتیمأمور
وگفتگوبریمبتنوزیآمصلحيهاراهبهیابیدستمسائلنیابهتوجهبااستندادهقرار

زیآمصلحاهدافتحققمنظوربهبخشنانیاطموقاطعوعیسريالهیوسشهیهممذاکره

.المللنیبروابطارشدکارشناس1.
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هرمسلحيروهاینيهاتیفعالکهکارآمدوداریپاصلحبرنامهنیتدونیبنابرا،است
قدرتعواملوسازدهدفمندیملمنافعوداریپاصلحوتیامنازدفاعدرراکشور

.استیاتیحوریناپذاجتنابسازدهماهنگینظامقدرتباياستهیشانحوبهرایمل
منظوربهصلحنیرويوظرفیتکاربردبرايراهنمااصولازاستعبارتصلحرهنامه

تالشگرنیروهايبایدکهمحیطیدرفرهنگیواقتصاديوسیاسیمتعدداهدافبهرسیدن
کارگیريبهشرایطوهاروشونمودهبیانراییهاتوصیهنیزوکنندعملآندرصلح

ونظراتازايمجموعهصلحرهنامهگفتتوانمیواقعدرودهدمینشانرانیروها
شرایطبهتوجهباراالمللیبینوملیمحیطکهاست بنیادینواصولیهاياندیشه

موردصلحنیروهايکاربردبرايجهانیوايمنطقهسرزمینینظامیسیاسیوجغرافیایی
اتخاذبرايمحیطیشرایطبهتوجهبارامناسبهايروشودادهقرارتحلیلوتجزیه
هدایتراسیاستگذاريونمودهتوصیهخارجیوداخلیابعاددرآمیزصلحکلیتدابیر

اتخاذتواندمیصلحبرنامهتدوینمنظوربهمذکورعواملشناختبنابراین. نمایندمی
مرجعومنبععنوانبهونمودهتسهیلملیسطوحدرراامنیتیودفاعیکالنتصمیمات

.قرارگیرداستفادهموردامنیتیودفاعیوسیاسینیروهايبرايايکنندههدایت
ازآنيریرپذیتأثوعربستانورانیامصالحهموضوعدرواهدافنیارامونیپ

ریزگانه23يراهکارهانیفلسطموضوعخصوصدرلیاسرائبارانیاتنشسطوح
:گرددیمشنهادیپ

برخورداررانیاانقالبازشیپدوراندریمناسبروابطنهیشیپازعربستانورانیاـ 
.اندبوده

درياحسنهروابطازيپهلودوراندرلیاسرائباهموعربستانباهمرانیاـ 
.استبودهمختلف برخوردار يهانهیزم

گرددیتلقعربستانولیاسرائمشتركدیتهدعنوانبهرانیاچههررسدیمنظرـ 
.گرددیمگریکدیباعربستانولیاسرائکشوردومناسباتیکینزدباعث
رايابالقوهیتیامنویدفاعداتیتهدعربستانولیاسرائائتالفرسدیمنظربهـ 

.زندیمرقمرانیاهیعل
ثابتایدینمادیتشدلیاسرائباراخوديهاتنشسطحبخواهدچهچنانرانیاـ

نظربهببخشدبهبودعربستانباراخودمناسباتکهدینماتالشهمزمانونگهدارد
.بودنخواهدبرخوردارتیموفقازموضعنیااتخاذ
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عدمکردیرولیدلبهنظربهلیاسرائازيدوروعربستانبایکینزداستیسـ 
.دیگردنخواهدبرخورداریمناسبرشدبهروتیوضعوتیموفقازیتعادل

نیبنیالطرفیمرضراهکاربهدنیرسوگرانهیانجیمکردیروبهتواندیمرانیاـ 
.بزنددستنیفلسطولیاسرائ

ازیکینیفلسطولیاسرائنیبرانیاگرانهیانجیمکردیرودرتواندیمعربستانـ 
.باشدرگذاریتأثومهميگرهایباز

یکینزدباعثاستشدهدیتشدعربستانورانیايهاتنشسطحچههرنظربهـ 
با رانیايهاتنشتوأمانکاهشاستیسواستدهیگردعربستانولیاسرائمناسبات

.نجامدیبچرخهنیادرعمدهراتییتغبهتواندیملیاسرائعربستان و 
يهارقابتکاهشبهتواندیملیاسرائوعربستانبارانیايهاتنشسطحکاهشـ 

.گرددمنجرانهیخاورممنطقهدريرضروریغمنازعاتویحاتیتسل
بهبودبهتواندیملیاسرائوعربستانبارانیاتوانيهاتنشسطحکاهشنظربهـ 

برودینماکمککشورنیابامنازعاتفصلوحلومتحدهاالتیابارانیامناسبات
.گرددمنجرنیطرفمخاصماتيباالسطحکردنفروکش

لیتسهوبرجامتداومبهمنجرلیاسرائوعربستانبارانیايهاتنشسطحکاهشـ
بردکردیروباآنحفظيبراییهامتممافزودنهدفبهبرجامیمیترممذاکراتندیفرآ
.دیگردخواهدیمنتهگرانیبازیتمامبردـ 

بهدنیرسونیفلسطولیاسرائنیبگرانهیانجیمکردیرواتخاذباتواندیمرانیاـ
بهخصوصنیادرعربستانباانهیجوتفاهميهاکردیرواتخاذونیالطرفیمرضراهکار
.رساندياریاعرابولیاسرائمنازعاتکاهش
يهااستیسومواضعازترکالیراددینبالیاسرائقبالدررانیايهااستیسـ 

.باشدلیاسرائقبالدرعربستانخصوصبهویاسالمویعربيکشورها
وعربستانجملهازمنطقهيکشورهاحضوربايامنطقهصلحکنفرانسکیجادیاـ
يافرامنطقهمهمگرانیبازورهیغوواماراتمصروهیترکواردنونیفلسطولیاسرائ
درداریپاصلحندیفرابهتواندیمنیچوهیروساروپاهیاتحادومتحدهاالتیامانند

.برساندياریمنطقهدرمسلحانهمخاصماتکاهشوهايگذارهیسرماگسترشومنطقه
واستقبالموردتواندیملیاسرائوعربستانبارانیايهاتنشسطحتوأمانکاهشـ 
باهمياحسنهروابطازیسنتطوربههیروسرایزردیبگقرارزینهیروستیحما

.استبرخوردارلیاسرائباهموعربستان
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ازيالگوبردارباانهیخاورمدريسازتیامنومتقابلياعتمادسازجادیايبراـ 
وعربستانتوأمانمشارکتبا"انهیخاورمهیاتحاد"جادیابهتوانیماروپاهیاتحاد
ازیکیعرصهنیادرمنطقهمهمگرانیبازریساحضوروکردهتالشلیاسرائ
است.منطقهدرتیامنگسترشويسازصلحبالقوهيهالیپتانس

جادیابهتواندیملیاسرائوعربستانبارانیاانیمانهیجوتفاهميکردهایرواتخاذـ 
ویجنگرمتعارفیغيهاسالحانباشتيراهکارهابدونمنطقهدرقواتوازن
.شودمنجرياهستهویحاتیتسليهارقابت
لیاسرائوعربستانبارانیاانهیجومصالحهوانهیجوتفاهميهاکردیرواتخاذباـ

دستيافرامنطقهويامنطقهگذارانهیسرمامشتركيهايگذارهیسرماروندبهتوانیم
.افتی

يهانهیزمازینمورديهاخسارتجبرانوکیپلماتیدفاتیتشرانجامباتوانیمـ
یتیامنباتیترتجادیابهوآوردفراهمرانیادرراعربستانسفارتمجددییبازگشا

.نمودکمک يمواردنیتکرار چنازيریجلوگيبراسفارتییبازگشاالزم
ومنابعویمحفلویرسممواضعدررانیایاسیساتیادباصالحبادیباـ

باانهیجوتقابلوانهیجوزهیستيکردهایروازیمذهبویاسیسیرسميهابونیتر
.نمودزیپرهعربستانجملهازومنطقهيکشورها

دریابتینيهاجنگبهتواندیمانهیجومصالحهوانهیجوتفاهميکردهایرواتخاذـ
.بخشدانیپالیاسرائعربستان و بارانیاانیمومنطقه
ریسابارانیاروابطبهبوديهانهیزمتواندیمو عربستان  رانیمصالحه اروندـ

وسودانومنیولبنانوتیوکومصرونیبحرواماراتجملهازویعربيکشورها
.آوردفراهمراپاکستانزینومراکش



کیانداز ژئوپلتو عربستان؛ صلح در چشمرانیا

1هیفقيمهد

دهیچک

هستند که از قدرت اثربخشی يادو بازیگر مؤثر منطقهيو عربستان سعودرانیا
در یدو کشور نقش مهمنیاي برخوردارند. چگونگی همکاري و مشارکت امنطقه

روندهاي منازعه و . بخش قابل توجهی از کنندیمفایاانهیخاورميتحوالت منطقه
سیاسی و راهبردي این کشورها نیآفریاي، تابعی از چگونگی نقشسازي منطقهصلح

هاي موازنه، همکاري و هایی از سیکلخواهد بود. تاریخ روابط ایران و عربستان، نشانه
منازعه را منعکس ساخته است.

2003ز سال پس اانهیتحوالت منطقه خاورمیبا بررسشودیمتن تالش منیادر
الزم يراهکارها،یتیوضعنیدو دولت کاوش و در پرتو چننیرقابت اياشهیوجه ر

و رانیايامنطقهيمنازعهتیاستخراج شود. هدف آن است که نشان داده شود ماه
بوده یکیژئوپلتـيراهبردهايرقابتبه موازات یگفتمانـیتیعربستان منازعه هو

و يتعامل و همکاريدهیايهاهیپاتیتقويهرگونه تالش برارسدیاست. به نظر م
مؤثر واقع خواهد شد که به یدو کشور در صورتنیانیموجود بيهاکاهش تنش

.اي رقیب توجه شودقدرت دو بازیگر منطقهيهو چگونگی موازنییمعنايساختارها

.تهراندانشگاهیاسیسعلوميدکتريدانشجو. 1
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موضوعنییتب

اي و هاي کنش بازیگران در محیط منطقهتوان به عنوان واقعیتو همکاري را میرقابت
قدرت بر الگوي رفتاري کشورهایی يههاي موازنالملل دانست. ضرورتسیاست بین

و عربستان دو کشور مهم منطقه رانیگذارد. اهمانند ایران و عربستان تأثیر به جا می
و خروج 57در سال رانیبا انقالب ایخیلحاظ تاربهفارس هستند، جیو خلانهیخاورم

به رانیائتالف ضد ايریگمحافظه کار منطقه شاهد شکلياز جبهه کشورهارانیا
با م،یکه شاهد دوران پرتنش در روابط دو کشور هستمیعربستان در منطقه هستيرهبر

شود.یمییزدانشوارد دوران تجیو عراق، روابط دو کشور به تدررانیجنگ اانیپا
شد باعث نیکه منجر به سقوط صدام حس2003به عراق در سال کایآمرحمله

اي را قدرت منطقهدر منطقه شد. ایران توانست خألرانیایکیژئوپولتتیموقعيارتقا
از طریق نقش کنشگر ارتقا دهد. در این فرآیند، زمینه براي ظهور شکل دیگري از 

تحت عنوان ،يامنطقهيهاوجود آمد. جنبشهقدرت بيههاي تأثیرگذار بر موازنمؤلفه
موضوعات است که بر روابط دو کشور و نیتریاز چالشگریدیکی،یبهار عرب

قرار داد. ریرا تحت تأثياهتحوالت منطقنیهمچن
که ژهیداشتند، به ویتحوالت بهار عربریيگذارریبر تأثیدو کشور سعهر

زمان نیاست. از ایکار عربمحافظهيهامیکشورها و رژیحامیعربستان به طور سنت
منازعه در نیکه ايبه نحومیآن هستدیمنازعه و تشديریگبه بعد دوباره شاهد شکل

بدل شده است. عربستان براي مهار و یابتیبه جنگ نمنیکشورهاي عراق، سوریه و 
يهبهره گرفت. نشانۀ اصلی موازن» تهدیديهسیاست موازن«محدودسازي ایران از 

جویانه با اسرائیل مشاهده نمود. هاي همکاريتوان در سیاستتهدید عربستان را می
قدرت، تأثیر خود را بر چگونگی تعامل ایران و يهموازنادراکی ازهايبنديشکل

یخارجاستیسرانیگمیتصمتیگذارد. درك ذهناي به جا میعربستان در محیط منطقه
شکل گرفته است. »یاتیحيفضا«بر اساس د،یتهديو فضايامنطقهطیعربستان از مح

هایی از رقابت در راستاي داشته و نشانهیرویکرد فضاي حیاتی ماهیت ژئوپلیتیک
آن کیکالسفیبنا به تعرکردیرونیسازد. احداکثرسازي منافع امنیتی را منعکس می

و ییخودکفايو منابع موجود در آن برانیسرزملیبر تحصیمبتیخارجتیاسیدر س
است.یقدرت ملشیافزا
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یابی ایران در کشورهاي جهان عرب، بر این اعتقاد است که حضور و نقشعربستان
هاي قدرت را دگرگون نموده است. به طور کلی کشورهاي عربی از نشانهيهموازن

گیرند. به همین دلیل است که بخش قابل اي بهره میهمکاري در قالب و فرهنگ عشیره
روابط ایران با سایر کشورهاي يحوزههاي ایران و عربستان به توجهی از رقابت

اي همانند بحرین، کویت و امارات متحده عربی منتقل شده است. چنین فرآیندي منطقه
يهامولفهيو عربستان برمبنارانیدر منازعه ا»یاتیحيفضا«دهد که مفهوم نشان می

ارهکشویخارجاستیو سکیژئوپلتنیبیوستگیکه پیی. از آنجاردیگیشکل میتیهو
روابط دو کشور نشست.لیچشم انداز به تحلنیتوان از ایحاکم است م

:يامنطقهطیساختار محنیتب

مردم، «بوزان درکتاب يبار توسط بارنینخستيبرا»يامنطقهیتیمجموعه امن«مفهوم
یلیباور است که از آنجا که سطوح تحلنی. بوزان بر ادیمطرح گرد» دولتها و هراس

مسائل مربوط به مناطق مناسب باشند، لیو تحلهیتجزيبراتوانندینمیالمللنیو بیمل
منظور يخواهد بود. خود ويمنظور ضرورنیايبراانهیملیسطح تحلکیلذا وجود 

سطح دولت و نظام انیدر جهت پر نمودن شکاف میرا تالشانهیملیاز ارئه سطح تحل
.داندیمالمللنیب

به دنبال ژهیوکرد. بهیتلقیتیمجموعه امنکیتوان به عنوان یرا مانهیخاورممنطقه
ها و که به عنوان خاستگاه گروهنیالیسپتامبر، به دل11یستیوقوع حمالت ترور

يدارانیو همچنرفتندیحمالت به شمار منیمطرح شدکه عامل ایتفکرات
سمیشد، تروریمیتلقیستیتروريهارشد وگسترش گروهيمناسب برايهالیپتانس
تندرو با تفکر يهاکرده و مقابله با گروهجادیامنطقهيکشورهايبرايساختاردیتهد

است.انهیمنطقه خاورميکشورهایتیامنیدغدغه اصلیوهابـیاسالم سلف
شوند. محسوب میالمللنیاي در نظام بو عربستان در زمره بازیگران منطقهرانیا

اي اي از قابلیت الزم براي اثربخشی محیطی برخوردارند. نقش منطقهبازیگران منطقه
شود. روسیه و ایاالت هاي بزرگ حاصل نمیآنان بدون حمایت و مشارکت با قدرت

المللی دانست که بر موازنۀ قدرت بینگرمداخلهکشورهاي يهتوان در زمرمتحده را می
برابردرمقاومتبرايراهاگذارند. بدین معنی که برخی تواناییاي تأثیر به جا میمنطقه
هايسیاستساختنمتأثربهقادرمواقعبرخیدرودارندبزرگهايقدرتفشار

. هستندکوچککشورهاي
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هاي بزرگ اي همانند ایران و عربستان نیاز به تعامل با سایر قدرتمنطقهکشورهاي
جویانه با یابی همکاريهاي الزم براي نقشاي دارند. آنان تالش دارند تا زمینهمنطقه

اي با ایران و الملل را داشته باشند. ترکیه به دلیل مجاورت منطقهبازیگران سیاست بین
اي را ایجاد کند. ترکیه هاي منطقهدهنده در فضاي رقابتازنهتواند نقش موعربستان، می

يهتواند در آیندقدرت و کنترل منابع دارد، میيههایی که براي موازنبه دلیل قابلیت
هاي کنش اي که ضرورتآفرین باشد. به همان گونهروابط ایران و عربستان نقش

جویانه بر کاربرد الگوهاي همکاريه،هاي بزرگ همانند امریکا و روسیراهبردي قدرت
سازد. پذیر میبازسازي روابط را امکانيهتأکید داشته و این امر زمین

گیرد. قدرت قرار میيههاي موازنتأثیر نشانههویتی عموماً تحتهايرقابت
هاي هویتی تحلیل قدرت در خاورمیانه عموماً بر اساس مؤلفهيهناپایداري موازن

عوامل اصلی يههاي فرهنگی، تاریخی و مذهبی را باید در زمرچه تفاوتشود. اگرمی
و نمادهاي رقابت بازیگرانی هانهتمایز کشورها دانست. بخش قابل توجهی از نشا

هاي ایدئولوژیک، کند. تفاوتهاي مذهبی معنا پیدا میهمانند ایران و عربستان با قالب
اي ها بر الگوي کنش بازیگران منطقهر مؤلفهاي و هنجاري، بیش از سایفرهنگی، قبیله

رقیب اثرگذار خواهد بود. 
عواملی است که تأثیر خود را در يهشدن مذهب و سیاست در زمررادیکالیزه

ایران و عربستان به جا گذاشته است. فروپاشی امپراتوري يههاي سیاسی فزایندجدال
جهان اسالم در قالب خلیفه گردید. از يهکنندعثمانی منجر به کاهش نقش نیروي کنترل

اي که از امپراتوري بین کشورهاي منطقهتبه بعد، روندهاي جدیدي از رقاب1919سال 
اند، به وجود آمده است. طبیعی است که در این فرآیند، ایران به عثمانی تجزیه شده

ین امر نقش ناساز در محیط فرهنگی و مذهبی خاورمیانه قرار گرفته و ايهعنوان ساز
هاي ایران و عربستان را داشته است. رقابتيهتشدیدکنند

هاي سلفی و تکفیري حاصل یابی گروهبهار عربی در چارچوب نقشتحوالت
الزم براي کنشگري يهعربی از انگیزيههاي اسالمگرا در خاورمیانگردید. گروه

در کشورهاي اسالمی منجر به »نیاخوان المسلم«اند. افزایش نقش برخوردار شده
هاي است. همکاريدهعربی نیز گردیيههاي ساختاري در خاورمیانتشدید رقابت

آلترناتیو فرآیندهاي رشد اسالمگرایی در يهحکومت سکوالر در مصر و سوریه به منزل
شود. قطر، عربستان و ترکیه محسوب می
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ویاما به این موضوع اشاره دارند اي همانند فوکاز تحلیلگران مسائل منطقهبسیاري
نزدیک تأثیر خود را در يهساختی ایران، در آیندکه تحوالت سیاسی و اجتماعی درون

گذارد. عربستان نیز در روند نوسازي و ماهیت و الگوي رفتاري نظام سیاسی به جا می
له پردازان توسعه از جماست. برخی از نظریهصاديهاي رشدمحور اقتاجراي برنامه

روستو و لرنر به این موضوع اشاره دارند که روندهاي رشد اقتصادي تأثیر خود را بر 
گذارد.  با توجه به هاي سیاسی کشورها به جا میهاي اجتماعی و موجمطالبات گروه

ایران و عربستان وابطجویانه در رچنین رویکردي، امکان بازتولید فرآیندهاي همکاري
وجود خواهد داشت.

يریگجهینت

مشهودي نهبه گو2003جمهوري اسالمی ایران در منطقه از سال یکیژئوپلتتیموقع
اي اي گردید. ایران چارهقدرت منطقهاست. اشغال نظامی عراق، منجر به خألافتهیارتقا 

اي ایران را ارتقا داده و اي نداشت. چنین فرآیندي نقش منطقهمنطقهجز پر کردن خأل
ناپذیر ساخته است. اي را اجتناببیشتر در فضاي منطقهدهايگیري تضاشکلهزمین

ابعاد يجنگ و منازعه موجود دارايهاشهیهاي موجود بیانگر آن است که رواقعیت
المللی است. ژئوپلیتیکی، هویتی و بین

اي هو عربستان روند گذار از منازعه را در دستور کار قرار خواهند داد. بررسیایران
حرکت از يدائمی تداوم نیافته است. براهدهد که هیچ جنگی به گونتاریخی نشان می

اگر منافع کشورها هویتی نباشد، حداقل باید منافع مکمل يمنازعه به سمت همکار
یکدیگر داشته باشند. 

یانیو نو کارکردگراانیکارکردگرااتیدر نظردیرا بايکردیرونیچنينظریمبان
مورد استفاده میاز مفاهیکیجستجو کرد. » ارنست هاس«و »یترانیمدیوید«چون 
است. رویکرد افراد یاد شده بیانگر این واقعیت است که »يزیسرر«ای»تیسرا«هاس، 

یابی گذارند. نقشتأثیر به جا مییکدیگرروندهاي سیاسی و اقتصادي کشورها بر 
جویانه در روابط ایران ت همکاريتواند روندهاي جدیدي از رقابهاي بزرگ میقدرت

و عربستان را فراهم سازد. 
اي همانند: موضوع فلسطین، موضوعات مهم منطقههایران و عربستان درباراگرچه

سیاست با یکدیگر ههاي مذهبی در حوزسوریه، نقش گروههبحران یمن، آیند
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تواند اي ایران و عربستان نمینظر دارند، اما روندهاي موجود در سیاست منطقهاختالف
ناپذیر اجتنابهرقابت پردامنه به گونونهبیش از حد ماهیت چالشی داشته باشد. هرگ

هاي موجود جویانه خواهد شد. اگرچه نشانهمنجر به ستیزش یا سازوکارهاي همکاري
تواند ایران و عربستان تأکید دارد، اما واقعیت آن است که چنین فرآیندي نمیبر ستیزش

هاي باشد. موجاشتهاي در منازعات و الگوي رفتاري آینده دکنندهنقش اثربخش و تعیین
روابط هجویانه به موازات الگوهاي رقابتی در حال افزایش است. بنابراین آیندهمکاري

هاي بزرگ دانست.تابعی از نیازهاي راهبردي منطقه و قدرتایران و عربستان را باید 



رانیاوعربستانیخارجاستیسرفتاريالگو؛یخیتارابتین

1یلیدلشهاب

:دهیچک

جادیاوتخاصمنهیزميریگشکلعاملکههستندمتضادودوگانهيهاتقابلهمواره
روابطيسازيعادوعامطوربهانهیخاورمدرصلحبسترنمودنایمهالزمه. شوندیمجنگ

يهايریگمیتصمدرهادوگانهنیااززیپرهرانیایاسالميجمهورويسعودعربستان
است. یخارجاستیو سیداخلاستیحوزه س

يهايگذاراستیسدرمتضاديهادوگانهریسيریگیپبامیدارتالشرهنامهنیادر
نیایخیتارانباشتچگونهکهمیدهنشانرانیایاسالميجمهورويسعودعربستان

. استدهیانجامکشوردونیاانیمدوطرفهتخاصمشیافزابهمتعارضيهادوگانه
نیابودنیابتینکندیمدوچندانراتخاصمآنچهمتعارض،يهادوگانهنیابرمضاعف

پردازندیمگریکدیباتقابلبهکشورهرازابتینبهییهاگروهاست. آنگونه که هايریگموضع
هرودارندگذارانهاستیسییهاتقابلگریکدیباکشوردوها،گروهآنيواسطهبهو
کنندیمتیدو کشور حمانیبتقابلنیاسمتکیاززینيافرامنطقهيهاقدرتازکی
جنگوتخاصمگریکدیباکشوردوازابتینبهییهاگروهکههمانگونهناخواستهو

.يمرکزتهرانواحدیاسالمآزاددانشگاهدریاسیسعلوميدکتريدانشجو1.
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وتخاصمبهيافرامنطقهقدرتدوازابتینبهزینعربستانورانیاکشوردودارند،
. پردازندیمگریکدیباییارویرو

بهزدندامناززیپرهاست؛اجراقابلوروشناریبسنوشتارنیایاتیعمليشنهادیپ
. انهیخاورممنطقهيجاريهادوگانهدردنیدرغلتازاجتنابوهادوگانهنیا

.یخارجاستیسصلح،جنگ،،يسعودعربستانران،یایاسالميجمهور؛دواژگانیکل

:مسئلهطرح

عربستانورانیاکشوردویاسیسروابطيرفتاريالگوخصوصدریکلدهیادو
زعمبهکهانددادهپرورششیخودروندررامفروضکیدهیادوهر. باشدیمبرقرار

.استحیناصحیمفروضاتروشیپپژوهش
ازشیپتاکشوردوانیمروابطکهداردیمانیبکشوردوروابطحیتشردراولدهیا

يفردادریاسالميجمهورکارآمدنيروباوبودهزیآمصلحوخوب1357ماهبهمن
رخدادکهاستآندهیانیامفروش. استگشتهمتخاصمورهیتروابطنیاانقالب
دوتخاصمعامل... وانقالبصدورچونیمیمفاهباخوديخودبهیاسالمانقالب
ورانیادریفعلتیحاکميبرقرارزمانتامیریبپذرامفروضنیااگر. باشدیمکشور

. باشدیمبرقرارتخاصمنیاعربستان،
يهادولتبريسعودعربستانورانیایاسالميجمهورروابطحیتشردردومدهیا

نیاانیبدهیانیاخالصه. استشدهمتمرکزرانیایاسالميجمهوردورهدرمختلف
جنگانیپازمانازمشخصطوربهویاسالميجمهوردورهدرکهاستموضوع

يصعودریسکشوردوروابطییزداتنشکردیروسونیابهیهاشمدولتویلیتحم
محمودکارآمدنيروباامااست؛دهیرسخوداوجبهیخاتمدولتدروداشته
شدهنهادهکنارییزداتنشکردیرويودولتخاصيهايگذاراستیسونژادياحمد
دهمدولتانیپاباکهاستآنکشوردوروابطبهنگاهنوعنیاپنهانمفروض. است

که می. اما شاهد هستباشدیمداراراشیپدورهبهبازگشتتوانکشوردوروابط
تعارضات همچنان پابرجا است. 

دونیانیبروابطدرمسائلنیترزیبرانگمناقشهیبازخوانباتاداردتالشمقالهنیا
مدتتمامدرکشوردوروبطدرخاصوروشنيالگوکیکهدهدنشانکشور
برجام،ازپسوشیپ، 1357انقالبازپسوشیپبهیارتباطوبودهيجاروبرقرار
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عیوقانیاونداشته... ومنیوهیسورجنگایوسپتامبرازدهمیعیوقاازپسوشیپ
ازرانیاوعربستانرابطهدرمستقلریمتغواندداشتهقراروابستهيرهایمتغگاهیجادر

.ردیپذیمریتأثيترکهنيالگو
یابتینجنگيالگواساسبرامروزبهتاکشوردوروابطتیوضعحیتشر
در یابتیآن است که دو کشور همواره به شکل نیپژوهشرهنامهنیادرمايمدعا

نیااساسبرراشیخويگذاراستیتقابل دوگانه حضور داشته و ستیوضعکی
عجم/ عربدوگانهبهوبودهیخیتاریابتینموضعنیاگاه. ندینمایممیترستیوضع

وکایامرچونهميافرامنطقهيهاقدرتنیدکتردردوگانهنیاگاهگردد؛یمباز
مطرحيمدعانیابهتوجهباادامهدر... . ودهدیمنشانراشیخويچهرهيشورو
تا میینمایميانتقاديایبازخوانراکشوردوروابطزیبرانگمناقشهعیوقانیترمهمشده،

. ردیمورد آزمون قرار گ»یابتیجنگ نيالگو«
1357یاسالمانقالبازشیپ

دومواوليپهلودورهبهتوانیمرا1357سالازشیپدورهدرکشوردوروابط
روابطونداشتوجودعربستاننامبهيکشور1304سالازشیپرایزنمودکیتفک

.شدآغازیرسمشکلبه1308ازدوکشور
اوليپهلو

1304ازابتدادرکهياگونهبهمیهستکشوردوروابطفرودوفرازشاهددورهنیادر
برقرارهایسیانگلدانستننشاندهدستلیدلبهعربستانمیرژبهینیبدبدوره1308تا
وشودیماجراررانیايسوازعربستانشناختنتیرسمبه1308سالدروباشدیم

وتنزلشاهداوليپهلویانیپايهاسالدراما. شودیمآغازدوستانهروابطدوره
.میهستکشوردوروابطتزلزل
دوميپهلو
دو متقابالًو) 1334(کردسفررانیابهعربستانپادشاه1332مرداد28يکودتاازبعد

يبرايگریدنامکاربرداختالفاتو) 1336به عربستان سفر کرد (رانیسال بعد پادشاه ا
.شدرفعفارسجیخل

ازيریجلوگيبراکشوردونیا) 1336(زنهاوریآنیدکتردروسردجنگدورهدر
ولبنانیاجتماعيهابحرانچونیمسائلدروگرفتندقرارگریکدیکنارسمیکموننفوذ
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يریگموضعزینعراق1958يکودتادرایونمودند؛اتخاذیمشابهيهايگذاراستیساردن
دفاع از مناطق ي(واگذارکسونیننیدکترياجراشروعبااما. گرفتصورتیمتشابه

شکلکمکمتخاصموتعارضنهیزمرانیاقدرتشیعضو منطقه) و افزايبه کشورها
یرسمطوربه) یداخل(علل 1379/ 1357انقالبدرو) یالمللنیبروابط(علل گرفت

.دادنشانراخود
1357یاسالمانقالبازپس

صدوردهیاامابود؛برخورداريعادریسازکشوردوروابطانقالبيروزهادرآنکهبا
رییتغیکمراتیوضعهیهمسايکشورهاداخلیمردميهاگروهازتیحماوانقالب

عربستان در ریبخش شبه جزيدفتر جبهه آزادسیتأسریتأثبه توانینممثاليبراداد؛
راهادر مراسم حج آن سالنیمراسم برائت از مشرکيبرگذارایتهران توجه نداشت و 

لیدلبههیهمسايکشورهاانیعیشجامعهکهبودتیوضعنیادر. گرفتدهیناد
یتیامنيدیتهدکشورهاآندرحاکميهادولتيسوازیاسالمانقالبيهاتیحما

. شودیمقلمداد
را به دو دوره یروابط دو کشور پس از انقالب اسالمخیتارتوانیممجموعدر

نمود. کیاز دوره اصالحات و پس از دوره اصالحات تفکشیپ
1384تا1357از

که در دهه اول انقالب توان يزیمناقشه برانگعیوقانیترمهمخصوصدرخاتمه
ملک فهد ياماده8طرحاعالم«بهاستالزمداشتراکشوردوروابطبريرگذاریتأث

در یرانیرایو غیرانیایواقعه کشتار چهارصد حاج«،»لیدولت اسرائیرسمییو شناسا
قطع «و »يسعودپلماتیحمله به سفارت عربستان در تهران و فوت د«، »1366مرداد 9

شتریبعیوقانی. همانگونه که روشن است امییاشاره نما» 1367در کیپلماتیروابط د
دو کشور داشته است. نیبر روابط ایمنفریتأث

نیبیکینزدوییزداتنشنهیزمشتریبکهدادرخدورهنیادریعیوقامقابلدراما
يماجرابهرانیایاسالميجمهورکمک«چونهمیعیوقا. نمودفراهمراکشوردو

عراق »(1369سالدرتیکوبهعراقحمله«، »598قطعنامهرشیپذ«، »1363یستیترور
به) سال4از(پس 1370دریرانیاحجاجتاشدیعاملکه... و) عربستانبالفعلدشمن

.بروندحج
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بر المللنیبسطحدرومنطقهدرکشور،دوهرداخلدریتحوالترسدیمنظربه
. اندگذاشتهدورهنیادررایتوجهقابلوسزابهریتأثدو کشور يو دوریکینزدنهیزم

عبداهللاملکورانیادرکارگزارانکارآمدنيروباوکشوردوداخلدرکهگونهآن
سطحدرگریديسواز. شدفرماحکمدیجدگذارانهاستیسيکردهایروعربستاندر

(دشمن تیکوبهعراقحملهبهتوانیمآنجملهازکهشدجادیایمشترکمنافعمنطقه
و در نمودادیتهرانکنفرانسدریاسالميکشورهاسراناجالسيبرگزارو) مشترك
رمنعطفیغیدوقطبیپس از فروپاشيبر اساس الگوهاهاقدرتروابطالمللنیسطح ب

. باشدیمداراراکشوردوروابطبريرگذاریتأثتیبرقرار گشت؛ که هر سه سطح قابل
و مودت دو کشور شود به یکیمسبب نزدتوانستیمکهرهایمتغنیاتمامماحصلاما
. دیدر روابط دو کشور انجامشتریو تخاصم بیرگیت

يمتضاديهادوگانهکشوردوتخاصموتقابلمنشأپژوهش،نیايمدعااساسبر
يهادوگانهنیا. باشندیميجارکشوردویخارجاستیسدریخیتارطوربهکههستند

مقابلدریعیشییگرا(اسالم»کیدئولوژیايتضادها«شاملتوانیمرامتعارض
جنگواوپک«،»نیمشرکازبرائتمراسمدرتعارضوحجمسئله«)، یسنتیوهاب

. دانست»فارسجیخلدرکایامروعربستانمشتركینظاميهايهمکار«و»نفتمتیق
يهادوگانهآنازسوکیبیناکشوردوهرالذکرفوقمواردیتمامدرکهآنگونه

گاهیجااساسبرشتریبوکنندیمتوجهخودیملمنافعبهکمتروهستندیخیتار
ازییهادوگانهسمتبهکشوردوهرگاهلذا. شندیاندیمدوگانهتیوضعآندرشیخو

...) وییکایامر/ زیاستکبارستکار،محافظه/ یانقالبعجم،(عرب/ کیدئولوژیاجنس
دوروابطخیتارمقابلدر. شدخواهدشتریبییارویرووتخاصمنیاندینماحرکت
ینیعوانهیگراواقعيهامؤلفهسمتبهکشوردوهرچههرکهدهدیمنشانکشور

. شودیممساعدتريعادروابطوصلحيبرانهیزمندینماحرکت
حملهباوشدنامساعدرانیاياقتصادتیوضعرانیابهعراقحملهبا«مثاليبرا
. شدنامساعدعربستانياقتصادتیوضعت،یکوازعربستانتیحماوتیکوبهعراق

لذا. »گرفتدرکشوردوانیمياياقتصاديامنطقهيهايهمکار1990دههدرلذا
سهمشیافزا«شاهددورهنیادرکهآنگونهم؛یهستکشوردوروابطيسازيعادشاهد

نیقوانلیتسهوکشوردونیبيمرزتیامنقراردادانعقاد«ایو»حجدریرانیاحجاج
.میهستهیدوسویگمرگ
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یبرخوقوع)، ياقتصادجنسباشتری(بانهیگراواقعوینیعيهامؤلفهکناردرالبته
دورهنیهمدرنمونهيبرا. دینمایمدیتشدراکشوردویکینزدکنندهکیتحرعیوقااز

در کودیلحزبکارآمدنيروازپسانهیخاورمصلحمذاکراتینسببستبن«شاهد
شتریبیکینزدمسببکهم؛یهست»عربجهانوهیترکنیبتنششیافزا«ایو »لیاسرائ

تیوضعآنازکشوردونیاوشودیمرانیایاسالميجمهورويسعودعربستان
. شوندیمخارجدوگانهيهاتقابل
نیايواسطهبهوشديریگیپشیپازشیبریمسنیایخاتممحمدانتخاببا

استیسدرکیدئولوژیرایغوانهیگراواقع،ینیعيهامؤلفهبهروابط،يسازيعاد
یعمومنامهتوافقيامضا«شاهدکهآنگونه. شودیميشتریبتوجهکشوردویخارج
، »1377در آذر يمشترك تجارونیسیکمنیاوللیتشک«،»1377خرداددريهمکار

. میو... هست» 1378تا 1376در دوره يو اقتصادیاسیو مقامات سرانیسفر متعدد وز«
یبرخ) مشترك(سود ياقتصادوینیعيهامؤلفهبهتوجهنیهمواسطهبهنیهمچن

کبارمجمع«کهگونهآن. شودیممرتفعکشوردوانیمزیبرانگتخاصميهادوگانهاز
راکشوردویمذهبيفضاآرامشموجباتوینهراانیشعریتکفعربستانيعلما

.»آوردندفرآهم
روابط،یالمللنیبـيامنطقهیعیوقاوقوعانقالباولدهههمچونزیندورهنیادر

1990دههدرنمونهيبرا. دهدیمقرارالشعاعتحتراکشوردو) متخاصمای(دوستانه 
بهکایامرچرخش«و»عربستانبهکایامرنگاهرییتغ«،»لیاسرائوهیترکروابطگسترش«

.نمودفراهمرارانیاوعربستانشتریبیکینزدموجبات،»لیاسرائوهیترکسمت
امروزتا1384از
کشوردوروابطدروابستهويانهیزمل،یدخيرهایمتغیتمامبارهکیبه1384سالدر

يهادوگانهتیوضعبهرانیايامنطقهویداخليهايگذاراستیس. شددگرگون
يجمهوريامنطقهقدرتدیتحددنبالبهعربستانوکایامر«وبازگشتمتخاصم

.گرفتندقرارگریکدیکناردرمجددرانیایاسالم
راکشوردو) غیردوستانهیادوستانه(چه روابطکهدادرخوقایعیسلسهنیزدورهایندر
اهللاحزبروزهوسهسیجنگ«بهتوانمیدورهاینوقایعترینمهماز. نمودمیتشدید
سويازترکیهعراق،سوریه،یمن،اوضاعپیگیري«و،»2007غزهروزه22نبرد«، »2006

شود. تروخیمدیگريزمانهرازکشوردوروابطوضعیتشدسببکه»کشوردو
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طرفکیازشیخويراهبردمنافعازفارغکشوردوهرکهیابتینيهاجنگنیادر
کارآمدنيرو«باودادرخمنطقهدرزینيگریدتحوالتکردند،یمتیحماجنگآن

و متعاقب آن سقوط یاسالميداری/ بیگسترش بهار عرب«و »عراقدریعیشحکومت
نیادرکشوردويریارگیو» 2012تا2010عربستانبامتحدمذهبیسنيهادولت
زمانهرازشیبکشوردوروابطدرمتعارضيهاگانهدوازحاصلتخاصمماجرا

يماجراهیعلعربستانيریگموضع«بهمنجروساختانینماراخودچهرهيگرید
.»عربستانسفارتبهحمله«و» 1394حجمراسمدرمناواقعه«،»رانیاياهستهپرونده
زینياقتصادجنسازانهیگراواقعوینیعيهامؤلفهگریدکهبودطیشرانیادر

جادیاتیوضعآنبرمضاعفيبارونداشتراروابطییزداتنشنهیزمجادیاتوان
اشارهخصوصنیادر»نفتمتیقدیشدنوسانات«بهتوانیمنمونهيبرا. نمودیم

و انیمتعارض، تخاصم ميهادوگانهبهکشوردويبندیپاتیوضعنیادر. داشت
زینگرااعتدالدولتکارآمدنيرويفردابرآنراتیتأثرساند که يکشور را به حد

.افکندهیسا
کهافتیدرتوانیمشدارائهکشوردوروابطیخیتارریسازکهیشرحاساسبر
ومتعارضيهادوگانهازمتأثریخارجاستیسسمتبهکشوردوهرگاه

برییارویرونیاوشدزیآمرمسالمتیغکشوردوروابطبرداشتند،گامکیدئولوژیا
دوهرگاهشکلنیهمبهد؛یگرددیتشديافرامنطقهويامنطقهعیوقاگریداثر

شیخوهیسودوروابطدرانهیگراواقعوینیعيهامولفهيسازادهیپسمتبهکشور
نیبر ايافرامنطقهومنطقهعیوقاوشددوستانهوزیآممسالمتآنهاروابطبرداشتندگام

دو کشور شد. یکیمضاعف گشت و عامل نزدتیوضع

يراهبردشنهاداتیپويریگجهینت

زیآمرمسالمتیغروابطدرهموارهشدارائهکشوردوروابطخیتارکهیشرحاساسبر
ازهادوگانهنیانسبتریزنموداراساسبرکهاستبرقراردوگانهکیکشوردو

یفرومليهاگروهکتیاهمسطحنیکمتردر. کندیميرویپیمشخصیمراتبسلسله
تیحمامقابلکشورهیعلبرآنهاازتخاصمتیوضعدرکشوردوهرکهدارندقرار

درودارندقرار... ومارس14گروهحماس،اهللا،حزبسوکیدرنمونهيبرا. کنندیم
يهادولتدومسطحدر. دارندقرار... وخودگرداندولتمارس،8گروهمقابل
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يکشورها. پردازندیمنقشيفایابهمتعارضيدوگانهعنوانبهمنطقهيکشورها
يسعودعربستانيکشورهاازکیهرودارندقرارسطحنیادر... ومنیلبنان،عراق،

تیحمافردکیيجمهوراستیرودولتحزب،کیازرانیایاسالميجمهورو
.ردیگیمقراریجهانقدرتکیتیحمامورديریگجبههنیايواسطهبهوکنندیم

تخاصمعاملمتعارضيهادوگانهنیاگاهیگراندرآنچهیخیتارمطالعاتاساسبر
. باشدیمیخیتارگذشتهماحصلکهاستمتقابلدهیادوباشدیمکشوردوزیستو

باوبودهبرقرارطرفدونیبعجم/ عربيدوگانهاسالم،ظهورازقبلکهآنگونه
انقالبوقوعبا. استشدهبارآنبریسن/ یعیشدوگانهاسالمگسترشوظهور
دیتشدراهاآنومضاعفیقبليهادوگانهبرکارمحافطه/ یانقالبدوگانهیاسالم
نیاوشدهافزودهیقبلوجوهبریوجهیخیتاردورههردربیترتنیابه. استنموده
يافرامنطقهويامنطقهعیوقااززینمعاصردورهدر. استکردهيصدوصفرراروابط

.استافزودهتخاصموهادوگانهنیادیتشدبر
هايمؤلفهسمتبهحرکتوآنهانهادنمسکوتیاوایدئولوژیکهايدوگانهدرتوافق

بهگذاريریلوتخاصمهايزمینهکاهشکارراهتنهااقتصاديجنسازگرایانهواقعوعینی
.استآمیزصلحمناسباتسمتبهحركوکشوردوروبطسازيعاديسمت

تاآوردیمفراهميافرامنطقهيهاقدرتيرا برانهیزمتنهاکیدئولوژیايهادوگانه
برقراررانیایاسالميجمهورويسعودعربستانانیمیابتینجنگآنها،بهزدندامنبا

ورانیاکشوردوبلندمدتدروند؛ینمادفاعخودبیناازکشورهاازکیهروسازند
دووشوندمتوسلییروهاینوهاگروهبهیابتینجنگنیاازيالگوبرداربازینعربستان

مقاصدتنهاکهباشندداشتهشرکتيایابتینيهاجنگدرزینعربستانورانیاکشور
. سازدیممحققرايافرامنطقهيهاقدرت

دو گروهک فروملی

دو کشور منطقه اي

دو ابرقدرت فرامنطقه اي

دو ایده



گریدیوقتدیشا؛يو عربستان سعودرانیاانیمصلح

1یخانهمهیعل

کهدهدیمقراریموضوع10جزءراعربستانورانیاانیمرقابتیسیپالنیفارمجله
ورانیاانیميریدرگواختالفرایزکند،توجهآنبهیجهانجامعه2018سالدردیبا

رقابت. باشدداشتهغربيایدنبرهمومنطقهبرهمینامطلوباثراتتواندیمعربستان
دادهقرارسردجنگآستانهدرراآنهالگرانیتحلوسندگانینونظرازکهیاختالفو

انتقاد،اعتراض،: استانیعکشوردوروابطدرشتریبکهيزیچآنروزهانیا. است
در. استکشوردوهرشدهاتخاذيهااستیسواقداماتبهنسبتيریدرگواختالف

و عربستان را رانیاختالف و منازعات ايهاشهیرکهآنستبریسعنوشتهنیا
.   میحل آنها ارائه دهيبراییو در ادامه راهکارهامیمشخص ساز

آنبهدنیرسيبراالمللنیبجامعهوتیبشرکهاستییبایزيایرووواژهصلح
درکهيدالرهرهموارهاست،دادهنشانهالیتحلوهیتجز. استتالشدرهمواره
دالر16حدودرامسلحانهجنگيهانهیهزشود،یميگذارهیسرماصلحجادیاجهت
رایزاست،جنگيایمهزیچهمهیکنونجهاندرکهداشتتوجهدیبا. دهدیمکاهش

تالش مضاعف است. ازمندیاز جنگ و نترسختاریبسصلحکردنایمه

.يمرکزتهرانواحدیاسالمآزاددانشگاهیاسیسیشناسجامعهيدکترايدانشجو.1
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يمعنابه: یمنفصلح. 1: شودیممطرحصلحازفیتعرگونهدوصلح،مطالعاتدر
کیدر: مثبتصلح. 2. داردوجودجنگآغازدلهرهیولاست؛مخاصمهوجنگفقدان

بهمنجرکهباشدیمجامعهدريساختارخشونتوجودعدميمعنابهیکلفیتعر
یطورکلبه1.گرددیمجامعهافرادانیمروابطدرزیآمصلحیدگرگونورییتغینوع

يو داراباشدیم... وسرکوب،یگرسنگفقر،بردننیبازمثبتصلحیاصلهدف
عادالنه عی. توز3مناسب کسب و کار ي. فضا2. دولت خوب 1است که شامل : یارکان

اطالعاتآزادگردش. 6گانیهمساباخوبارتباط. 5گرانیدحقوقرشیپذ. 4منابع 
نکهیايبراجهیدر نت2.شودیمفساد،نییپاسطح.  8ویانسانهیسرمايباالسطح. 7
درراصلحابتدادردیباکندرفتارزیآمخود صلحيکشور بتواند خارج از مرزهاکی

یزندگکهکندتیتربرايافرادخوددروندرودهدرواجخودجامعهوکشورداخل
دهند.  حیترجیاز سبک زندگيگریديگونههربهراانهیجومصالحه

انهیخاورممنطقهوفارسجیخلدرهیهمساکشوردويسعودعربستانورانیا
در منطقه با هم دچار مسائلامور و یکه همواره از گذشته تاکنون بر سر برخهستند

بهخودخاصتیموقعلیدلبههموارهعربستانورانیا. اندبودهيریمشکل و درگ
عنوانبهرانیا. ندینمااعمالمنطقهبرراخودقدرتونفوذبتوانندتاهستندآندنبال

عربستانمقابلدرباشدیمموجودوضعزدنبرهمخواهاندنظرطلب،یتجددولتکی
نیهمدر. استموجودوضعحفظخواهانکارمحافظهدولتکیعنوانبهيسعود
نیشتریتا بتوانند بندینمایماستفادهخودابزاروامکاناتتمامازکشوردوهرراستا

را به دست آورند.  ازیمنافع و امت
داشته یو مذهبیخیمنشا تارابتدادريسعودعربستانورانیاانیمنزاعويریدرگ

ضیتعوياو منطقهکیرقابت ژئوپولتکیخود را با ياست اما با گذشت زمان جا
يهااستیساتخاذباتادارندیسعوهستنداسالمجهانيرهبریمدعدوهر. استکرده

را يامنطقهمعادالتتادارندآنراقصدودهندنشانرگذاریتأثياچهرهخودازمختلف
. ندیکرده و منافع خود را کسب نمايرهبر

رهیتچنانروابطکشوردويهااستیسواقداماتبهتوجهباریاخسالچنددر
لحظههرودارندقرارجنگآستانهدرکشوردوکهمعتقدندکارشناسانکهاستشده

يبراکشورهانیاکهاستشدهسببترسنیهم. داردوجودینظامییرودرروامکان
کوچک و بزرگ بزنند.  يهاسالحساختودیخربهدستخودبقاوتیامنحفظ
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. شودیمیجهانويامنطقه،یداخلسطحسهشامليسعودعربستانورانیامنازعه
کمکقیطرازتاندینمایمیسعکشوردویمذهباختالفاتبرعالوهیداخلسطحدر
مثال حاکمان عربستان، طوربهمخالف، حکومت را تحت فشار قرار دهند. يهاگروهبه
يسعودحکومتاقداماتهیعلبریشرقيهااستانانیعیرا محکوم به شوراندن شرانیا
يهاگروهوتندرویسنيهاتیاقلیماليهاتیحماقیطرازهمعربستانوندینمایم

،يامنطقهسطحدر. دینمایممثلبهمقابلهخلقنیمجاهدهمچونحکومتمخالف
ويراهبردکیشرکههستندآندنبالبهکشوردوهررایزاستدتریشديریدرگ

بهراخودخلوتاتیحبهوروداجازهوندینماحفظوکردهجادیاخوديبرايامنطقه
يهاکمکایونیبحرانیعیشومنیيهایحوثبهرانیايهاکمکمثالندهنديگرید

یالمللنیبویجهانسطحدر. عراقوهیسوردریاسالمتندرويهاگروهبهعربستانیمال
عربستانحضور. داردقرارکشوردونزاعمواردازگریدیکیگرفتهشکليهايصفبند

الوصف،مع. هیروسکناردررانیاحضورنیهمچنوکایآمرمتحدهاالتیانیمتحدصفدر
اختالفاتوجود. 1: شودیمخالصهمسئلهچنددرعربستانورانیاانیممشکالت

دو کشور.  انی. تضاد منافع م3،يامنطقهتوازن. 2،یارزشوکیدئولوژیا
رفتنانیمازشاهددیبامثبتصلحبهدنیرسيبرادیگردذکرباالدرکهطورهمان
کهردیگشکلياگونهبهدیباجامعهساختارومیباشجامعهدريساختارخشونت

نظردرجامعهکیراانهیخاورماگر. گرددجادیاآندرصلحبروزوظهورامکان
به دنیمشخص است که رسمیآن جامعه بداناعضاراآندرواقعيکشورهاومیریبگ

میینگواگرآندريمرزاختالفاتویمذهبـ یقوميهايریصلح با توجه به درگ
اختالفاتومشکالترفعبهدیباامريابتدادرلذا. باشدیمسختاریبسرممکن،یغ

مرحلهنیاول. کردایمهصلحجادیايبرارانهیزمسپسوکردحلراآنهاوپرداخت
حقوقبهاحترامسپسوکشورهایملتیحاکماصلبهاحتراماختالفاتحليبرا
يهايهمکاربهادامهدرکه. باشدیمآنهایاجتماعویفرهنگ،ياقتصاد،یاسیس

. انجامدیمچندجانبهودوجانبهيهاائتالفویتیامنویاسیس،ياقتصاد
دريریدرگواختالفبردنانیمازفکردرومثبتصلحبهدنیرسخواستاراگر
ومنازعهلیدالییربنایزفصلوحلفکربهدیبامیهستيسعودعربستانباخودروابط

شاملنیا.(البنه میکنجادیاخودروابطدریدگرگونورییتغینوعدیباومیباشيریدرگ
.) شودیمهميسعودعربستانحال



صلحنامهویژه58

شاهکشور،دونیبمتقابليهمکارطیشراجادیاوصادقانهروابطکردنفراهمدیشا
انطباقجهتفعاليهاتالشيمعنابهيهمکار. باشدکشوردومخاصماتحلدیکل
اییناهماهنگطیشراتحتگران،یديهاخواستهساختنبرآوردهمنظوربههااستیس

يبرالیتمامستلزم،يتکرارموارددرییهاتالشنیچن. باشدیمبالقوهیناهماهنگ
اساسبرتعهداتياجراورشیپذویشخصمنافعکجانبهیبیتعقازدنیکشدست
ندیتالش نمادیبايو عربستان سعودرانیایعنی3.استپراکندهمثل،بهمعامله

نیاوبکشنددستخودیشخصمنافعازوکردهمنطبقهمباراخوديهااستیس
دويریپذانعطاف. دهندنشاندوجانبهمنافعيریگیپجهتدرخودازرايریپذانعطاف

داشتهآنهاانیمصلحيبرقراربامیمستقارتباطتواندیمدوطرفهرابطهکیدرکشور
حل: بهمنجرتواندیميریپذانعطافد؛ینمامتقابليهمکاربهقیتشوراآنهاوباشد

جهتدرتالشدارند،قرارگریکدیيارویروآندرکشوردوکهشودییهاکشمکش
ستیو زياقتصاد،يتجاريهانهیزمدريهمکاربهقیتشواعتمادساز،اقدامات

گردد.   ،یطیمح
لیدالکههمچنانکرد،اشارهدیباشدهذکرمطالببهتوجهباوبحثيبندجمعدر

همیلیدالنسبتهمانبهداردوجوديسعودعربستانورانیاانیميریدرگونزاع
،يریپذانعطافعدمبهتوجهبااما. داردوجودکشوردوهرانیمییهمگراويهمکاريبرا
بتوانندکشوردونکهیاامکانحاضرحالدريسعوداز سمت حاکمان عربستانژهیوبه
مهم دست نیبه اگریدیوقتدیو شاباشدیممکن مریغبرسندزیآمصلحرابطهکیبه
. ابندی



: مشکالت و سعوديو عربستان ایراناسالمیجمهوري
بهبود روابطراهکارهاي

1لنگیخواجهمنصوريفاطمه 

مسئلهتعریف

فارس خلیجو حوزه خاورمیانهدر منطقه اي،و عربستان به عنوان دو قدرت منطقهایران
توان به میدو کشور اینبرايانتخاب عنوان قدرت، دالیلترینشوند از مهممیشناخته 
بااليصادراتیدر منطقه و جهان، ارزش نفتیذخایرباال بودن ژئواستراتژیکی،موقعیت

عوامل، باعث شده تا ایندر جهان اسالم اشاره کرد. وجود مذهبینفت و دو قطب 
 الملل برخوردار شود. بیندر سطح منطقه و نظام خاصیجایگاهدو قدرت از اینروابط

انقالب، ارتباط دو کشور اینبودن محور ایدئولوژيبدلیلایران،اسالمیپس از انقالب 
روبرو شد.فرودهاییبا فراز و 

، المللبینبر ساختار ناعادالنه نظام مبتنیبعد از انقالب، ایراندیدگاهکلینگاه یکدر 
به جهان، شیعیـاسالمیصدور انقالب برايدر نظام سلطه و اراده ساختارشکنی

حرمیننکته که خاستگاه اسالم بوده و اینبر تکیهعربستان با دیگرسوییاز است،
اینکند. با میقلمداد اسالمیخالفت مدعیدر آن کشور قرار دارد، خود را شریفین

.یزدالملل دانشگاه ینارشد روابط بیکارشناسدانش آموخته1.
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یو در برخيها پس از انقالب از نوع همکاردورهبرخیوجود، روابط دو کشور در 
است. انجامیدهبه اختالف یگرد

اطالعاتآوريجمع

نیزو ساحلیکشورهايمیانايگستردهژئوپلیتیکیعرصه رقابت دیربازفارس از خلیج
مراکز مهم مناسبات تریناز مهمیکیحوزه، اینبوده است، جهانیبزرگ هايقدرت

قرار دارد. از نظر عربیو ایرانیدو قلمرو سیطرهاست که تحت المللیبینو ژئوپلیتیک
سه کشور یانتسلط منازعه و رقابت مفارس تحت خلیجمعاصر ژئوپلیتیکهالیدي،فرد 

اینزا را در شش حوزه تنشويران، عربستان و عراق بوده است. ایمنطقهقدرتمند 
و مذهبیهاياقلیتقلمرویی،قرار داد: شناساییسه کشور مورد اینمحوریتمنطقه با 

ور و مداخله در امخارجییاستمنازعه در حوزه سیحاتی،نفت، مسابقه تسلنژادي،
و عربستان در منطقه ایرانمیان. اما سقوط صدام موجب شد تا رقابت یکدیگرداخلی
. یابدافزایشتوسعه نفوذ بود، برايمنازعه آنان سنتیمیدانترینفارس، که مهمخلیج

ي،همکاریاآمیزرقابت تعارضالگويدر چارچوبِ ايدو قدرت بزرگ منطقهبنابراین
دارند.یاديزتأثیریزمنطقه نيکشورهایربر سا

دشمنیحتیاختالف و ایجادباعث 2010که پس از سال رویدادهاییمهمترین
در یجنگ داخلی،عربيکشورهایتحوالت داخلو عربستان شد شاملایرانمیان
یه،عراق و شام در عراق و سوریدولت اسالمیستیگروه تروریدایشپیه،سور

حمله سوریه،و عربستان نسبت به تحوالت ایرانايو فرامنطقهايمنطقههايیارگیري
شیخ، اعدام 1+5کشورهايبا ایرانايحادثه منا، توافق هستهیمن،عربستان به نظامی

ها از گروهبرخیآن حمله پیبوده است و در تشیعمذهب داراينمر در عربستان که 
سفارت خود، علیهاقدام اینبعد از به سفارت عربستان بوده است. عربستان ایراندر 

توانمیمسائل، اینکند. با وجود میرا قطع ایرانخود با دیپلماتیکاعالم کرد تمام روابط 
و ايتحوالت منطقهخاورمیانه،در ايفرامنطقههايهمچون نفوذ قدرتعواملیگفت 

هردو يرا برایمتفاوتروابط باعث شده تا و عربستانایراندرونیگذار تأثیرعوامل 
دو کشور داشته باشند؛ اینبر روابط امنیتیو سیاسیبازخوردهايکنند و یفکشور تعر

شان خارجیسیاستمنطقه قرار دارند یکدر جغرافیاییکه از نظر کشورهاییچرا که 
و ایران. نکته مهم و قابل توجه آن است که پذیردمیاثر همسایگانشانبه هر حال از 
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در مختصات بایدمهم بوده و دیگريبرايهریکهستند که کشوريعربستان دو 
را مدنظر قرار دهند.یکدیگرشان راهبردي

و عربستان یرانمسائل ا

ایجادکه باعث مسائلیو متغیرهاترینشده مهمآوريبا توجه به اطالعات جمع
ايو فرامنطقهايمنطقهداخلی،و عربستان شد شامل سه دسته ایرانمیاناختالف 

استیسرندگانیگمیتصمنیترمهميو باورهااتینافکار،. 1: یداخليرهایمتغ. هستند
يهاگروهنقش. 3یدولتدرونيهاسازمانروابط،یبوروکراسستمیسنوع. 2،یخارج

به؛نفتحوزه. 1:يامنطقهمسائل. یخارجاستیسيریگمیتصمندیفرادرنفعیذ
يسازهماهنگونفتفروشازیناششتریبسوددنبالبههرکدامب،یرقدوعنوان

.هستندحوزهنیادريگذارهیسرمايبراآنهاجذبوینفتانیمشترباخودشتریب
عربستان،ورانیاتوسطاسالمازمتفاوتریتفاسبهتوجهبا؛یکیدئولوژیالحاظاز. 2
خودمدنظريِدئولوژیايِبرتردنبالبههرکدام،یوهابیاسالمویانقالباسالمعنوانبا

يهمکارباهرکداممنطقه؛برترقدرتدوعنوانبه. 3. باشدیميامنطقهتحوالتدر
مسائلرا دارد. يگریموازنه دجادیدر ایخود سعيافرامنطقهويامنطقهمانانیهمپ

تحوالت منطقه سم،یدر حوزه نفت، مبارزه با تروریجهانيقدرتهاریتأث. 1: يافرامنطقه
.انهیخاورمدررانیاياو مسائل هسته

سهدرمیتوانیمچگونه: دیآیمشیپیکلالؤسکیشدهگفتهمسائلبهتوجهبا
يسعودعربستانباکیپلماتیدروابطبهبودباعثيافرامنطقهويامنطقه،یداخلحوزه

م؟یشو

عربستانورانیاروابطبهبوديراهکارها

يریگیپنگارندهدیدازکهشودیمشنهادیپییراهکارهاذکرشده،پرسشبهپاسخدر
جادیاوکشوردوروابطبهبودباعثتواندیمرانیایاسالميجمهوريسوازآنها

ورانیاروابطبهبوديراستادر. باشدکشوردوهريبراهانهیهزکاهشومنفعت
،یداخلسطوحدرطیشرایدگرگونبهازیننهیزمنیادرکهداشتتوجهدیباعربستان

است. يافرامنطقهويامنطقه
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در میاست تا تمام نخبگان سهيضرورکهگفتتوانیمیحوزه داخللیذدر
ویفرهنگ،یمذهب،ياقتصاد،یاسیسنفعیذيهاگروه،یخارجاستیسيریگمیتصم

ودگاهیدکیيدارامقابلکشورباارتباطبهنسبتنهیزمنیادرمختلفيهاسازمان
يهابرداشتباعثمتفاوتيهادگاهیدکهچرا. باشندیهماهنگومشخصموضع

درعربستانورانیاتیاهملیدالبه. شودیمنیطرفياعتمادیبشیافزاومتناقض
بهبودجهتدریخارجاستیسيریگمیتصمحوزهنخبگاناستالزمانهیخاورممنطقه
دیعاتنهانهارتباطعدمنیاسودصورت،نیاریغدرکهچرا. کنندتالشهم،باروابط

با توانندیمتیوضعنیادريافرامنطقهيهاقدرتبلکهشودینمعربستانورانیا
کنند. فیدو قطب جهان اسالم، هر دو کشور را تضعانیتنش مشیافزا

در بهبود روابط یاسیمسئله توجه شود که نخبگان سنیحال الزم است به انیابا
واعالمبهستیبایمکشوردوهررندگانیگمیتصمنیدارد. بنابرايادیزاریبسریتأث

جملهاز. بپردازنديشتریبنرمقدرتباهمراهوگریکدیباهمسويهااستیساعمال
تسنناهلوانیعیشگروهدويبرترجهتدرییرفتارهاوهاگفتارکاهشبهتوانیم

طرفبهاحترامباهمراهانِیبازاستفادهمقابلدروگریهمدازآنهاییجداگر،یهمدبر
شتریباتحادووحدتجهتدرییهااستیساعمالورندگانیگمیتصمگفتاردرمقابل

گریهمدبهنسبتکشوردوياعتمادیبکاهشبرعالوهموضوعنیاکهکرداشارهآنها
. شوددو کشور انیميامنطقهيهاتنشکاهشباعثتواندیم

دريافرادموضعتیتقوبهتوانیمعربستانورانیاروابطبهبودعواملگریداز
موضعودگاهیديداراکهکرداشارهیخارجاستیسبامرتبطيهاگروهوهاسازمانراس
استیسرندگانیگمیتصمتااستيضرورنیهمچن. هستندمقابلکشوربهنسبتیمتعادل
يهاگروهموضعکردنمتعادلدریسعمقابلطرفبامشکالتحليبرایخارج

بحث و گفتگو داشته باشند. قیمختلف درون کشور از طر
درکشوردومهمگاهیجابهتوجهباکهگفتتوانیمزینيامنطقهمسائلحوزهدر

دوهرکالناهدافيراستادراوپکگاهیجاتیتقوداردضرورتاوپک،سازمان
ازيریمستواندیممشتركهدفنیارو،نیااز. ردیبگقرارتوجهموردکشور
تواندیم،يکند. اهداف اقتصادجادیرا ایاسیو در گام بعد، سياقتصاديهاتوافق
يدارانفتفروشحوزهدرکشوردوهرنکهیابا. شودموجبرایاسیسيهاییهمگرا
تعارض بر سر تواندیماوپک،تیتقومشتركهدفبرتمرکزاماهستندمتعارضمنافع
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بهتوانیمزینيدهد. در حوزه جلب مشترفیرا تخفشتریبانیجلب نظر مشتر
آن، هر کشور در هر منطقه، سهم يگذشته بازگشت که بر مبنایررسمیغيهاتوافق

داشت. یمشخص و مورد توافق
سازماندریهماهنگويهمکاربهتوانیمنهیزمنیادربهبودجهتمجموع،در
سازمان،رکلیدبانتخابيهانهیزمدرتوافقبهتوانیمجملهازداشتتمرکزاوپک
نهیزمنیادريهمکارکهلیدلنیابهکرداشارهآن،متیقنفت،عرضهيبندهیسهم

درعربستانورانیابهيشتریبقدرتوشودیمآنهامنافعباهمسويبازارجادیاباعث
کنندهنییتعتوانندیمدونیانیهمچندهدیمینفتيهايمشتربهنفتمتیقنییتع
يجابهسازماندرتوانندیمصورتنیادر. شوندیعرضه به بازار جهانزانیم

سازمان وجود ياعضايهمهمنافعيراستادرهماهنگوجامعتوافقکییچنددستگ
شیافزایو عرضه نفت در بازار جهانمتیقنییسازمان در تعنیداشته باشد و قدرت ا

یپدرراکشوردوروابطبهبودوياقتصادرشدشیافزاتواندیمکهيمورددهند. 
وییتوانازانیمبهتوجهباکشوردوهرینفتيهاشرکتيگذارهیسرماباشدداشته

. باشدیمگریهمدیدستنییپاویباالدستعیصنادرآنهاتخصص
مذاکراتیایجادجهتهاییزمینهاستالزمنیزايمنطقههايتنشکاهشراستايدر
همچونکشورهاییدرجنگدرگیراپوزیسیونهايعربستان،گروهوایرانمیانشفاف

برسند. هاگروهازهرکداممنافعزمینهدرجامعتوافقیبهوشودفراهمیمنوعراقسوریه،
مذاکره و يبرایطشرایجادباعث اتواندمییکدیگر،فهم دغدغه ها، احترام و منافع کالن 

اینداخلیجنگازپسلبناندرخودمیانتوافقازتوانندمیو عربستان یرانتوافق شود. ا
هرچندکنند؛استفادهاختالفموردکشورهايدرراآنوگرفتهالگو1980دههدرکشور
باباید) کشوردوطرفدارانمیانلبنانسیاسینهادهايقدرتیم(تقسلبنانالگوياجراي

. یدبه دست آیديداده شده و توافقات جدیقکشورها تطبیناهايواقعیت
انیمزاتنشمسائلومشکالتکهیزمانتاگفتتوانیميافرامنطقهمسائلنهیزمدر

مطلوبتیوضعبهتواندینمزینعربستانورانیارابطهباشد،یباقکایامرورانیا
يامنطقهيرقبايرا براياریبسیدشمنيهافرصتکا،یو امررانیايهاتنش. برسد

حوزه نیدر اتوانیمتا زمان بهبود آن ارتباط، کمتر جه،یفراهم کرده است. در نترانیا
بهبود رابطه يبرایواسطه گر خوبتواندیمنیحال، چنیانجام داد. با ایاقدام خاص

و عربستان داشته رانیاانیدر توازن میهمواره سعنیو عربستان باشد چرا که چرانیا
و عربستان است. رانینفت ايبرایمناسببازاريدارانیاست و همچن



مثبتصلحجادیاومناسباتبهبود،یاسیسمصالحهيراهکارها
يسعودعربستانورانیاانیم

1يجزانیعارفالهقدرت

دهیچک

یاجتماعمناسباتدرآرامشوصلحيبرقراربهلیتمارغمیعلبشررسدینظرمبه
خشونتوجنگتبدرجهانامروز. استنکردهکسبیچندانقیتوفنهیزمنیدرا

یو نگراناضطرابدرراتیبشرجهان،مناطقشتریبدرجنگبروزهیساوسوزدیم
يبرایجهانيهاتالشماندنثمریبوسالحخلعنشدن معاهدات ییفروبرده است. اجرا

چشميهسته ايهاسالحژهیوهبیمخرب جمعيهاسالحوجودازیناشدیتهدمحو
یناامنوبحرانکانونعنوانبهانهیخاورم. کندیممیترستیبشريرا برايارهیتانداز
ورانیانیبتنشرفعانیمنیدرا. طلبدیمصلح را يبرقرارجهتدريشتریبتوجه

امن يامنطقهجادیعالوه بر در اتواندیممنطقه نیبه عنوان دوکشور قدرتمند اعربستان
يخواهدشد به ضرورت برقرارینوشته سعنیداشته باشد. درازینيافرامنطقهيریتأث

یاشاراتالمللنیبصلح درروابط اتیاز نظريمختصرشرحوکشورهانیبصلح در 
کیمطرح و ارائه اتینظرنیانیفصل مشترك بکیافتنیشود. تالش درجهت 

اصفهاندانشگاه،یاسیسارشدعلومیکارشناسآموختهدانش1.
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صلح مثبت يو عربستان و برقراررانیدو کشور انیدرجهت رفع تنش بیراهکار عمل
.باشدیممقاله نیایاز اهداف اصل

صلحادیبنصلح،مطالعاتصلح،ضرورتبراجماعصلح،ضرورت: يدیکلکلمات

مقدمه

متوجهتاکنونگذشتهاز،یالمللنیبویملعرصهدریاسیساتینظرنیتریاساسازیکی
بهییفرمانرواعرصهدرنویرتیبصچهیدرازتوانیمچگونهکهاست،بودهمهمنیا
اتکا،قابلصلحِمسئله،یجهاناندازچشماز. کردکمکداریپاتیامنوصلحاخالقجادیا

مورد بحث در دانش روابط میمفاهنیترجنگ و صلح جزو مهم.استرفتهمحاقبه
نکهیاازاستعبارتالمللنیال مهم روابط بؤتر دو سهستند. به طور مشخصالمللنیب

تیامنوصلحنیتضميبراییهاراهچهوستیچهادولتنیبجنگبروزعلل
ازبزرگ،یمتفکرانتوجهالملل،نیبنظامدرشکنندهصلحبروزداردوجودالمللنیب

.استختهیبرانگرادایدروراولزجانوالزر،کلیماهابرماس،ورگنیجمله

یعملراهکاربرارائهتنهاوگرددتیرعامباحثدرییجازگویاشدخواهدیسع
کهاستآمدهدرریتحررشتهبهصلحموضوعبايادیزمقاالتوقاتیتحقشود،توجه

جهان،یفعلطیدرشر. اندپرداختهصلحمقولهمشروحطوربهخاصياهیزاوازهرکدام
باتوامیاتیعملبرنامهکیقالبدرويفورصورتبهداردکهضرورتجهانومنطقه

ضرورت. گردداقداممثبتصلحيبرقرارهدفباياستراتژکینیتدوبهيجدعزم
نیتريضرورازانهیخاورممنطقهدرباالخصویجهانعرصهدرمثبتصلحيبرقرار
مناطق است. نیايهاحکومتيهابرنامه
یانسانیسعادت و تعالازینشیمثبت پصلح
دراشیزندگتاریخسرتاسردراواساسیيهاآرمانازآنتحققکهيبشرنیازیکصلح
دوربهوآرامفضاییوجودسایهدرانسانیعالیيهاارزشتمامتحققزیرااست،بودهزمین

هاست،انسانسعادتانیادهدفنیترمهم.استممکنتنازعوناامنیوازکشمکش
نیأممناسب تنحوبهاويازهاینگرددکهیممحقق یانسان زمانیخوشبختوسعادت

. کرداشارهمازلويازهاینمراتبسلسلههینظربهخصوصنیدراتوانیم. گردد
مرحلهبهحرکتکهشدهيبندصورتياگانههشتسطوحرقالبدانسانيازهاین
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ویمذهبچهانسانیازطرف. ستینریپذامکانترنییپامرحلهازگذاربدونباالتر
شاتیآزمامحققان. استخودیزندگدريبهترزیچبهدنیرسيدرجستجویرمذهبیغ

یستیزيازهاینرفعازفراترییازهاینبهاولیتماازیحاککهانددادهانجامیجالب
يازهایبه نیابیمقدمه دستازهایمراتب نسلسلهدرصلحيبرقراراستیهیبد. اوست

است. یواالترانسان
ياقتصادازتوسعهینشیپمثبتصلح

مثبت که در آن یصلحاست،يضروريامرتوسعه،بهیابیدستيوجود صلح برا
کولویمانند نیانیگراواقعکهیبس و اسلحه را گرفته است. در حالآتشيوگو جاگفت

گرفتند،یمنازعه و جنگ در نظر ميرا  قلمرویاسیسيقلمروتیو کارل اشمیاولیماک
نیادگاهیداز. اندگذاشتهصلحبررااصلبرال،یلشمندانیاندجملهاز،یشمندانیاند
و يعادتیو وضعآوردفراهمصلحتحققيبرایطیشرادیباوتوانیمشمندان،یاند

و چه حق را میباشدهیعق. چه با گروه نخست همدیصلح را تحقق بخشیعنیمطلوب، 
صلحوجودتوسعه،بهیابیدستيبراکهستینيدیتردامرنیادرم،یبه گروه دوم بده

درحرکتمختلفمشکالتحلدرماکشوراتیضرورازیکی. استيضروريامر
صلحهمانکهآنيضرورشرطشیپتحققبدونتوسعهنیاواستتوسعهریمس

درآنکهياقتصادیبحرانطیشرالیدلکشورمابه. بودنخواهدریپذامکاناستمثبت
ازمندینيتوسعه اقتصادنیبه اشیپازشیبجوانکاریبتیجمعنیهمچنوقراردارد
است .

صلحمفهوموالمللنیبروابط يهاهینظر

سمیبرالیل
نیترمهمحالنیعدرونیترییابتدايبراییمبنا»داریپاصلح«نامبامشهورکانترساله

خوبدولتازبحثبايفکرسنتنیا. شدالمللنیبروابطدرصلحدربارههادگاهید
. هستندصلحبرقرارکنندگانخواهيجمهوريهادولتکهبودباورنیابروافت،یادامه

نیایمبانواصول. استشدهدیتاکصلحیسلبویجابیاعواملبرهینظرنیادر
کرده انیاستقرار صلح را بطیشرایتحقق آن به خوبيهاشرطشیپهمراهبهشهیاند

.است
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سمیرئال
وبیمعوناقصسرشتدرشهیرقدرتشیافزابهلیمکهآنجاازهینظرنیابراساس
رو نیهستند. ازهمتقالدرشانیهاییتواناشیافزايبراوستهیپهادولتبشردارد،

یداخلیاسیسيهاظامنوجودایخاصشهیتجاوزپدولتمردانحضوراساسبرهاجنگ
یشناسیهستویشناسمعرفتانسانودولتسرشتاز یمنفبرداشت. شوندیمنییتب
.استقدرتدنبالبههموارهبشرکهشدهمنجررا

سمیمارکس
هیحاشییرهابرهینظرنیاگردد،یمدیتأکبرصلحهمیجابیاصورتبهگفتماننیادر

يدارهیسرمایمنفاثراتوطبقهبردگاهیدنیانگاه. کندیمدیتأکنخبگانتوسطهاشدهرانده
يدیتأکدهدکهیمارائه صلحازییهاافتیره. استياقتصاديهاينابرابردریجهان
مقاومتبردیتأک. داردهیتکیطبقاتيبرابرویاجتماععدالت،یمدنصلحبریاساس

.استسلطهبرابردر
یفقاهتیاسیساسالمگفتمان
هژمونیسقوطباایران،درسیاسیاسالمکالنگفتمانچارچوبدرمذکور،گفتمان
پسلیبرالیسم،ولیسمسوسیاجملهازهاگفتمانخردهسایرزدنکناروپهلویسمگفتمان

یاسالمجمهوريساختاردراساسی،قانونتصویبباو1357اسالمیانقالباز
زینواستیسواسالمدانستننیعجباگفتماناین. یافتهژمونیکواستعالییخصلت

نیا. شودیمجداهاگفتمانریساازجامعهواستیسحوزهبهیفقهدیدهیزاوبا
يفکریمباننیو همچنیشناسانسانویشناسمعرفت،یشناسیهستشاملگفتمان

يسازادهیپويریگشکلگذشت چهل سال از باگفتماننیا.استاستوارمختص خود 
باشدیميبازنگرویابیارزقابلیخوببهدرکشورمانآن

يریگجهینت

یشناسمعرفتویشناسیهستیمبانباالمللنیبروابطدرصلحاتینظرازهرکدام
نیادرتفکر. اندپرداختهصلحبهیابیدستيهاراهوجنگبروزلیدالبهخودخاص

بهمختصهیزاوازهرکدامیطرفازدارد،آناننظرگاهدرصلحتیاهمازتیحکاباب
تالشویدوستانسانازنشانموضوعنیادرباره. تفکر اندپرداختهصلحنییتببهخود
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شهیاندیاصلمنشأکهنمودانیبنگونهیاتوانیمدارد. یحفظ کرامت انسانجهتدر
است یاخالقاصلکینیزرقاعدهایییاست، قاعده طالییقاعده طالایآنان اصل 

:کندیمانیکه دو مطلب را ب

طیدر شراگرانیرفتار کند که دوست دارد دگرانیبا ديابه گونهدیشخص با
باياگونهبهدیگونه رفتار کنند (شکل مثبت قاعده).شخص نباشابه با او آنم
یِو منعیمنفید (شکلرفتارشواوباگونهآنندارددوستکهکندرفتارگرانید

شود.گاه شکل مثبت قاعده یمخوانده »نیمیقاعده س«ای»يانقرهقاعده«قاعده؛ 
مثبتشکلرایزند؛یگویانفعالقاعده را شکلِیو شکل منففعالرا شکلِ

باعثیمنفشکلیولدهد،انجامراخوبکارشخصشودیمباعثقاعده
.ندهدانجامرابدکارفردگرددیم

شده،انیبمختلفيهاشکلبهجهانمختلفيهافرهنگدرربازیدازقاعدهنیا
قاعدهنیاایگوکهاستآندهندهنشاننیاواست؛دییتأموردانیادیتمامدرو
بشر وجود یاخالقرندهیگمیتصمینظام درونوانسانعتیطبدریذاتويفطرطوربه

17اصطالح در قرن نیمتأخر است، و ايامر»ییقاعده طال«گرفتن آن به دارد. البته نام
جنگازپس ـ جیتدربهواست،شدهابداعیسیانگلزباندرواروپادر18ای

ازینشیپتواندیمقاعدهنیادرهرصورت.استافتهیراههازبانهیبقبهـاولیجهان
.باشدجهاننقاطیدرتمامصلحياجرايفکر

همماامروزيراهگشاتواندیمواداشتهتفکربهراآنانکهیاصلهمانیعبارتبه
يهاگامبرداشتنجهتدرماتگریهداتواندیممهم یاصل اخالقنیبه ایقلبباور. باشد
منطقهوجهانیفعلطیشرابهتوجهباکهییها.گامباشدصلحتحققيراستادريبعد

:گرددیاتیعمليشتریبباسرعتدیبا
يداریپاصلحچیهصلح،يبرقراريبرايجدارادهظهورضرورتبراجماعـ 
يهااز نزاعيریها و جلوگنزاعزیآمحل مسالمتيبرایو آمادگيوجود عزم جدبدون

.شودیمحقق نمیآت
.جهاندرمنطقه و یهراسرانیايهاتوطئهنمودنیخنثدرجهتتالشـ 
خشونت مجاز و فیاز اشکال آن، نه تعریشکلهرقالبدررد مطلق خشونت ـ 

.رمجازیخشونت غ
مگر کندینمدایتحقق پیصلح  جهاندار،یصلح پااستقراردرزناننقشرشیپذـ 

با مردان داشته باشند.يحقوق مساویانسانیزندگيهاساحتيزنان در همهنکهیا
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ریسابایشیاندهموصلحادیبننامتحتکشوردرنهادکیلیتشکـ 
.جهانصلح در يهاشکدهیاند

صلحآموزشمانندیفرعيهاشاخهوصلحمطالعاتعنوانبایسازمانلیتشکـ 
.جامعهسطوحیتمامدر

بدون عدالت و عدالت بدون صلح قابل تحقق یجهانداریصلح پاعدالت،يبرقراـ 
.ستین

قالبدريبشريخانوادهياعضايهمهیو ذاتیدرونشناختن حرمتتیبه رسمـ 
حقوق بشر. يکنندهنیبه عنوان تضمیحقوقستمیسکی

دیآینموجودبهیجهانداریصلح پا،ییگراکثرتيادهایشناختن بنتیبه رسمـ 
.شودشناختهتیرسمبهیاجتماعییگراکثرتيادهایبننکهیامگر

.هانهیزموسطوح  یتمامدر.وگو، ضرورت گفتگوگفت
حقوقستهیشاومناسبنحوبهنکهیامگردیآیبه وجود نمیجهانداریصلح پاـ 

.ینیديهاتیاقلخصوصبهشودشناختهتیرسمبههاتیاقل



يسعودعربستانورانیاانیمیاحتمالمصالحهکانونمن؛ی

1یکرمکامران

يو استراتژيامنطقهتحوالترهبران،برداشتازمتأثريسعودعربستانورانیاروابط
ییزداتنشمحدوديهابر رقابت بوده است. فارغ از دورهیهمواره مبتنکایآمريامنطقه

از ياعمدهبخشاست،بودهشدهذکرریمتغسهازمتأثرکهکشوردوروابطدربهبودو
تقابليندهایفرآبهمعطوفوزاتنشانقالب،ازپسبخصوصکشوردومناسبات 

، تحوالت 2011یعربيهازشیخ، 2003درعراقاشغال. استبودهپنهانوآشکار
2015در عربستان در سال یتیو امنیاسیسدیجدمیکار آمدن تيو رومنیو هیسور

دررااضیروتهرانروابطزیآمرقابتتیماهکهاستياچهار تحول مهم و عمده
چارچوبنییتببانوشتارنیادر. استدادهقراریاحتمالجنگیحتوتقابلندیفرآ

ورانیامناسباتدرمهموعمدهتحولسهبهاشارهوکشوردوروابطبهدهندهشکل
يسعودعربستانورانیاروابطاندازچشمکهشدهدادهپاسخسوالنیابهعربستان،

وجودمناسباتبهبودویاسیسمصالحهامکاناگروافتیخواهدییسووسمتچه
است؟ییابزارهاوطیشراچهبهمعطوفوچگونهآنتحققسمیمکاندارد،

.انهیخاورمکیو مطالعات استراتژیعلميهاپژوهشمرکزمهمانپژوهشگرونگارروزنامه. 1
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روابطبهدهندهشکلمثلث. 1

چارچوب جامع که کیاز دیبايو عربستان سعودرانیدرك مناسبات و روابط ايبرا
. نموداستفادهاست،یالمللنیو بيامنطقه،يفردلیاز سه سطح تحليبر عناصریمبتن

مختلف را با يهادورهدرآنگذارندیفرآوروابطروندتاکندیمکمکچارچوبنیا
ندارد، يچارچوب تقدم و تاخرنینمود. (الزم به ذکر است که انییتبيترقیفهم دق

و تاثر است.)ریتأثبر یو مبتنیبیبلکه ترک
برداشت رهبرانـ1ـ1
نقشکهییهانظامدرهاسوبرداشتوهابرداشتس،یجرورابرتپروفسورریتعببه

هست،نینهاديمجارونهادهاازشتریبهايگذاراستیسوهايریگمیتصمدرافراد
خود،نقشوخودازفردکهيتصورها،نظامنیادر. کندیمدایپياالعادهفوقتیاهم
العادهفوقداردالمللنیبنظامساختاروگرانیبازگرید،یملمنافعکشور،قدرتوتیاهم
.استرگذاریتأث

درشتریبییاقتدارگراشاهدکهکند،یمدایپیدو چندانتیاهمیموضوع زماننیا
درساختارهاونهادهاازیمهموعمدهبخشچارچوبنیادر. میباشییهانظامنیچن

است. یو خارجیاو به مسائل داخلکردیاز قدرت پادشاه و نگرش و رومتأثرعربستان
وبرداشتوادراكنقشاندازهازشیبتاشودیممسئله مهم باعث نیانیبنابرا
.باشدپررنگومهميسعودعربستاندرسوبرداشتنیهمچن

يامنطقهتحوالتـ 2ـ1
تحوالت شتابان ،يو عربستان سعودرانیبه روابط و مناسبات ادهندهشکلگریدضلع

ازخارجاضیروتهرانیخیتارنفوذازریناپذکیاست. از آنجا که بخش تفکيامنطقه
ازخارجویرامونیپطیمحدريمتعددمنافعگر،یبازدوهروداردقرارشانیمرزها
در یمینقش مستقيامنطقهتحوالت ینوع دگرگوناند،کردهفیتعرخوديبرامرزها

مصادف 21و عربستان به قرن رانیدارد. ورود ابشانیقدرت آنها و رقشیافزاایکاهش 
اشغال عراق، صحنه منطقه ياز فرداعمالًوبودهگریکدینفوذيهابا ورود به حوزه

دررانیانفوذآشوب،نیاکهدهیگردینظمیدستخوش بنیشیدگرگون و نظم پ
هیزاونیجهان عرب را به دنبال داشته است. از ایعنیينفوذ عربستان سعوديهاحوزه

بهمعطوفریاخدههدودريسعودعربستانيامنطقهرفتارازياعمدهبخشکهتاس
.استبودهآنمقابلدردیتهدموازنهوتهراننفوذيسازیخنث
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کایآمريامنطقهياستراتژـ3ـ1
رانیدر مناسبات ایهم نقش مهمانهیو متحدان آن در خاورمکایآمريامنطقهياستراتژ

از عربستان در چارچوب موازنه تیحمااستیکرده است. سفایايو عربستان سعود
Offshore)یفراساحل Balancing)کهرانیاقبالدرکایآمرراهبردآنازترو مهم
درکنندهنییتعيعنصراست،بودهانهیخاورميامنطقهنظامدرتهرانمهاربهمعطوف

استیردورهدرتیوضعنیا. استداشتهاضیروتهرانیتقابلویرقابتتیماه
وروداحتمالیحتوشدهگرفتهشیپدريشتریبقدرتباترامپدونالديجمهور

.استکردهمطرحهمرايسعودعربستاننفعبهکایآمرمیمستق

یینقاط مبناـ2

بایدکند،میأکیدتیالمللینو بايمنطقهی،داخلهايپیشرانبرکهنظريچارچوباینبا
اشغال. داشتاشارههمسعوديعربستانوایرانروابطبهدهندهشکلومبنایینقاطبه

سه 2015عربستان یداخلییرات، و تغ2011جهان عرب هايخیزش، 2003درعراق
داشته است.تأثیرعربستان یخارجیاستشدن سیاست که بر تهاجمییتحول عمده و مبنا

اشغال عراقـ1ـ2
يتقابل عربستان با جمهوردهندهشکلندیفرآيمبنانقطهکهگفتتوانیمیروشنبه

در بغداد بر انیعیشيریو قدرت گ2003به زمان اشغال عراق در سال رانیایاسالم
مقاومت در سطح يهارهیزنجاتصالورانیانفوذشیافزابهمنجرکهیتحول. گرددیم

بردن اهل سنت، هیو به حاشیعربیدولت سنکیدنیتحول ضمن برچنیمنطقه شد. ا
صحنهاززینرانیاکیدئولوژیاوکیژئوپلتدشمناننیتراز مهمیکیموجب شد تا 

لگرانیتحلازياریبس. شودفراهمنفوذگسترشيبراتهراندستورودکناريامنطقه
کهدانندیممنطقهدرآشوبشرانیپوتحولنقطهراصدامسقوطیالمللنیبمطرح
قدرتکینقشزمانرا بهم زد. چون صدام همانهیخاورميهادولتنیبموازنه
.کردیمفایایخوببهراعربستانورانیاانیمباالنسر

یعربيهازشیخـ2ـ2
و رانیدر روابط متشنج اماًیمستقکهيامنطقهسطحدرمهمتحولومبنانقطهنیدوم

بود که همچنان 2011در سال یکرد، تحوالت موسوم به بهار عربفایعربستان نقش ا
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ریاست که منجر به درگیزانیتحول به منیاتیآن است. اهميهاشرارهریدرگهیسور
يبرایمناسبيهانهیزميریدرگنیاوشدمنطقهنفوذ عربستان در يهاشدن حوزه

است، فراهم عیتشکیتیکه منطبق با ژئوپلیو بسط نفوذ آن در مناطقرانیحضور ا
عربستان را یاست که نفوذ سنتیپنج کانونمن،یو هیسورن،یآورد. مصر، تونس، بحر

و سپس راتییتغتیریقرار داد و عربستان را در وهله اول به سمت مدرییدستخوش تغ
سوق داد.يرسازیحفظ وضع موجود به درگاستیاز سيامنطقهدر راهبرد رییتغ
در عربستانیداخلراتییتغـ3ـ2

و یداخليهااستینقطه عطف در سکیکه بعنوان مهموعمدهتحولنیسوم
رییتغو2015هیژانودرسلمانملککار آمدن يرورود،یمعربستان به شمار يامنطقه

بنمحمديریگقدرتبامصادفکهتحولنیا. بودسعودآلیتیامنویاسیسمیت
رامهمرییتغنیچندبود،عربستاندرقدرتهرموینیجانشمراتبسلسلهدرسلمان

رانیابريحداکثرفشاربهمعتقدکهيسعوديبازهايریگقدرتاول؛. داشتدنبالبه
مواضعيدارارانیابهنسبتيحدتاکهعبداهللاملکمیترفتنکناردوم؛. هستند

بخصوص در یتهاجميهااستیسبهنسبتعربستانآوردنيروسوم،وبودیمنطق
سیتأسدنبالبهرانیايامنطقهنائبان عنوانبهیحوثانیعیشمفروض که نیبا امنی

ورهبرانادراكوبرداشتنقشمسئله،نیادرواقعدر. هستندمنیدریعیشدولت
یدر رفتارشناسيدیکليعربستان از روند تحوالت مسئله ادیجدرندگانیگمیتصم

يریگمیتصماهیسجعبهبهورودباواقع. در رودیمعربستان در سطح منطقه به شمار 
.کردپیداسعوديمقاماتایرانیضدمواضعازدقیقتريدركتوانمیکنونیعربستاندر

امتناع مصالحهایامکان ـ3

امکانکهگفتتوانیممقاله ذکر شد، نیاول و دوم ايهابخشدرآنچهنییتببا
ودشواریموضوعبهيسعودعربستانورانیاروابطمجدديبرقرارویاسیسمصالحه

بهنسبتاوبهکینزديهاحلقهوسلمانبنمحمدبرداشت. استشدهلیتبددهیچیپ
يسوازمذاکرهدرخواستبارهاواستمذاکرهبودندهیفایبوتیسونبریمبتنرانیا

رانیشدن و جنگ با اریدرگبهعربستانشدنناچارازیحتوکردهردرارانیامقامات
. اندآوردهانیمبهسخنندهیآسالده یط
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نظمیفروپاشچارچوبدربحرانبودنوقوعحالدروگستره،يامنطقهسطحدر
دروقوعحالدريندهایفرآازیروشنيدورنمانتوانتاشدهباعثدیجدیابینظمو

مضاف. کردمشاهدهراعربستانورانیاتقابلیاصلحوزهدوعنوانبهمنیوهیسور
ندیفرآبهعربستانورانیاوروديبرانهیزمز،ینیالمللنیبسطحدرمورد،دونیابر

درتهرانبريحداکثرفشاربریمبتنکایآمرراهبردچونست،ینایمهییزداتنش
را از يمندبهرهنیشتریبعربستانواسترفتاررییتغتامیرژرییتغاستیسچارچوب

کیگرفتن شیبه در پکایموجود برده و توان خود را مصروف کشاندن آمريفضا
نموده است.يامنطقهدر چارچوب راهبرد جامع یاتیعملاستیس
یکانون مصالحه احتمالمن؛یـ1ـ3

برادرانعربستانورانیاهمچونياشهیکلياظهارنظرهاازدوربهوییفضانیچندر
دونیاتواندیمچون اوپک و حج یهستند و موضوعاتاسالمجهاندرگریکدیینید
درشهیرکشوردوانیمیاحتمالمصالحهامکانکهگفتدیباکند،کینزدگریکدیبهرا

يسعودعربستانيبرامنیتیاهم. داردمنیحوزهدرازجملهيامنطقهيهاتیواقع
خودفرزندانبهيسعوددولتمؤسسزیعبدالعزملک. استیتیامنویاسیس،یخیتار

. باشدعربستانجانيبالکشورنیامباداتادارندنگاهفیضعرامنیتاکردهیتوص
يمرزهايداراکهاستيسعودعربستانیرامونیپاولحلقهمنیه،یتوصنیاازفارغ

وهايبندگروهتنوعبهتوجهبامنیدرخواهانهتحولحرکتهرگونه. استآنبامشترك
منبعتواندیمآندرياقتصاديهاتیمحرومویفرهنگيتضادهاوفراوانتیجمع
2011نیبحرموضوعدرعربستانترشیپ. باشدیعربرهیجزشبهنقاطگریدبهيتسر

و ردیپذینمرهیجزشبهسطحدررایمماشاتچگونهیهکهداد،نشان2017قطرو
. دهدیمکوبنده به آن یپاسخ

فیبا محمد جواد ظرداریسابق عربستان در دیخارجه متوفریوزصلیالفسعود
گفت که 2014سازمان ملل در سال یمجمع عمومهیدر حاشرانیامور خارجه اریوز

دهدیمنشان ریتعبنیبود. ايعربستان سعوديبر پهلويخنجرمن،یدر رانیحضور ا
مسائل لگرانیتحلیاست. برخیاتیعربستان حيبرارهیشبه جزتیاهمزانیکه چه م

از دو مسئله بوده است: یناشهیاز کنش عربستان در سوریبخشمنطقه معتقدند که 
که هیدر سوررانیو دوم، مشغول کردن ارهیاول، دور کردن بحران از سطح شبه جز

.کندیعربرهیجزشبهصرفراخودوقتنتواند
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انیمیاحتمالمصالحهکانونتواندیممنینظر است که نینگارنده بر انیبنابرا
:شودمحققلیذطیشرااگرباشد،يسعودعربستانورانیا

بخشدهدنشانتاداردرانیابامصافدريصورولوبردکیبهازینعربستان. 1
.استنبودهجهینتبدونمختلفسطوحدرآنکنشازياعمده
هیکه با مشارکت اتحادمنیدر خصوص یالمللنیبکردیروبهرانیاوستنیپ. 2

تیتقودیاست که بایاست، نقطه شروع خوبانیاروپا و سازمان ملل در حال جر
مستنداتتواندیمرانیمذاکرات که دو دور آن برگزار شده است، انیاانیگردد. در جر

سکوتودهدقراروگوهاگفتزیميرورامنیدرعربستانیبیتخرآثارازیواقع
.کندگوشزدرامللسازمانیدرماندگهمهازمهمترويبشرحقوقينهادهاومجامع
.دارديمستشارحضوریحتمنیدرکهکندالقادینبارانیا. 3
نفوذچونباشد،کشورنیایدانیممعادالتدرانصاراهللاندهیآنگراندینبارانیا. 4

و ینظاميهاتجربهوشدهنهینهادکشورنیاتیجمعازياعمدهبخشدرجنبشنیا
.کندیمنیتضممنیندهیآیاسیجنبش را در ساختار سنیآن، نقش ایاسیس

کهیصورتدرکند،مذاکرهزیمبهبازگشتبهقیتشوراانصاراهللاتواندیمرانی. ا5
.ردیبپذمنیندهیآدرراجنبشنیانقشعربستان

یتیامنوینظام،یاسیسينهادهاانیممنیموضوعخصوصدردیبایمرانی. در ا6
داده شود.يبه عربستان سعودیمثبتيهاپالستاشود،جادیامیتصمییهمسو
سلمانبنمحمدماتیتصمازیبخشکهاستيضرورنکتهنیاذکرانیپادر

بخشکهداشتدیامتوانیماویاحتمالشدنپادشاهباوداردیداخلکارکردومصرف
.برگرددمنطقلیربهمجددااونامتعارفماتیتصمازياعمده
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1رپوریشمائده

2تتماجيغفورقاسم

مسئلهانیب

هستندفارسجیخلوانهیخاورممنطقهسطحدرکیاستراتژومهمکشوردوعربستانورانیا
م با فراز و توأیروابطهموارهکشان،یدئولوژیادگاهیدوییایجغرافتیموقعلیدلبهکه
ادوار پس از یتعامالت خود تجربه کرده اند. هرچند در برخخیفراوان را در تاريهابینش

م،یابودهکشوردونیاانیمییزداشاهد گسترش روابط و تنشرانیایانقالب اسالميروزیپ
دو کشور وجود داشته است. نیاانیمياشهیرخصومتورقابتازیزانیره مهموااما

قـا یآفرشمالوانهیخاورمیعربيکشورهادریمردميهاامیو آغاز ق2011از سال 
نیبحـر عـراق، مـن، یه،یسورنظرهاحوزهازیبرخدرگرفتيترتازهابعادتنشهانیا

سـلمان خانـدان دنیرسقدرتبهو2015سالاز. شدمنجرنیطرفیابتینییارویروبه
تهـران  هیـ علاضیریتهاجماستیت گرفته از سنشئکشوردوانیمروابطعربستان،در

شد.  یو جهانيامنطقهيهادر قالب روابط دو جانبه و تقابليدیبوده وارد فاز جد

.قاتیتحقوعلومواحدیاسالمآزاددانشگاه المللنیارشد روابط بیکارشناسيدانشجو1.

واحد تهران مرکز .یاسالمآزاددانشگاه ياارشد مطالعات منطقهیکارشناسيدانشجو2.
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جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک قـدرت منطقـه اي در منطقـه خاورمیانـه و در     
کشورهایی نظیر سوریه، عراق و در حال حاظر یمـن، قـدرت و نفـوذ بســیاري را بــه      

دسـت آورد .
در مقابل عربستان سعودي نیز خود را رهبر جهان اسـالم و اهــل تســنن و بــرادر    

کند، نقشی که باعـث  ی منطقه خاورمیانه قلمداد میبـزرگ دیگـر کشورهاي عربی و سن
شده است تا این کشور در راستاي منافع ایـدئولوژیک و ملـی خـود همـواره بـه دنبـال       

اعمـال قـدرت و نفـوذ در میـان کشـورهاي منطقه باشد.  
کردن این دو استراتژي توسط جمهوري اسالمی ایـران و عربســتان ســعودي    دنبال

ابل استراتژیک و رقابت راهبردي بین ایـن دو کشـور در سـطح منطقـه     باعـث ایجـاد تق
خاورمیانه شده است، رقـابتی که در چهار کشور سوریه، عـراق، بحـرین و یمـن نمـود     
آشکارتري پیدا کرده و در این کشـورها نـوعی تقابل و دشمنی استراتژیک بین ایـن دو  

در مـؤثر و عوامل شهیپرسش رنیانوشتار در پاسخ به نیکشور برقرار کرده است. در ا
بـه  تیوضعنیارییتغيهانهیزمتوانیو چگونه مستیدو کشور چانیها متنشدیتشد

از اختالفـات  ياکـه مجموعـه  شـود یحاصل مجهینتنیبهبود مناسبات را فراهم کرد؟ ا
يهـا قـدرت کـات یو تحريادر قبال معادالت منطقهیدگاهی، اختالفات دکیدئولوژیا

ـ اانیميراهبرديهاتنشسازنهیزميافرامنطقه و عربسـتان شـده اسـت و راهکـار     رانی
یخـارج يهاوگو و مقابله با دخالتبه منطق گفتنیطرفدنیرسزینتیوضعنیاانیپا

دیو رقابت شـد يحاکمان سعودياو منطقهیداخلتیوضعلیاست که به دلدر منطقه
بـا  ی) در مقطـع کنـون  انـه یخاورم(ایحضور در غـرب آسـ  يرايافرامنطقهيهاقدرت
همراه است. ياریبسيهايدشوار

تنشيهاشهیر

انیـ مياشـه یاختالفات رانگریبرانیو ايروابط عربستان سعودیخیتارریبر سيمرور
همـراه بـوده   ییهـا بیاست که از گذشته بوده و به فراخور زمان بـا فـراز و نشـ   نیطرف

و بـه قـدرت   2015از سال ژهیوبهدر روابط دو کشور رگذاریتأثاز عوامل یاست. برخ
از : اندخاندان سلمان در عربستان، عبارتدنیرس

بـه  دنیرسيبرایهراسرانیاز ايریگبهرهيبرايسعودعهدیولسلمانبناستفادهـ 
کایآمرتیو جلب رضایبا سرکوب داخلیپادشاه
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درجملـه ازایآسـ غـرب وقـا یآفرشـمال یعربـ يکشـورها دریاسـالم يداریبـ 
گرفته از انقـالب  نشئتراآنکهکاستیآمرويسعودمنافعيبرايدیتهدکهعربستان

.  دانندیمرانیایاسالم
ـ اانیمکیدئولوژیارقابتـ  و عربسـتان بـه عنـوان    انیعیبـه عنـوان محـور شـ    رانی
اهل تسنن .تیمحور
شدن به اقتصـاد برتـر منطقـه از جملـه در     لیتبديدو کشور براکیاکونومرقابتـ 

حوزه نفت و گاز .
بعضـاً کـه منطقـه درنفوذتوسعهيبراعربستانورانیاانیمکیاستراتژاختالفاتـ 

ـ به عنـوان جنـگ ن  نیو فلسطمنیلبنان، عراق، ه،یتحوالت سور دو کشـور  انیـ میابتی
.شودیمعنوان 

عربسـتان از صـدام در جنـگ    تیـ در روابـط دو کشـور کـه حما   یمنفیخیتارسابقهـ
از آن جمله است.1394و منا در سال 1366در سال یرانیکشتار حجاج ازیو نیلیتحم

و لیمقابلـه بـا اسـرائ   رانیـ که ایدر حاللیپنهان و آشکار عربستان با اسرائروابطـ 
قرار داده است .یخارجاستیسيهاتیرا از اولونیاز فلسطتیحما

ـ یآن با اقدامات ضد ایو همراهسیو انگلکایعربستان به آمردیشدیوابستگـ  یران
کشورها .نیا

ـ اتحادفـارس، جیخلـ يهمکـار يشورادرعربستاناقداماتـ  سـازمان وعـرب هی
.رانیایاسالميجمهورمنافعهیعلاکوویاسالميهمکار
است .ياز مقاومت منطقه که ضد منافع سعودرانیاتیحماـ 
.شودیعنوان ميسعودتیماهدیکه تهدمنیاز مردم رانیاتیحماـ 
از تیـ و حمامـن یکشـتار مـردم   ن،یعربسـتان در سـرکوب مـردم بحـر    اقداماتـ 
و عراق .هیدر سورسمیترور
ـ امنهیعلیستیتروريهاگروهکونیمنافقازيسعودپنهانوآشکارتیحماـ یملـ تی

.سازدیممتهماشمنافعههیعلسمیترورازتیحمابهرارانیازینعربستانکهیحالدررانیا

ها تنشيامدهایپ

دويبـرا يمتعدديامدهایپعربستانورانیایاسالميجمهورانیماختالفاتوهاتنش
:  ازجملهداشتههمراهبهمنطقهوکشور
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دارد.  یمنفریتأثیو اجتماعياقتصادشرفیکه بر پنیطرفینظاميهانهیهزشیافزاـ
حـج ریاخيهاسالدرچنانکهیرانیاحجاجيبرایارتیزویتیامنمشکالتجادیاـ 
.  استافتهیکاهشتمتعحجدرانیرانیامشارکتزانیمولغوعمره
وعربسـتان ورانیـ ايتنشـها جـه ینتآنازیبخشـ کهباروتانباربهمنطقهلیتبدـ 

.  استمقابلطرفداتیتهدبرابردرآنهاازکدامهرازيریارگی
لبنـان ه،یسوردرراآننمونهکهکشوردوانیمینظاممیمستقریغومیمستقتقابلـ 

ويافرامنطقـه گرانیبازيریگبهرهزینآنجهینتکهکردمشاهدهتوانیممنیوعراقو
پارهچندبهآندادنسوقیحتوانهیخاورمدربحرانادامهيبراطیشرانیاازلیاسرائ
.استمنطقهيکشورهاشدن
.عربستانورانیاانیمآنهايبندمیتقسواسالمجهاندرشکافـ 
ـ نومنطقـه دربحرانجادیايبراهاتنشنیاازلیاسرائاستفادهسوءـ  هیحاشـ بـه زی
.  منطقهواسالمجهانتیاولوازنیفلسطمسئلهراندن
طیشـرا بـر ياریبسـ راتیتـأث کـه  يامنطقـه يهـا منطقه در جنگ و نزاعيگرفتارـ 

.داشتخواهدمنطقهییهواوآبویمیاقل
يبـرا ياقتصاديضررهاکهاوپکدرنفتصادرکنندهيکشورهایکپارچگیعدمـ 
.  استعربستانورانیاجملهازهمگان
ـ اانیـ مموجوديهانزاعازهاستیتروروانیگراافراطيریگبهرهـ  عربسـتان ورانی

.  منطقهدراتیحادامهيبرا
فـروش يبـرا عربسـتان ورانیـ ايهـا تـنش ازيافرامنطقـه يهـا قـدرت استفادهـ 

ضـد وياسـتعمار يعملکردهاکهیحالدرمنطقهدرینظامحضورهیتوجوحاتیتسل
.سازندیمپنهانکشوردونیاانیمهاتنشيلوادرراخوديبشر

اسـالم یمعرفـ يبراعربستانورانیااختالفاتازاسالمجهاندشمنانيریگبهرهـ 
. جهانسراسردرشانیهايزیستاسالمهیتوجوخشونتنیدعنوانبه

نیگزیمنـافع جـا  بیـ تخريکه فضايارقابت ناسالم در منطقه بگونهيفضاجادیاـ 
نیـ اجهیدولت در عراق و لبنان را نتلیعدم تشکياریمنافع شده است چنانکه بسنیتام

.  دانندیو عربستان مرانیاانیرقابت م
ينهادهـا درواحـد مواضعاتخاذيبرااسالمجهانوانهیخاورميکشورهایناتوانـ 

.متحدمللسازماندرجملهازیالمللنیب
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مصالحهبهدنیرسيراهکارها

يو عربستان سعودرانیایاسالميجمهورانیموجود مطیتوجه به آنچه در باب شرابا
بهبـود ویـی همگرابـه یـی واگرالیتبـد واختالفـات حلکهافتیدرتوانیمذکر شد 
کشـور و منطقـه   دوياقتصـاد ویاسـ یسسـپهر دريضروريامرنیطرفانیممناسبات

:  شودیمطرح ملیذيشنهادهایمهم پنیتحقق اياساس برانیاست. بر ا
توانـد یمیحتکهياگونهبهیاسیسوياقتصادروابطبهبوديبراحجتیظرفازاستفاده

.کرداستفادهگذشتهمناقشاتیبرخحلشرطبهعمرهحجيایاحباتیظرفنیا
ـ مناقشـات کـاهش يهـا روشازیکـ یهموارهياقتصادارتباطيبرقرار نیبـ یحت

اسـاس نیهمـ بر. ندارندیهمساناستیسوکیاستراتژدگاهیدکهاستییکشورها
بهبـود يبـرا راریمسنیایرانیايهاپروژهدرعربستانيهاهیسرماجذبباتوانیم

گرفتکاربهزینیاسیسروابط
ووگـو گفتيهانهیزمجادیايبرايامولفهعنوانبهکیپلماتیدیارتباطپليبرقرار

.یاسیسارتباطات
ـ امنيبرقراروهیسوردرسمیتروربامبارزهرساندنجهینتبه ـ ادرتی بـه کشـور نی

.عربستانبرابردريبرترمؤلفهعنوان
اسـتقالل حفـظ کناردرعربستانمنافعگرفتننظردربامنیبحرانحليبراتالش

.منیمردممطالباتو
درآندادنقـرار ويسعودضديفضاجادیايبراجهانیعمومافکارازيریگبهره

.  رانیابرابردرترفیضعتیموقع
کـاهش  ژهیـ وبـه کشـور  يارسـانه يفضـا درعربسـتان قبالدریمنفيفضاکاهش

کشور.نیایداخليانتقادها به فضا
بـه جامعهتیحساسکاهشيبرايارسانهيفضادرکشوردواشتراكنقاطبرهیتک

. روابطنیايایاحهیتوجزینوعربستانباروابط
نقـاط يسـاز رنـگ کـم واسـالم جهانيفضادرکشوردوينقاط اشتراك براجادیا

. اختالف
ـ نزدياوپـک بـرا  يهاتیظرفازيریگبهره دو کشـور در حـوزه   دگاهیـ ديسـاز کی

در موضوع نفت.ژهیوبهياقتصاد
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باتقابلافتنیادامهکهعربستانرانیگمیتصمونخبگانانیمدرقتیحقنیاتیتقو
يسـاز برجسـته . داشتخواهدهمراهبهيسعوديبرايریناپذانیپايهانهیهزرانیا

را برابـر بـا   رانیکه تقابل با ایجهانيهاشکدهیانديهاگزارشوهالیتحلومقاالت
نیـ در اتوانـد یمـ انـد دانسـته ترسال قبل100به يعقب گرد سعودیو حتينابود

باشد.  دیمفنهیزم
روابـط کـه قطروتیکوعمان،رینظفارسجیخلحوزهيکشورهاباروابطتیتقو

بـه فارسجیخليهمکاريشورافیتضعهدفباندارنديسعودبهیمناسبچندان
.ينفوذ سعوديهاحوزهازیکیعنوان

توانـد یمـ لیبـه اسـرائ  يسـعود کـرد یرولیکه به دلهاینیفلسطبامناسباتتیتقو
مسلمان را به همراه داشته باشد.يهاملتانیمدررانیاتیموقعتیتقو

يبـرا يابـزار عنـوان بـه لبنـان وعراقدررانیاباهمسودولتلیتشکيبراتالش
. يسعودبرفشاراعمال

خـان عمـران دنیرسقدرتبهوپاکستانیاسیسساختاردرراتییتغازيریگبهره
درشیشـرکا وکـا یآمرنفـوذ کـاهش ورانیاباروابطتوسعهدنبالبهدادهنشانکه

ژهیـ وبـه رانیـ ايکاهش نفوذ هنـد در مرزهـا  يبرايامؤلفهعنوانبهاستپاکستان
. ردیگیمبهره رانیاتیامنهیدر مرز پاکستان علهاستیعربستان از ترورنکهیا

يسـاز عربستان و برجستهيامنطقهياز رقبایکیبه عنوان هیمناسبات با ترکتوسعه
دولت اردوغان .هینقش عربستان در کودتا عليارسانه

عربسـتان و قـرار   تیبر موقعياریبسریتأثدر منطقه که کایآمريهااستیسبامقابله
دارد. رانیمتزلزل در مقابل ایتیدادن آن در وضع



ران و عربستانیایاسیبه صلح سیابیدستيرهاکاراهیبررس

1ینیرحسیدمحسن میس

2بشنویمیفاطمه ق

3م پوراصلیرج رحیا

دهیچک

آنها به سبب کسب قدرت، ییارویش رویران و عربستان، افزایروابط ایرگیعلت ت
عوامل مادي و معنوي قرار ریباشد که تحت تأثیهاي نفوذشان مو تقارن حوزهیهژمون

ر عوامل ییا احتمال تغیال است که؛ آؤن سیدارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ا
ران و عربستان وجود دارد؟ طبق یان ایمیاسیصلح سيزا به راهبردهاتنشيرمادیغ

ک یاستراتژه عمق یه نظرین، بر پاعربستاان و یرابطدر روایاسیه پژوهش؛ صلح سیفرض
خ، یدهد با نظر داشتن سه اصل؛ تاریپژوهش نشان ميهاافتهیاست. یابیقابل دست

ن یدهند و همچنیل میک را تشکیعمق استراتژيتئوريهاهیکه پايدئولوژیا و ایجغراف
آنها به صلح یابیران و عربستان، احتمال دستیک ایت ژئواکونومیبا توجه به موقع

).مسئولسندهی(نوزدیدانشگاه،یاسیسعلوموحقوقدانشکدهار،یاستاد1.
.يامنطقهارشدمطالعاتیکارشناسي. دانشجو2

.يامنطقهارشدمطالعاتیکارشناس3.
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یت خارجسیاسي یههادر رويراهبرديکردهایدر رویراتییتغجاد یق ایاز طریاسیس
ت مشترك، وجود دارد پژوهش حاضر از یجاد هویخود، جهت اياو فرامنطقهيامنطقه

انجام شده است.يااست و با روش کتابخانهیلیتحلیفینوع توص
ک، صلحی، عمق استراتژيسعودران، عربستان یج.ا.اها:د واژهیکل

. مقدمه 1

ت یک از اهمیک و ژئواکونومیت ژئوپلتیبه علت موقعيسعودران و عربستانیج.ا.ا
ین، دو کشور به نوعیبر اج فارس برخوردار هستند. عالوه یانه و خلیدر خاورمییباال

روز افزون ین عوامل باعث رقابتیرا بر عهده دارند. ایاسالميکشورهایمذهبيرهبر
دو کشور یشده است. در دوران قبل از انقالب اسالمن دو طرف در ادوار مختلف یب

انقالب يروزیبا پیفارس بودند ولجیکا در خلیآمریطرح دو ستونیمحور اصل
رو یو مذهبی، فرهنگياد و دو طرف بر سر مسائل منطقهین اتحاد فرو پاشیایاسالم
يمشترك با هم همکارز بر سر منافع ینیگر قرار گرفتند هرچند در مواقعیکدیيدر رو

افتن پاسخ ییالملل همواره درپنیروابط بيهاهیاز نظریگر برخیديداشتند . از سو
کنند. ينظم همکاریک جهان بیتوانند در یها چگونه ماند که دولتن پرسش بودهیا

چون توازن قدرت و یین خصوص معتقدند که استفاده از سازوکارهایان در ایگراواقع
هاتوانند روابط دولتین دو میبر ایکارآمد و مبتنیپلماسیش گرفتن دیو درپیگبازدارند

د. یم نمایالملل تنظنیط پرهرج و مرج موجود در نظام بیرا در شرا
ان یجاد صلح مثبت می، جهت بهبود مناسبات و ایاسیسمصالحهيکارهاراهيواکاو

از ژهیوباشد، بهیمیالمللنیو بیدر عرصه داخلیار مهمیران و عربستان موضوع بسیا
ت موضوع چندان به آن توجه نشده است. یرغم اهمیت مشترك که علیمنظر هو

پردازد، لذا یران و عربستان میان ایبهبود مناسبات ميکارهاراهیپژوهش حاضر به بررس
زاتنشيرمادیر عوامل غییا احتمال تغیال است که؛ آؤن سین پژوهش درصدد پاسخ به ایا

ه پژوهش؛ یران و عربستان وجود دارد؟ طبق فرضیان ایمیاسیصلح سيبه راهبردها
ق یک و از طریه عمق استراتژیه نظرین، بر پاعربستاان و یرابطدر روایاسیصلح س

است یلیتحلیفیاست. پژوهش حاضر از نوع توصیابیت مشترك قابل دستیجاد هویا
انجام شده است.يابا روش کتابخانه
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يچارچوب نظر

ن، ین دکتریق درنظر گرفته شده است. ایتحقيک به عنوان چارچوب نظریعمق استراتژ
ک یعمق استراتژ. اد نهاد شد ی) بن1ی.کيحزب (ایان رهبران و هسته انتخاباتیدر م

ت را منبع یک، هویعمق استراتژ.باشدیا میخ و جغرافیچون تارییفاکتورهاریتحت تأث
عمق یاصليهالفهؤکند. میمیرا انعکاس قدرت تلقیخارجاست یقدرت و س

گسترده به منظور حل و فصل يهادست زدن به ائتالفـ 1ند از: اک عبارتیاستراتژ
یگان با معرفیدن به حداقل مشکالت با همسایرسـ 2اختالفات و گسترش ابتکارات، 

ک یبه عنوان ياو منطقهیطرف در مناقشات داخلیبيگریانجیک می[خود] در مقام 
کرد یگان، د. [تالش] به حفظ رویکسان به همه همسایداشتن نگاه ـ 4، يقدرت مرکز

يهاتمام حوزهيکسان برایت ین قرار دادن اهمیو همچنیانه و چند وجهیگراچندجانبه
يامنطقهيبند[اجتناب] از شرکت در هرگونه گروهـ 5ند، یاقدام نمایاست خارجیس

يخود با کشورهاید بر تعامل سنتیکأتر ضمن تعیاز بعد وسـ 6ند، ینمايخوددار
، یق کنفرانس اسالمیاز طرـ7ند، یانه حفظ نمایک خود را با خاورمیروابط نزدییاروپا

د . یاقدام نمایخواهیبه گسترش گفتمان دموکراس

عربستانـ رانیخچه روابط ای. تار2

داشتند. در زمان يو عربستان روابط محدودران یدوم ایقبل از جنگ جهان
يگذارانیه را بنیه العربیالسعودیپادشاه3ز بن سعودیعبدالعز2،يمحمدرضاشاه پهلو

عربستان از نقش ید، ولیکسون آغاز گردینیستوندو کشور با طرح دويکرد . همکار
يهاو تنش4رغم مناقشاتیعربستان علـ رانیران در منطقه ناخشنود بود. اید ایجد

يبراياژهیت ویران و عربستان اهمیايداشتند . همکاریخوبياد، روابط تجاریز
ران و یم ایفارس داشت . پس از انقالب روابط وخجیستم خلیرسیدر زیتوافقات آت

1. (Adalet ve Kalkinma یاستانبولیتلفظ ترک ), (AK ‘Justice and Development’) حزب عدالت و
.(Murinson, 2006: 946)توسعه 

.1979ه یفور11یال1941سپتامبر 16دوره حکومت محمد رضاشاه:2.
.1953نوامبر 09یال1932سپتامبر 22ز بن سعود:یدوره حکومت عبدالعز.3

، اختالف بر یرانیعربستان با زائران ايچون؛ بدرفتاریعربستان در خصوص مسائل-رانیمناقشات ا4.
افزود.یبه دامنه اختالفات من که یج فارس توسط اعراب و مسئله بحریر نام خلییل، تغیسر مسئله اسرائ
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و ياقتصاديهاشیر آراییبود. تغیاسیسيهاییاز جابجاياریعربستان اغلب محور بس
ن، یدر لبنان، ادامه کشاکش در فلسطیاسیفارس؛ تحوالت سجیک در خلیپلماتید

به یابیران جهت دستینده در سراسر جهان در مورد تالش ایفزايراهبرديهادغدغه
ران یگرفت. این دو کشور شکل میبا رقابت منافع ايبنحوی، همگياحات هستهیتسل

1987و متعاقب حادثه کرد یکا قلمداد میعربستان و آمریعراق را تبان1980حمله 
ز در ینیه شکاف فرهنگیافت . نظریشدت کاهش هعربستان بـ رانیمکه، تعامالت ا

را يو اقتصادیتیامنیاسیسيهادر حوزهينه توسعه و تداوم همکاریران هرگونه زمیا
ساخت.یبا عربستان دشوار م

ران و عربستانین ایبییگراهمیاحتماليهانهی. زم3

انه و یدر منطقه خاورمران و عربستان،یک ایت ژئواستراتژیت موقعیبه اهمبا توجه 
یدر موضوعاتن دو قدرت، یان ایمییگراجاد همیفارس، در صورت اج یستم خلیرسیز

د بر یک آب، تأکیتیژئوپليک به جایتیدروپلی، هيت انرژیو امنيم انرژیچون: منابع عظ
و ياتوانند در مسائل منطقهیمیتفکرات افراطها و سرکوب ن تمدنیادیبنيگووگفت

عمق يتئوریاساسيهالفهؤ. هر دو کشور حائز مگذار باشندریتأثيافرامنطقه
یلیتواند به عنوان فاکتور تکمین اسالم میباشند و دیا) میخ و جغرافیک، (تاریاستراتژ

آنها گردد.ياو فرامنطقهياگاه منطقهیت جایها موجب تقولفهؤر میدر کنار سا
يم انرژیمنابع عظ1ـ3

ل یانه را تشکیخاورمیبخش اصلين مخزن انرژیترعنوان بزرگبه1ج فارسیمنطقه خل
ر گاز یا به لحاظ دارا بودن ذخاین کشور دنین و قطر سومیران، دومین ایدهد. و همچنیم

ک است و ینوموک منطقه کامالً ژئواکی، يت انرژیج فارس با محوریهستند. خلیعیطب
را در دل خود داشته باشد منطقه يانرژیر قابل توجهیکه منطقه، منابع و ذخایتا زمان
عمق يتئوريلفه اقتصادؤک منطقه، میژئواکونومیژگیک خواهد بود. ویژئوپلت

ین منافع ملیمألفه جهت تؤن میتوانند از ایعربستان، مـ رانیباشد، ایک میاستراتژ
ببرند.خود بهره

، يباشند (عسگریرا دارا مين منابع انرژیشتریت بیران، عراق و کوی، ايچهار کشور عربستان سعود1.
1386 :186.(
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1کیتیدروپلیه2ـ3

است، اما آنچه آن را ییایقت جغرافیک حقیاز جهان يادر بخش عمدهیکم آب
باشد. آنچه مسلم است آب، تنها عنصر یمییایه ضدجغرافیکند، اتخاذ رویتر ممشکل
بودن آن بهتر است و نفع همه یکیتیآن از ژئوپول2بودنیاسیاست که سییایجغراف

ين راهبردهایاز کارآمدتریکیکرد نهفته است. ین رویدر ا3ساکنان منطقه منا
ک سو، ناظر بر یاست که از ییحل مشکل کمبود آب منطقه، راهبردهايدرازمدت برا

توانندیران ـ عربستان میکارآمدتر از آن منابع باشد . ايبردارداشت منابع آب و بهرهنگه
را فراهم يامنطقهيز راهبردیدر خصوص آب نيت انرژیچون امنیباتیبا اتخاذ ترت

سازند.
هاتمدنيگوود بر گفتیتأک3ـ3

. 4دیران طرح گردیایاست خارجیمهم در سیها به عنوان اصلتمدنيگووگفت
ن ینابودکننده خواهد بود جنگ از بیجنگ،رخ دهدیهر جنگیط کنونیدر شرا
جنگ زاده تمدن است علت انهدام آن طور کهباشد، همانیتمدن ميهاهیبرنده پا

، یپلماسید بر دیکأران با تیمنطقه، اي. با توجه به اختالفات متعدد کشورهااستز ین
خود ياگاه منطقهیگان نسبت به ارتقا جایهمسابهکسانیاست نگاه یو اتخاذ س

د.یاقدام نما
یسرکوب تفکرات افراط3ـ4
را ین برود. زیاز بیو خارجیمبارزه در دو بعد داخلد با یباییگرانه هرگونه افراطیزم

گردد. با یکشورها ميل انرژیو تحلي، باعث تعارض جدیافراطيهال حکومتیتشک
ران با گسترش تعامل با غرب وحفظ یدر منطقه، ایافراطيهاتوجه به گسترش جنبش

د.ید فائق آینوپديدهایتواند بر تهدیک با عربستان، میروابط نزد

1. Hydro politic

از مشکالت، یل شود، در آن صورت با تفاهم، بخشیتبدیاسیک موضوع سین عنصر به یکه ایزمان.2
).186: 1386، يخواهد بود (عسگریحل شدن

(Middle East and North Africa MENA)قا یانه و شمال آفریخاورم.3

جمهورسی، رئیخاتميران از سویایاست خارجیمهم در سیها به عنوان اصلتمدنيگووده گفتیا.4
د.یسابق طرح گرد
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جاد صلح مثبتیايهاحل. راه4

س یسأ: تلیاز قبید اقداماتیان خود بایدار میک صلح پایبه یابیمنظور دستهدو قدرت، ب
ت بحران و سازمان کنفرانس یریس مرکز مدیسأمناقشه، تيهامرکز مطالعه کانون

را انجام دهند.یاسالم
1مناقشهيهامرکز مطالعه کانون1ـ4

از اقدامات 2»يریاز درگيریشگیمرکز پ«ت بحران، همانند یریمديبرايس مرکزیسأت
یکشمکش و اختالفاتيهاو مطالعه کانونییساز است. جهت شناساتین و امنیاعتماد آفر

ن اختالفات یایساماندهيمنجر شود و سازوکارهاين کشوریکه ممکن است به چالش ب
، یمطالعاتيهان گروهیتوسط ایقابل بررسيهار حوزهیف و تفسیند. تعریرا ارائه نما

با وجود یم ثبات، حتیمرکز در تحکییاست. توانايادیمستلزم مذاکرات و تعامالت ز
ک، آموزش و رفتار ینزدير همکارینظيگریمربوطه، به موارد ديکشورهایاسیسیآمادگ

د خواهد بود .یفار میدر مرکز، بسياگران فرامنطقهیدارد، مشارکت بازیمتقابل بستگ
3ت بحرانیریمرکز مد2ـ4

آنها یفه اصلیاست که وظیلگران و مسئوالنیت بحران متشکل از تحلیریمرکز مد
به یک واحد فنیل یک، تشکیو استراتژیاسیدر سطوح سیط بحرانیشراییشناسا

ارتباط يو برقرارینظاميهاد جنبشیدر مورد تهدیع، اطالع رسانیمنظور اخطار سر
باشد .یمرکز مير اعضاین بحران و ساین طرفیبيفور

4یسازمان کنفرانس اسالم3ـ4

است. که ییگرافراهم کردن بستر هميالزم براين ابزارهایترن سازمان از مهمیا
يان کشورهایدر مییگراتواند همیالملل منیت و حضور فعال آن در روابط بیتقو

ین و آمادگیطرفیلگران و مقامات رسمیمرکب از تحلیتئیل هیازمند، تشکینين مرکزیس چنیتاس1.
).377: 1383، ینورجیشود (لیبحران به آنها مربوط ميهااست که کانونییکشورهایاسیو اراده س

ن است.یت اروپا که مقر آن در شهر ویو امنيوابسته به سازمان همکار» يریاز درگيریشگیمرکز پ«2.

شوند که نه یطراحياد به گونهیت بحران بایریمناقشه و مرکز مديهاکانونیدو مرکز بررس3.
ک برنامه بلند یید طین دو مرکز بایکنند. ايریگمیاز هم تصميگر شوند و نه جدایکدین یگزیجا

يهابه کانونیساماندهيرا برایسمیپرداخته و مکانيزیرچون آموزش و برنامهییهاطرحيمدت به اجرا
).377: 1383، ینورجیدر آستانه بحران ارائه کنند (ل

است.یانگذاران سازمان کنفرانس اسالمیران از بنیا4.
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نه در یبه علت وجود اماکن مقدسه مکه و مديعربستان سعودد. یرا محقق نمایاسالم
و هم از یو اسالمیخیدارد هم از نقطه نظر تارياان مسلمانان، نفوذ قابل مالحظهیم

اسالم را يایدر دنیاسالمییهمگرايهانهیفراهم کردن زمییدو کشور تواناينظر انرژ
دارند .یفعال در سازمان کنفرانس اسالميباشد. هر دو کشور حضوریدارا م

يریگجهینت

که يدئولوژیا و ایخ، جغرافیپژوهش و در نظر داشتن سه اصل؛ تاريهابا استناد به داده
ال ؤپاسخ به سيدهند، و در راستایل میک را تشکیعمق استراتژيتئوريهاهیپا

ک، یت ژئواستراتژیموقعن با توجه به یه ارائه شدند، و همچنیپژوهش و آزمودن فرض
یفوق را به دو کشور ارزانيهایژگیران و عربستان که ویک ایتیک و ژئوپلیژئواکونوم

دو کشور به نفع کل جهان اسالم ياو فرامنطقهيامنطقهيهااستیسییگرادارد، همیم
توانندیمؤثر باشند بلکه میدر حل مسائل جهانییگراتوانند با همیخواهد بود نه تنها آنها م

آنها به صلح یابیجه؛  امکان دستیند. و در نتیت نمایز مطرح و تقویک اسالم را نیژئوپلت
یت خارجسیاسي یههادر رويراهبرديکردهایدر رویراتییجاد تغیق ایاز طریاسیس

ز ینییت مشترك، وجود دارد. از سویجاد هویخود، جهت اياو فرامنطقهيامنطقه
فارس بدون حضور آنها جیک خلیدر منطقه ژئوپلتیتیبات امنیدار شدن هرگونه ترتیپد

جاد ین ایو همچنيامنطقهيس نهادهایسأهمچون؛ تيکارهانخواهد داشت، و راهيثمر
ک، و یتیدروپلی، هيت انرژیو امنيم انرژیچون: منابع عظی، در موضوعاتییگراهم

گردد.یشنهاد میپیاسیبه صلح سیابیجهت دستیسرکوب تفکرات افراط



یروانشناختهینظريمبنابرعربستانورانیارابطهیبررس
سیالآلبرت

1پورسلطانمحمد

يرهایتفسباکهاستیروانقیعميهاگرهازمملوعربستانورانیاپرتنشرابطه
کیدئولوژیایمشورانیادريالدیم1979انقالب. استشدهآکندهنانهیبدبودهیچیپ

آنبامرتبطحوادثمتقابالًومقابلطرفيسوازییهاسوءبرداشتيریگشکلموجبآن
دررا)Activating Event(زندهیبرانگدادیروکینقشرانیاانقالبمشخصطوربه. شد

.کردفایاعربستانورانیاروابط
يمبنابرآنتداومورانیاانقالباستبودهحلقهنیاشروعنقطهعنوانبهآنچه
انقالبنفسکهاستیحالدرنیا. استبودهانقالبنیاازيسعودخاندانبرداشت

خاصبرداشتوستینگانیهمسايبرادیتهدموجبهموارهتحول،کیعنوانبه
نهیزمالبته. بودخواهديبعداتفاقاتيریگشکلموجبدولتکیگانیهمسا

نهیزمتواندیمبودهیپادشاهنظامکیسقوطيمبنابرکهرانیاانقالبیاجتماع
.باشدانقالبنیاازيسعودخاندانخاصهیتوجيبرایمناسب

یاحساسجینتايریگشکلموجبرانیاانقالبازعربستان) Belief(برداشت
)Emotional Consequence (یدهجهتموجبجینتانیهمادامهدرکهشدیخاص

.یبهشتدیشهدانشگاهالمللنیبروابطيدکترايدانشجو.1
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تا1980از. شداضیروتهرانروابطدريبعديدادهایرووعربستانيرفتارهابه
5انتقال. استبودهرانیاانقالبازبرداشتنیهمازمتأثرعربستانيرفتارها1987
کنفرانسدرصدامازعربستانتیحماعربستان،بهکایآمرازآواکسيمایهواپفروند

ران،یانفوذبامقابلهيبرافارسجیخليهمکاريشوراسیتأس،یاسالميکشورها
حجاجکشتارتینهادرومشرکانازبرائتمراسميبرگزاربهخالدملکاعتراض

.بودرفتارهالیقبنیاازییهامثالحجمراسمدریرانیا
زندهیبرانگدادیرومثابهبهیرانیاحجاجکشتارخصوصاًعربستانيرفتارها

)Activating Event (یدتیعقویمفهومنظاميریگشکلموجبیرانیاطرفيبرا)Belief (
) Emotional Consequence(یاحساسجینتاتینهادرکهشدعربستاندربارهياژهیو

آگوستدريسعودپلماتیدشدنکشتهوعربستانسفارتبهمردمحملهبهمنجر
واکنشحادثهنیابهتهرانباکیپلماتیدروابطقطعباعربستانتینهادر. شد1987
.دادنشان

تیدرنهاوریتفاسوعیوقاباطلچرخهدودورهنیاشودیممشاهدهکهطورهمان
نیبدتربهراعربستانورانیاروابطکهدادشکلراطرفدويسوازیرعقالنیغجینتا

یمفهومنظامدریراتییتغوجودنیابا. رساندانقالبازپسيهاسالدرخودتیوضع
فهدملک1989آگوستدر. کردفراهميبعديهاسالدرراروابطدرراتییتغنهیزم
وتیکوبهعراقحملهازپسامرنیا. کرددیتأککشوردواختالفبودنحلقابلبر

.شدکشوردوروابطبهبودبهمنجرعربستانورانیاکسانیموضع
ندهیآازفهدملکمثبتبرداشتوشدییبازگشا1991سالدرکشوردوسفارت

ییبازگشاکنندهتیتقورفتارادامهدرويرفتاردیجدچرخهشروععنوانبهروابط
يسوازیعمل،يریتفسيهاواکنشازيدیجدچرخهيریگشکلموجبيهاسفارت

وکردداریدعبداهللاملکباسالهماندریرفسنجانیهاشماهللاتیآ. شدیرانیاطرف
یمفهومنظاميریگشکلبهمنجرعربستانيسواززندهیبرانگدادیروازحاصلجینتا

یدتیعقویمفهومنظام. شدرانیايجمهوراستیروحاکمئتیهيسوازدیجد
کهشدآنازمانعبودگرفتهشکلطرفدويسواززمانهمطوربهکهحاکمدیجد

.کندرهیتراکشوردوروابطرانیابهاتهاموعربستاندرکایامرگاهیپاانفجار
محمدویرفسنجانیهاشماکبريجمهوراستیربازمانهم2007تا1991سالاز
یهاشممثبتکردیرو. افتیبهبودمختلفيهاجنبهدرعربستانورانیاروابطیخاتم
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کردیرووعربستانبامناسبروابطياقتصادویتیامنمنافعمورددریرفسنجان
مثبتچرخهتداومموجبتینهادرهاتمدنيگفتگودهیاویخاتممحمدییزداتشنج

دورهنیادر. افتیانیجرعربستانورانیاروابطدرکهشدییهابرداشتورفتارها
واضیرنیبيهمکارجامعنامهتوافقافت،یشیافزاعمرهحجازیرانیازائرانسهم

یتیامننامهتوافق2001لیآوردر. شدامضاورزشوفرهنگاقتصاد،نهیزمدرتهران
.شدامضایقبلنامهتوافقادامهدرهممخدرموادقاچاقوسمیتروربامبارزهدرباره
نیامیهست2005سالدرعربستانورانیانیبمشتركيهمکارشاهدهماوپکدر
القاعدهدرتیعضوبهمشکوكنفر16لیتحوبریمبنرانیامثبترفتارادامهدراتفاق

محمودآمدنکاريروباو2005سالازوجودنیابا. دادرخرانیايسواز
محمودیمنفکردیرو. نهادوخامتروبهعربستانورانیاروابطرانیادرنژادياحمد
وخواهتحولیمشونیفلسطقبالدریعربيکشورهايرفتارهادربارهنژادياحمد

.شدعربستانورانیاروابطشکلرییتغموجبيوضدنظام
ران،یايسوازدیجدیدتیعقویمفهومنظاميریگشکلبا2007سالاز

شانیايهايریگموضعبادیجدجمهورسیرئمورددریعربستانطرفيهافرضشیپ
زندهیبرانگدادیرومثابهبهرانژادياحمدمحموديروزیپتوانیمیحتشد،تیتقو

درنژادياحمديهايریگموضعباوداشتهافرضشیپدییتأبهازینکهکردمحسوب
.شدنددییتأهافرضشیپنیايبعديهاسال

حوادثبادیجدجمهورسیرئمورددرعربستانیدتیعقویمفهومنظامواقعدر
جینتايریگشکلبهمنجرتینهادروشدتیتقویرانیايجمهورسیرئرفتارازیناش

يروهاینتجاوز،یرانیازائرانازينگارانگشت. شدعربستانيسواز(یاحساس
2012سالدرعربستانیآمادگاعالمنژاد،ياحمدهشدارونیبحرخاكبهعربستان

توقف،2012ژوئندرعربستاندریرانیا18اعدامران،یانفتکمبودجبرانيبرا
ازیبخشنمرخیشاعداموسالهماندرعربستانيسوازعمرهحجدیروادصدور

نیا. بودرانیادیجديجمهورسیرئاستیسازعربستانبرداشتیرعقالنیغجینتا
نیترمهمکهشدمنجررانیايسوازچرخههمانيریگشکلبهتینهادرتیوضع

.بودنمرخیشاعدامازپسعربستانسفارتبهحملهآنیاحساسویرعقالنیغجهینت
تیموفقعدمبهمنجررانیاوعربستانانیمیابتینيهاجنگوقوعانهیمنیادر

زائرانمرگ. شدعربستانقبالدررانیادیجدجمهورسیرئیروحانحسناستیس
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بهمنجراتفاقاتوافزوداختالفاتعمقبرجدهفرودگاهدرگریدحوادثویرانیا
.شدگریکدیقبالدرطرفدونانهیبدبییمعنانظامانباشت
يوعهدیولواوخاصکردیرووسلمانملکیپادشاهشروعباحاضرحالدر

یآتيهاسالدرراطرفدوانیمتنششیافزاانتظارتوانیمسلمانبنمحمدیعنی
موضعومنیعراق،ه،یسورلبنان،درعربستانورانیارقابتقیتعم. میباشداشته

کاهشراکشوردوروابطبهبودشانسفارسجیخلمسائلدربارهکشوردومتفاوت
:هستندمطرحانیمنیادرینکاتوجودنیباا. استداده

ازانقالبزمانازيسعودیپادشاهورانیایاسالميجمهورانیمرابطه: اولنکته
سخنانـ2عنوانبهرانیاانقالبـ1. استبودهعطفنقطهسهيداراسندهینونظر

انتخابـ3تینهادرویدتیعقویمفهومنظامعنوانبه1989آگوستدرفهدملک
رفتارباکهدیجدجمهورسیرئمورددرعربستانيهافرضشیپونژادياحمدمحمود
.شددییتأنژادياحمد
اولدوره. شدکشوردوروابطدردورهسهيریگشکلبهمنجریزماننقطهسهنیا

یمفهومنظامتیعاملبریمبتنوداشتادامه1989تا1979سالدرانقالبيابتداازکه
ازدومدوره. بودچرخهشروعهیاولعلتعنوانبهرانیاانقالبازعربستانیدتیعقو

روابطرییتغامکانازفهدملکدركویدتیعقویمفهومنظامبرکهبود2005تا1989
نظامبروشودیمشاملرایکنوندورهتا2005کهسومدورهتینهادروبوداستوار
.استشدهیناشمنطقهدرعربستاننقشازنژادياحمدمحمودیدتیعقویمفهوم

طرفرفتاربریدتیعقویمفهومنظامتیاهماستتوجهموردانیمنیادرآنچه
انقالبقبالدرعربستانخاصریتفسویناامناحساسبراولچرخه. استمقابل

يسعودیپادشاهدريبراندازموجباتیانقالبرانیا«گزاره. استوابستهرانیا
وگرفتشکليسعودخاندانذهندردورهنیادريمرکزگزارهعنوانبه»شودیم

حوادثچرخهوشدکشوردوروابطدریرعقالنیغویاحساسجینتايریگشکلباعث
داشتنامکان«گزارهدومچرخهدروجودنیابا. کردقیتعمراموضعنیاآن،ازیناش

دیجداتفاقاتيریگشکلبهمنجرفهدملکيسواز»داردوجودرانیاباروابطبهبود
.شدکشوردوروابطدریعقالنجینتاتینهادرو

درعربستانیمنفنقشبریمبنرانیاجمهورسیرئموضعسومدورهدرمتأسفانه
زمانتاکهآوردوجودبهرایرعقالنیغجینتاازيدیجدمجموعهنیفلسطومنطقه
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درعربستانیمنفنشیبکهکردریتفسشکلنیابهتوانیمهرچند. داردادامهحاضر
درنژادياحمدسخنانوشدلیتکميواظهاراتبانژادياحمدمحمودانتخابمورد

.کرديبازاعرابيبرارانقشعربستانقبالدرويامنطقهمختلفموضوعات
روابط دو کشور بریدتیعقویمفهومنظامنقشیکنونبحثيبندجمعمبنانیابر

ردیبگشکلزندهیبرانگدادینسبت به رویواکنشيبه عنوان امرتواندیاست که هم م
ریغومستقلیعاملعنوانبهتوانیمهمومیهستشاهداولدورهدرآنچهمانند

درکشوردوروابطرییتغدیکللذا. دادرخدومدورهدرآنچهمانندشودجادیایواکنش
ندهیآدربتواندتااستکشوردوازیکیحداقلسردمدارانيمرکزيهاگزارهرییتغ

.بخشدشکلرازندهیبرانگيدادهایروازيارهیزنج
بلکهبردارندگامروابطبهبوديسوبهزمانهمکشوردوستینالزمامرنیايبرا

ثباتیبعاملرانیا«کهنیامثالً. استالزمکشوردوازیکیيمرکزيهاگزارهدررییتغ
ای»استمنطقهباثباتيکشورهادرانقالبوشورشجادیاعلتومنطقهدرکننده

لیاسرائپنهاندوستومتحدهاالتیايهااستیسياجراعامليسعودعربستان«نکهیا
زندهیبرانگيدادهایروشاهدمیتوانیميمرکزيهاگزارهویاصلمیمفاهرییتغبا. »است

.میباشیعقالنجینتاتینهادرو



ییتا همگرارانیعربستان و ایکیتیژئوپليهارقابتاز
یکیژئواکونوم

1یکاظمجیورمیمر

مقدمه

منافع،اهداف،يداراوهمجوارـمسلمانکشوردورانی.ا.اجويسعودعربستان
يهاارزشوجودباکشوردوالبته. هستندیفراوانمشتركيهافرصتوداتیتهد

الملل،نیباستیسصحنهدریمیقدبیرقعنوانبههماهنگياقتصادمنافعومشترك
رونیااز. برندیمبهرهخصمانهدیتردوشکموضعازگریکدیبهنسبتهاسال

دادهقرارگریکدیمقابلدرراکشوردویتیهوـیاسیسيبرترکسبيبرارقابت
فرقسمیکالیرادازياوهیشهمجوارمناطقبریکیتیژئوپلتسلطيبراتالشواست
یلشکرکشویالمللنیبيهاتنشموجبکهگذاشتهشینمابهانیجهانيبرارایاسالم

رقابتکهستایدرحالنیا. استشدهایآسغربجنوبمنطقهبههاابرقدرت
در ییداده است و همگرایکیخود را به تسلط ژئواکونوميجاهاستسالیکیتیژئوپل

یالمللنیبآرامشونظمموجبات،ینیسرزمیکپارچگیوتیامنبرعالوهتواندیمبخش نیا
علل یابیشهیبر آن است تا با ریمقاله سعنیا.در آوردهمراهبهخشونتابزاربدون

.یاسیسيایجغرافيدکترآموختهدانش1.
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در تسلط ییکه همگرامیقرار دهیموضوع را مورد بررسنیدو کشور انیتعارضات ب
عربستانروابطتیتقووتنشکاهشحلراهنیترمهمتواندیمیکیتفکر ژئواکونوم

.باشدرانیاويسعود
.یژئواکونوم،ییهمگرا،یکیتیژئوپلرقابتران،یاعربستان، :واژگاندیکل

قیتحقيهاافتهیـ 1

ایدر منطقه جنوب غرب آسرانیو ايعربستان سعودیکیتیژئوپليهارقابت1ـ2
که بر یگرانی. بازردیگیمشکل گرانیبازنیقدرت بینسبيبرابرهیبر پایرقابترابطه

هافرصتبهیابیدستازرابیرقوفیحرتاکنندیماساس منافع متعارض با هم رقابت 
کسبهدفباکهشودیماطالق ییهاتیفعالوهاتالشمجموعهبهرقابت. بازدارند

ويامداخلهرقابتانواعخودکهردیگانجامگرانیبازنیبخاصنهیزمدرادتیسويبرتر
.ردیگیمدربرراآنرینظاوياقتصادای

مختلف در جهات یکیتیژئوپليهاحوزهبارانیایگیهمسااصلاساسبر
حوزهدرویغربجنوبيایآسمنطقهدررانیامتعدد ارتباط دارد. ییایجغراف
يهاتیخود ظرفيهااستیسدردیباکشورنیا. استشدهواقعانهیخاورمیکیتیژئوپل

يدارامنطقهنیاکهچراهد؛را همواره مدنظر قرار دیجنوب غربيایمنطقه آس
،يانرژخطوطوگازو(نفت کیژئواکونومک،یتیژئوپلک،یژئواستراتژيهاتیموقع

از. استیمختلفکیژئوکالچرو) یتیترانزتیموقعویالمللنیبمواصالتخطوط
باشمالازواستگرفتهقراریغربجنوبيایآسدريسعودعربستانگریدطرف
منیو از جنوب با نیو بحرعمانقطر،امارات،فارس،جیخلت،یکوباشرقازعراق،

در منطقه شدنواقععلتبهعربستان. باشدیمسرخ محدود يایو از غرب به در
يدارایو فرهنگياقتصاديهایژگیونیهمچنوفارسجیو خلانهیحساس خاورم

یعربستانبامیهستآنشاهدامروزهکهيسعودعربستان. استياظهقابل مالحتیاهم
وهاجهشکشورنیاچونست،ینسهیمقاقابلوجهچیهبهگذاشتيجابرسعودابنکه
هایابیارزنیترنانهیبداشته است که در خوشیفراوانیو صنعتياقتصاديهاشرفتیپ

ماند، همچنان بر نظام ادگاریکه از ابن سعود به یاسیسراثیماما. نبودتصورقابل
سعود برگرفته شده یافکنده است. نام کشور از نام خانوادگهیکشور سانیایحکومت
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کشور نه تنها در نیااتیخاندان سعود بر حریتأثنفوذ و زانیمانگریامر بنیاست و هم
يامنطقهدر بعد يسعودیپادشاهاست. یو اجتماعيبلکه از نظر اقتصادیاسیسنهیزم

يهاتیخود قائل است و با حمايبرایو فراتر از آن در حوزه جهان اسالم نقش مهم
بسط حوزه نفوذ خود یدر پیاسالميهاو جنبشیاسالميگسترده از کشورهایمال

یرگیتوتنشبروزسببعربستانورانیاپنهانودایپيهارقابتیبوده است.گستردگ
سربررقابتهمچونيامؤلفهکهکهيطوربهاستشدهاضیرـ تهرانروابطدر

يکردهایروتیضدوهیسورونیبحرمن،یعراق،دریکیتیژئوپلنفوذحوزهگسترش
يتضادهارینظيگریديهاؤلفهدر کنار ميامنطقهيهابحرانقبالدرکشوردو

مسابقهرواجاسالم،جهانيرهبرسربررقابت،يژئوکالچراختالفات،یکیدئولوژیا
دو انیمسازبحرانوآلودتنشروابطسازنهیزممنطقهيکشورهانیبدریحاتیتسل

همواره به عنوان دو کشور و دو قدرت يو عربستان سعودرانیکشور شده است. ا
و هر کدام بنا اندبودهمطرحفارسجیخلوانهیخاورممنطقهدراسالمجهانرگذاریتأث

لیقايامنطقهخود در روند تحوالت يبرتر برایمشابه و متفاوت نقشلیبه دال
دو کشور مهم و ییایجغرافيهایژگیوویکیتیژئوپلمختصاتبهتوجهبا. باشندیم

باًیتقرکشوردونیا. ندیآیمبه شمار ایدر تحوالت منطقه جنوب غرب آسکنندهنییتع
بالفعل بیرقکیرا به عنوان گریهمديامنطقهتا به امروز در مسائل يالدیم2000از سال

دو کشور از رابطه یکیتیگفت روند روابط ژئوپلتوانیمکه يطوربهدر نظر گرفته اند، 
.کندیمدایپفتیشیتقابلیکیتیروابط ژئوپليبه سمت و سویرقابتیکیتیژئوپل

رانیاويسعودعربستاننیبکیتیژئوپلبحراندکنندهیتشدیاصلعامل 2ـ2
يدیشدییناهمگراوتفاوتيدارایاساسومهمجنبهدوازعربستانورانیافرهنگ
در طول یفرهنگنهیشیغنا و پيدارارانیایو فرهنگ اجتماعیاسیسفرهنگاست؛

مطرحمنطقهدررگذاریتأثساز و انیفرهنگ جرکیاست و همواره به عنوان خیتار
يناسازرانیادرعهیشیاسیساسالمتیحاکمویاسالمانقالببروزبا. استبوده

يداراعربستانزینانقالبازشیپ. افتیافزونشیپازشیبرانیاباعربستانیفرهنگ
انیعیکه اکثر مردمان آن شرانیبود و با ایسرسختییگرایتند و وهابيهااستیس

يهاشیگراوجودگذشتهنیااز. کردیمو تضاد یاحساس ناهمگوندادندیملیتشک
آرمان کیقوم عرب به عنوان یال سعود و برجسته کردن افراطانیدر مسمیپان عرب
یتلقبیرقکیبه عنوان یرانیو فرهنگ ارانیسبب شده است تا ناخودآگاه ايوجود
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تناقضوشیدایپومشتركتیهولیتشکعدمدررگذاریتأثاز عوامل یکیشود و به 
زیناسالمجهانيرهبرسربررقابتنیهمچن. استشدهلیتبدکشوردونیاانیم

جهاندريامالحظهقابلنفوذازعربستانباشدیمرقابت کنندهدیتشدگریدعامل
ازیبرخاعتقادبه. باشدیمدر جهان اسالم کنندهنییتعکشوروبودهبرخورداراسالم

یچالشرانیاواقعدر. داردرااسالمجهانيرهبرییتواناعربستان،یاسالميکشورها
ونهیمدومکهیعنیاسالممقدسشهردومومتیقدرعربستانیضمنيادعابرابردر
نیادر. استتیوهابیعنیخودخاصیاسالمياگریاحمیتعاليمبنابريااندازهتا

یاز انقالب اسالمشیپیجهان اسالم حتيو عربستان بر رهبررانیراستا رقابت ا
بیرا به عنوان رقگریکدیو تهران همواره اضیرلیدلنیوجود داشته است به هم

دیخر،ینظامقدرتشیافزانهیزمدرعربستانیاساسراهبردگریديسواز. نگرندیم
انجامبازینرانیااست،متعددمنابعازحاتیتسلنیترمدرننیتامودیجدیحاتیتسل

ینفتمیتحريهابعد از زمزمهخصوصاًهرمزتنگهوفارسجیخلدرینظاميمانورها
حضورونیآفرنقشبرطرحنیاازعربستانتیحماو یغربيکشورهاياز سورانیا

تعارضاتبر بروز تنش و حاتیتسليهارقابتنیا. دارددیتأکمنطقهدرخودینظام
بهشدنلیتبديبراتالشویکیتیژئوپلعوامليسوا. دیافزایممنطقهدرکشوردونیا

برده و شیپینحلیمرز التاراکشوردونیايتضادهاکهچهآنمنطقههژمونقدرت
درییمبنايناسازگاراست،کردهریزناپذیگرهااز جنبهياریشان را در بسمنازعات

.استدولتدویمعرفتینیبجهانويدئولوژیا
رانیاويسعودعربستانانیمکیاستراتژفرصت3ـ2
چراکهدیآوجودهبکیژئواکونوميهايهمکارهیپابرتواندیمکیفرصت استراتژنیا

يروکیتیژئوپلیمفهومحوزهدرياعمدهراتییتغيشوروریجماهاتحادیفروپاشبا
کیژئواستراتژوینظامافتیرهاز) ینیسرزميها(رقابتکیتیژئوپلکهياگونهبهداد
میبا درك مفاهیمیارتباط مستقیمل. امروزه قدرتافتیکیژئواکونوميکردیرو

اهداف و رودیمشیپیاقتصاد جهانسمتکه به سرعت به ییایدارد. در دنیاقتصاد مل
هاجهترییتغنیا. شودیمياهداف و منافع اقتصاديبرایموضوعیملاستیمنافع س

.استژهیوعنصرکیشروعدهندهنشانگریکدیبادیجدمیمفاهارتباطو
موضوع نیهستند و الیدخيمسائل اقتصاد،ياستراتژکینیدر تدوامروزه
17قرنبهتفکرنیاشهیرکهدهدیملیرا تشککیتفکرات ژئواکونومیساختار کل
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خیتارانیپاهینظرازپس. گرددیطور اخص به فرانسه بازمدر اروپا و بهيالدیم
ها و در مخالفت با استدالل1ادوارد لوتواكيالدیم1990سال درامایفوکوسیفرانس

-from Geopolitics to Geoعنوانتحترايامقالهيويهايریگجهینت
economics:Logic of conflict,grammar of commerceهینشردرNational Interest

خود استدالل کرد که يادر مقالهاو. 2نمودمطرحراکیژئواکونوممفهوموکردمنتشر
کیبه سمت ژئواکونومکیتیو حرکت از ژئوپلریمسرییدهنده تغجنگ سرد ، نشانانیپا

تواندیمشهیهمیتجارتيهااست. لوتواك معتقد است که روشاستیسيایدر دن
توجه شود که در عصر دیو باردیالشعاع قرار گتحتینظاميهاواسطه روشبه

منازعات و کهیو درصورتکندیمدایپياقتصادیتیعلل مناقشه ماهیژئواکونوم
با دیرا باییهايریدرگنیشود چنیاسیسيهامنجر به کشمکشياختالفات تجار

تیمحدودبهتوانیابزارها منیوفصل نمود، ازجمله احلياقتصادياستفاده از ابزارها
يهاطرح،ياعتبارات فناورنیتأمصادرات،خصوصدرارانهیگرفتننظردرواردات،

اشاره کرد. یرقابتيهارساختیزطیو شرایآموزشيهااز روشتیحما،یرقابتیف
دیجديهاو روشهاوهیکه از شینیعدهیپدکیتوانیرا مکیراستا ژئواکونومنیدر ا

و دانانیو پس از جنگ سرد توسط جغرافردیگیسرچشمه مياقتصادتیریدر مد
نیابابه وجود آمد، دانست. المللنیدر علم روابط بکیکارشناسان مسائل استراتژ

درمصرفيبازارهاوگازونفتيانرژسرشارمخازنلیدلبهعربستانورانیاریتفاس
خصوصدرعربستانبهنسبترانیابرترتیموقعنیهمچنـشرق،جنوبيایآس

خود را ارتقا دهند که در پرتو کیژئواکونوميهايهمکارتوانندیمـآبيجارمنابع
کرده بود بکاهند ریکه روابطشان را سالها درگيهااز فشارها و چالشيکردیرونیچن

استخراج نفت و يهاشرکتوهایدر قالب اشتراك در کمپانیکیژئواکونومییو همگرا
به رانیایآبریذخاتیو تراتزینیرزمیو معادن زيو خطوط لوله انرژیمیگاز و پتروش

شدن کیو نزدبیاست  از تقرعبارتیبه لحاظ مفهومیی. همگراردیعربستان شکل گ
. شودیمبه عنوان هدف مشترك آنان شناخته معموالًکهمشخصياافراد به سمت نقطه

از احساس و درك هدف و هادولتویاسیسگرانیبازباارتباطدرییهمگراندیفرا

1. Edward .N.Luttwak

2. sanjaya Baru.new era of geoeconomi,assessing the interplay of 26.economic &political.

risk. march 23/2012
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و سپس شودیمبر عکس آن اهداف و منافع متعارض شروع ایمنفعت مشترك و 
و يمدار موازکیو عربستان در رانیرو انیااز. کندیمدایآن ادامه پيمراحل بعد

کنند لیتبدکیاستراتژيهافرصتبهراهاچالشتوانندیمیمنسجم با تفکر ژئواکونوم
واردخدشهبدونراشانانیميو اقتصادیتیامن،یمذهب،یو اشتراکات فرهنگوندیو پ

واحدياقتصادـیتیامنمجموعهکیدرشانیحکومتنظاميدئولوژیااصلبهشدن
.دهندقرار

يریگجهینت

آن کامالًیخیتاريهاشهیروداردیطوالنسابقهرانیاوعربستاننیبروابطتنش
نحلیالمسائل و مشکالت نسبتاًنیاز ایعیوسفیرفتن طنیمشهود است بالطبع از ب

که جهان امروز ستانیامیریبپذآگاهانهدیباکهیموضوعامازمان بر خواهد بود، 
مشترك یتیامنيازهایرا ندارد و رفته رفته نیمیتاب و توان ادامه منازعات قدگرید

راکشورهايوجودعلتواساستواندیمبه خود خواهد گرفت که یشیحالت فرسا
پس. بودخواهدآنجینتاازیاجتماعشورشوامیقوهاحکومتتزلزلورودنشانه
کردن هیو نهادتیو عربستان در قالب تقورانیایکیژئواکونوميهايهمکاراندازچشم

وصلحازیمشترکمواضعتواندیمیو آبيگازـینفتيگسترده انرژيهايهمکار
يهمکارنیچنلیدلبهکشوردوروابطوباشدداشتههمراهجهانومنطقهيبراثبات

بهنسبتطرفدودگاهیدتفاوتویرقابتنگرشیآرامبهوشودتیتقوگسترده
.رودنیبازتینهادروکاهشگریکدی



رصفریغجمعحاصلباانهیخاورمسبزنیدر زميباز
)1عربستانـ1رانی(ا

1هدي مرادي

دهیچک

برجستهوهیسورومصروعراقحذفوانهیخاورمدرقدرتکیژئوپلتتحوالت
منازعهدیتشدباعثگریدعاملنیچندوعربستانورانیاانیمیتیهوتعارضاتشدن

يهاماهدرترسوهايبازشروعباعربستان. استشدهقدرتدونیاانیمیدشمنو
رارانیاداردمیتصمواستشدهرانیامقابلدرهاياستراتژازيدیفازجدواردریاخ

آگاه باشند و از وقوع دیآن بایپلماسیو مسئوالن درانیاکهیدرحال. کندجنگوارد
کنند. مقاله يریجلوگیستیونیصهمیو رژکایو ائتالف عربستان و آمریجنگنیچن

یپلماسیدرشاخهیکه استفاده از ورزش به عنوان زدهدیمپرسش پاسخ نیحاضر به ا
داشته باشد؟ درپاسخ به تواندیمعربستانورانیاتعامليالگوبريریتأثچه یعموم

تواندیمز،یآمصلحیعتیطببايابزارعنوانبهورزشرسد،یمسؤال، به نظر نیا
بوجوديهایدشمنوهاتنشتاقراردهدتلخبیرقدونیايروشیپیمثبتيراهکارها

بریمبتنهايبازهینظرنیمضامازحاضرهیفرضلیتحلدر. کندترکمرنگراآمده

.شاهرودآزاددانشگاهالمللنیبروابطيدکتريدانشجو1.
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يکاربردیهدفویلیتحلـ یفیتوصیروشباوشدهگرفتهبهرهرصفر،یغجمعحاصل
.استشدهپرداختهراهکارارائهبه
یپلماسیعربستان، دران،یارصفر،یبا حاصل جمع غيورزش، باز:هادواژهیکل

قدمهم

عربستانیخارجاستیسيریگجهتدرینوساناتشاهدسونیابهگذشتهدههکیاز
در ياژهیوتیدو کشور که هر دو موقعنی. روابط امیابودهرانیابهنسبتيسعود

موافقت نامه يجهت داده است. امضارییتغیمنطقه دارند از رقابت به منازعه و دشمن
در منطقه به عنوان متحد عربستان و کای، حضور امر5+ 1و گروه رانیاانیميهسته ا

النمر و به دنبال آن حمله به خیعربستان، شانیعیو اعدام رهبر شرانیدشمن ا
یدشمننیا. باشدیمکردیرورییتغنیایعربستان در مشهد از عوامل اصليکنسولگر

بهوهاآنيبرايبدتبعاتقطعطوربهونبودهکشوردونیاازکیچیهنفعبه
يبرایروشنندهیآموجود،طیشرابهتوجهبا. داشتخواهدمنطقهيبرایطورکل
تقابلنیابهقبلازشتریبعربستاننکهیاضمنشود،ینمینیبشیپکشوردونیاروابط

ییهمگراازصحبترانیایپلماسیدمقاماتکهیحالدردهد،یمنشانعالقهیدشمنو
.کنندیمانهیخاورمدرگریدیجنگوقوعازاجتنابو

درراییگراافراطوتیوهابکهيکشورعنوانبهعربستانبازیآممسالمتوابطر
دهد؛یمنشانقدرتدونیانیبروابطمروراماستینآسانهرگزکندیمجیترومنطقه

ومنطقهمشکالتکننديدورتنشازيحدودتاورندیبگقرارهمکناردرزمانهر
دیبانیبنابرا. شودیمبرقرارترراحتتیامنوشودیمحلترآساناسالمجهان

کاسته شود و یدشمننیاتخاذ شود تا از شدت ايایجیگام به گام و تدريهااستیس
بپردازند. امروزه انهیمنطقه، خود به حل مشکالت خاورميکشورهاشتر،یبییبا همگرا

وکنندهیتکیسنتیپلماسیدبهتنهاخوداهدافشبردیپيبراتوانندینمگریکشورها د
يهاسازمانویعمومافکار،یعمومیپلماسیدازاستفادهباتاکنندیمتالشهادولت

ورانیا. برسندخودیخارجاستیساهدافبهبهترتاسازندهمراهخودبارایالمللنیب
هايتواناییازبرسندنتیجهبهسنتیدیپلماسیباتوانندنمیاگراستبهترنیزعربستان

يبرقراروییزداتنشيبراخوديهاملتازژهیوبهوکننداستفادهیعمومیپلماسید
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،یاسیسنخبگانمردم،راهابرنامهمخاطبیعمومیپلماسیددر. رندیبگکمکتیامن
ازنهیزمنیادرودهندیملیتشکمسئوالنازریغیتیجمعمجموعدرویفرهنگ
استفاده... ویفرهنگيرگذاریتأثو یجمعيهارسانهغاتیتبلمانندیمختلفيابزارها

و بارها در طول رودیمشماربهیعمومیپلماسیديهارشاخهیز.  ورزش از شودیم
بزرگ یورزشيدادهایروژهیثابت کرده است به ونهیزمنیقدرت خود را در اخ،یتار
ندگانینماینوعبههاورزشنیا. فوتبالهمچونیمحبوبيهاورزشنیهمچنوایدن

عمليگریانجیموتنشکاهشيبرايابزارعنوانبهکهباشندیمهاملتوهادولت
مالقاتگریکدیباتاآوردیمفراهم یاسیرهبران سيفرصت را برانی. ورزش اکنندیم
راتفرقهازيدوروصلحکوتاه،وموقتهرچندیمدتيبراوکنندوگوگفتو

ریشمشعنوانبهورزشاز. دهندانتقالزینخوديهاملتبهراحسنیاوکنندتجربه
صلحبهوکرداستفادهآنمثبتویانسانهیسوازتوانیمهمکهشودیمادیيالبهدو
عربستانمتأسفانه. دیرسییواگراوتفرقهبهوآنیمنفهیسوازهمودیرسییهمگراو

یمنفجنبهازقطرازجملهگریديکشورهامورددربلکهرانیامورددرتنهانهبارها،
پس از حمله به ژهیبه واستکردهاستفادهآنازیاسیسسوءاستفادهوورزش

ویورزشيهاباشگاهورودران،یادریناامنيادعابامشهددراشيکنسولگر
بهرافوتبالژهیوبهوورزشپژوهشنیا. استکردهمنعرانیابهراورزشکارانش

بااگرکه؛دهدیمتذکرودهدیمارائهکشوردورابطهیکینزديبرايراهکارعنوان
ازاستممکننشودمقابلهنهیزمنیادرعربستانیراخالقیغویرورزشیغيرفتارها

جنگبهراکشوردونیاوابدیشیافزایاسیسویتیقومویمذهباختالفاتقیطرنیا
بايبازب،یرقدونیابهها،یبازهینظربهیاجماليااشارهبانیهمچن. کندترکینزد

وبرددرگریکدیبايهمکارباطرفدوکهدهدیمشنهادیپرارصفریغجمعحاصل
ازوکنندنیتأمرامنطقهتیامنورزشچونيابزارباوشوندکیشرهمباخت

.کننديریجلوگمنطقهازخارجییهاگروهوکشورهادخالت
هايبازهینظرمفروضاتازصفرریغجمعحاصلبايبازپژوهش؛ينظرچارچوب

شکلنیهمچنوشودیممحسوب یانتخاب عقالنيهاهینظرجملهازهايبازهینظر
نیا. استيریگمیتصميهاهینظردرخردمندگریبازمدلشدهیاضیرویتخصص

کیدرایيراهبردطیشرادررارفتارات،یاضیرلهیوسبهتااستتالشدرهینظر
باشد،یمگرانیدانتخاببهوابستهکردن،انتخابدرفردتیموفقآنهادرکهيباز
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جمعحاصلبايباز،يبازقاعدهنوعدوخودهینظردر"کیشوبنیمارت".کندبرآورد
ودونفرهيهايبازدررصفریغيجبرجمعحاصلبايبازيگریدوصفريجبر

و"الف"کنیبازنیبصفرجمعحاصلبايبازکیدر. کندیممطرحراچندنفره
در.دهدمیدستازاندازههمانبه"ب"آورددستبه"الف"کهامتیازيمیزانهر"ب"

یکیاگر ندارد،وجودگرانیتعارض بر سر منافع بازرصفریغجمعحاصلبايباز
يع بازنونیرا کسب کرده است. ایازاتیامتزینيگریکسب کند دیازاتیامت

. هستندکیشرموضوعباختوبرددرگرانیبازرایزکند،یرقبا را طلب ميهمکار
.یاتميهاسالحگسترشازيریجلوگيبرایاتميهاقدرتتالشمانند

يهاگزارهریتأثتحت دیو عربستان بارانیایعنیدو طرف ،ينظرلیتحلنیادر
و نه رقابت ياز همکاریدرحالتشتریکسب سودبيبرارصفر،یبا حاصل جمع غيباز

تیهم به تقونگونهیورزش و حج استفاده کنند و اچونیعمومیپلماسیدياز ابزارها
کننديخوددارو جنگ شتریخود در منطقه بپردازند و هم از نزاع بگاهیجا

ورزشلبهدوکارکرد
يراستادرورزشازمداراناستیسازیبعضکهمینیبیممیریکمک بگخیاگر از تار

صدر در کتاب درضایکنند. حمیميخود استفاده ابزاريهایطلبجاهویاسیساهداف
ایتالیدر ا1934یجام جهانيبرگزار": سدینویمنیچن"فوتباليروزگاريروز"

ندهینمامائورویووانیج. بودانیجهانبهینیموسولوسمیفاشیینماقدرتنینخست
يرویقدرت مردانه و نیحاضر در جام جهانهمانانیابراز کرد مصراحتاًفایفدرایتالیا
یملمیتبهینیموسولغامیپ. دیدخواهندراینیها در دوره موسولییایتالیامهاررقابلیغ
".دیریبمایدیشوروزیپایبود؛همایتالیابرحاکمتفکریینهاداریدازقبلایتالیا

يهاهگروویستیونیصهمی، رژزیدر آلمان ن2006یجام جهانيقبل از برگزار
نیاظاهراًوشدندجامنیادررانیامیطرفدار آن در آلمان خواستار عدم حضور ت

ورزش یانسانهی. اما سومیرژنیدرباره ایرانیمقام ارشد اکیبود به سخنان یواکنش
را در رانیفوتبال امیکرد که حضور تداینمود پفایفسیدر قالب سخنان سپ بالتر رئ

هانیا. جداستاستیورزش از س،شدادآوریدانست و صراحتاًیقطعیجام جهان
یعنیاشیاصلفلسفهازآناز ورزش و دورکردن یاسیسیاز استفاده منفییهانمونه
حليبرايقوابزارنیازیآمصلحعتیطبازتوانیمکهیحالدر. باشدیمصلح

یالمللنیبتعامالتتیتقوبهوکرداستفادهیالمللنیبریدرگيهاطرفانیممشکالت
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مانع ورود یو درکنار آن امارات متحده عربيعربستان سعودراًیاخ. پرداخت
ران،یدر ایناامنلیاعالم کرده است به دلفایشده است و به فرانیورزشکاران خود به ا

عالوهثالثيکشورهادرمسابقاتيبرگزار. کردخواهنديبازطرفیبنیتنها در زم
ودرآمدهاکاهشویتماشاچزشیرباعثدوطرف،يهاملتانیمشتریبنهیکجادیابر

ازیرانیاتماشاگرانهستندیمدعیعربستانمسئوالن. شودیمهم هاکنیبازيروفشار
انیتماشاچومسئوالنکهیحالدرکنندیماستفادهينژادویتیقومویمذهبيشعارها

درجیخلنامکاربردنبهازراخودیناراحتژهیوبهودارندانتقادنیهمزینیرانیا
ایفوتبال آسونیدر حال حاضر کنفدراس. کنندیمابرازیعربستانانیتماشاچيشعارها
تأسفهیمانیا«: استکردهاعالمرانیاعربستان و ونیبه هر دو فدراسيادر نامه

موضوعنیاوکردهاعالمرارانیابهسفرمنعخوداتباعيبراعربستاندولتکهاست
و فاینبود و فشیبيتنها تذکرنیاما ا».شودیمهمعربستانفوتباليهامیتشامل

AFCکشور را وادار به نیعربستان خاتمه دهند و ایرورزشینتوانستند به حرکات غ
کنند. یالمللنیبنیقوانتیرعا

يشنهادیپيراهکارها

تولیدهايبخشدرهمکاريدرزمینهراايتوافقنامهایرانوعربستان،1998درـ 1
ورزشیوفرهنگیودریاییوهوایینقلوحملارتباطی،خدماتگسترشانرژي،

قرارهاتوافقنامهگونهایندرمسیرمجددکشوردواینشودمیپیشنهاد. کردندامضا
رویدادهايبرگزاريمشترك،ورزشیهايزیرساختتأسیسبهطریقاینازوبگیرند
اینازوبپردازندیکدیگربادوستانههايبازيبرگزاريومنطقهدرورزشیبزرگ
مزایايازوکنندجهانورزشیقطببهتبدیلراخاورمیانهیکدیگر،همکاريباطریق

.کننداستفادهآناقتصادي
بهتوانندمیورزشیبزرگرویدادهايدرخودفرهنگنمایشطریقازکشورهاـ 2
ازايتازهشکلالمللیبینبرندینگ. بپردازندالمللبینعرصهدرخودجایگاهبسطوقبض

طریقازآنبهدستیابیشکلترینآسانکهکشورهاستبیندرعمومیدیپلماسی
بهسالمرقابتیدربایدعربستانمقابلدرخودورزشیهايبازيدرایران. استورزش
رفتارهايازبازیکنانوتماشاچیانمثالبرايوبپردازدخودالمللیبینپرستیژارتقاي

. کننددوريوآمیزتوهینوآمیزخشونت
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اما. دهدنمیقرارمقابلراهاقومیتگذشتهمثلدیگرفوتبالاروپا،درامروزـ 3
ايقبیلهوايفرقههاياختالفکماکانخاورمیانهوافریقادرویژهبهاروپاازخارج
. شوندمیدیدهاختالفاتاینوفوربهعربستانوایرانبینهايبازيدر. داردوجود
درخودرافرهنگاینبایدتماشاچیانازجملههابازيایندرکنندهشرکتعواملتمامی

. نیستقومیومذهبینژادي،فرهنگی،اختالفاتاینبرايمکانیورزشکهایجادکنند
کهفارسخلیجبهمربوطمسئلههمچنینوکنندهتحریکشعارهايکاربردنبهازباید

همکاريبابایدعربستانوایران. شودخوددارياستانگیزتفرقهوحساسنقاطاز
حسنوعیبهآنانهايملتکهکنندایجادورزشدرراسالمیرقابتیفضايیکدیگر

احساسرادوستیوصلحشیرینتجربهکوتاههرچندمدتیبرايوبرسندهمگرایی
.کنند

دیگروآسیاییهايبازيکنفدراسیوندرکهنفوذيوقطرکمکبهبایدایرانـ 4
وکندجلوگیريعربستانغیرورزشیرفتارهايادامهازدارددنیاورزشیهايسازمان

راگروهیافردیاکشور،یکعلیهتبعیضکهفیفاقانون3مادهبهراهافدراسیوناین
ورزشیهايبازيدرامریکا،بادیرینهدشمنیوجودباایران. دهدارجاعکندمیمنع

روروبهازتنهاورودنمیورزشتاریکبعدسمتبهوگیردمیقرارکشورایندرمقابل
.کندمیاجتناباستنشناختهرسمیتبهراآنکهصهیونیستیرژیمباشدن

قدرتدونیاتاداردوجوديادیزيراهکارهاشودیمدیتأکپژوهشانیپادر
با کمک گرفتن از فوتبال ژهیبه و.بپردازندخودکیپلماتیدروابطتوسعهبهکیاستراتژ

است که "ییبایزيباز"پله ری. فوتبال به تعبیورزش محبوب و جهانکیبه عنوان 
ازیلیخوزدهراهاانقالبجرقهرساند،یمانیپابهو کندیها را آغاز مجنگ

است .داشتهنگهقدرتدرهمراکتاتورهاید



و عربستان به جاده مصالحهرانیبازگشت ايراهکارها

1یتفهمهیمرض

مسئله انیب

منطقـه  گرانیبـاز نیتـر که دارنـد مهـم  یکیژئوپولتتیو عربستان با توجه به موقعرانیا
در منطقـه  کیاسـتراتژ تیاز موقعيمنددو کشور با بهرهنی. اشوندیقلمداد مانهیخاورم

. نـد ینماجـاد یخـود ا يجهـان بـرا  یدر معادالت منطقه و حتياژهیوگاهیاند جاتوانسته
فـارس واقـع شـده کـه بـر      جیسرخ و خلـ يایدریعنیبزرگ اهدو آب رانیعربستان م

آن افزوده است.کیو استراتژکیاکونومتیاهم
ازیـ کنـد کـه مـورد ن   یبشکه نفت از تنگـه هرمـز عبـور مـ    ونیلیم19روزانه حدود 

عبور و مرور کنتـرل  نیتنگه هرمز تسلط داشته و بر ابررانیاست و ایصنعتيکشورها
یـري گمهـم در شـکل  يالفهؤعمان میايفارس و دریجبر خلیرانتسلط ای. به عبارتداردکامل
ریدو کشور در منطقه روابط آنها بر سـا نیاتیاهملیدارد. به دلرانیايامنطقهتیموقع

و عربسـتان دو قـدرت در منطقـه هسـتند کـه      رانیگذارد ایمریتأثزیمنطقه نيکشورها
اند.  آنها واقع شدهانیفارس مجیخليهمکاريشورايکشورها

.زواحد تهران مرکیدانشگاه آزاد اسالمياارشد مطالعات منطقهیکارشناسيدانشجو1.
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کـه  يابـوده بگونـه  یخیتاريانهیشیپيداراو عربستان رانیاانیو تنش مخصومت
تضـاد  انیـ منیـ کنـد. در ا فـا یرا ايکنـد در منطقـه نقـش مـؤثرتر    یمـ یهر کدام سـع 

ها دامن زده است. خصومتنیدو کشور به اانیمیکیدئولوژیا
و تعـارض در نوسـان بـوده اسـت. بعـد از      یستیهمزانیدو کشور همواره مروابط

تـوان از آن  یتعارض بر روابط دو کشور غالب بوده که ميالگوهارانیایانقالب اسالم
، يامنطقـه يهـا در رقابـت شـه یکـه ر ینـام بـرد. جنگـ   يابه عنوان جنگ سرد منطقـه 

بـا حاصـل جمـع صـفر،     يحاکم بـودن بـاز  بادارد. در واقع یکیو ژئوپولتکیدئولوژیا
ـ بـه عنـوان تهد  يامنطقهگریاز دو بازکیقدرت هر شیافزا یتقلـ يگـر یدهیـ عليدی

.  شودیم
ماننـد  ییهـا بحـران زیو نی، بهار عربيار حال حاضر با توجه به به تحوالت منطقهد

ـ اياو لبنان قدرت و نفوذ منطقـه منیعراق، ه،یبحران سور نیـ و اافتـه یشیافـزا رانی
هـا  تنششیامر سبب افزانیکشور است. همنیاهیعليدیموضوع از نظر عربستان تهد

گریکـد یو اختالفات در روابط دو کشور شده است که با توجه بـه ادراك دو کشـور از   
هـر دو  فیکاهش گام بردارند که با توجه بـه تضـع  ریدر مسایو افتهیشیتواند افزایم

است.  یبه ساختار تعاملکردیتر رومناسبتنهیگزیکشور در روند رقابت
هر دو کشور شده است که بـا توجـه   يبرااریبسيهانهیساز هزنهیزمکردهایرونیا

از يریـ گبهـره يبـرا يافرامنطقهگرانیتحرکات بازژهیوو بهیتیامن،ياقتصادطیبه شرا
هـا و در  کاهش تـنش يبرایجا دارد تا اقداماترانیفشارها بر ادیتشديبراطیشرانیا

ـ . حـال ا ردیـ و عربستان صـورت گ یاسالميجمهورانیصورت توان بهبود روابط م نی
کـرد یرورییـ تغيموجـود  بـرا  يهـا تیاز ظرفتوانیکه چگونه مشودیسوال مطرح م

و عربستان از تقابل به تعامل بهره گرفت؟رانیا

ست؟یها چاختالفشهیر

هـا  تـنش دیو تشـد جادیساز انهیاست که زمییهاروابط نشانگر مولفهخچهیتاریبررس
دو کشور شده است ازجمله:انیم

يهالفهؤاز مرانیاشتریبيدو کشور با توجه به برخوردارانیمیرقابت نظامـ
که نه تنها در چند يبرتر. روندییایدريرویو نانیو نظامتی(تعداد جمعریقدرت نظ

مشهود است.زینيپهلومیبلکه در دوران رژریدهه اخ
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به تواندیآن بر جامعه عربستان که مریاز اصل صدور انقالب و تأثيهراس سعودـ
نقش مـردم در قـدرت   رشیآنها به پذياجبارکردیو رويکاهش قدرت خاندان سعود

منجر شود.
یو اسـالم یجوامع عربریدر سایاز گسترش تفکر انقالب اسالميسعودینگرانـ

دارد. عربستان را به همراهياقدرت منطقهفیکه تضع
شد .رانیعربستان به ایکننده نگاه منفدیو اروپا تشدرانیاانیبرجام و توافقات مـ
يجمهـور اسـت یکـه س یدر حـال کـا یو آمرهـا ستیونیعربستان به صهیوابستگـ
است .ینه غربینه شرقاستیسيبزرگ و اجرايهابه قدرتیعدم وابستگیاسالم
ـ یحادثه کشتار حجـاج ا ـ و البتـه اقـدامات   1394و 6613يهـا در حـج سـال  یران

در فرودگاه جده و مناسک حج صورت گرفت.رانیزائران اهیکه علیانسانریغ
و سـتان یاز جمله در سرانیدر اینیو دیقوميهاشکافجادینقش عربستان در اـ

.یعربيهابلوچستان و بخش
کـرد یرولیـ که بـه دل يامنطقهيهادر جنگرانیايدر واردسازياقدامات سعودـ
تاکنون ناکام مانده است.یاسالميجمهوریمنطق
هراس عربستان از نفوذ انقالب به داخل کشـورش همـواره   لیبعد از انقالب به دلـ

از انقالب در امـان  رانیکرده به انزوا کشاندن ایگرفته و سعشیپیهراسرانیااستیس
بماند. 
حوزه يکشورهاییهمگرايفارس که در ظاهر براجیخليهمکاريشورالیتشکـ 
مبدل شد چنانکه یاسالميجمهورهیعليفارس بوده اما در عمل به ساختارجیخلیجنوب

سه ریبعث عراق بوده و در مورد جزامیرژیاصلانیسال دفاع مقدس از حام8در طول 
امارات عمل کرده است. یرانیضد ايادعاهاریتأثهمواره تحت زیگانه ن
عربستان يساز همکارنهیکه زمییمنطقه گرايبه جايسعودییغرب گرادیتشدـ

شده است.  رانیايو اقتصادتیامنهیبا آنها عل
و یحاتیسـاز رقابـت تسـل   نـه یدر منطقه کـه زم حاتیفروش تسليطرح غرب براـ

.شودیمانهیخاورميکشورهاانیتنش در م
ـ امنهیـ علیستیتروريهاو گروهکنیاز منافقيآشکار و پنهان سعودتیحماـ تی

اش مـتهم  منافعههیعلسمیاز ترورتیرا به حمارانیازیکه عربستان نیدر حالرانیایمل
.سازدیم
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تنش يامدهایپ

تیـ در دوران حاکمژهیـ وو عربسـتان بـه  رانیـ ایاسـالم يجمهورانیروابط مریسیبررس
دو کشور است ازجمله:  انیها و اختالفات مگسترده تنشراتیخاندان سلمان نشانگر تأث

و عربسـتان و  رانیـ ايهـا تنشجهیاز آن نتیمنطقه به انبار باروت که بخشلیتبدـ
طرف مقابل است.داتیاز هر کدام از آنها در برابر تهديریارگی

لبنـان  ه،یدو کشور که نمونه آن را در سـور انیمینظاممیمستقریو غمیتقابل مستقـ
و يافرامنطقـه گرانیبازيریبهره گزیآن نجهیمشاهده کرد که نتتوانیممنیو عراق و 

سوق دادن آن به چند پاره یو حتانهیادامه بحران در خاورميبراطیشرانیاز الیاسرائ
است.قهمنطيشدن کشورها

يبـرا ياقتصاديصادرکننده نفت در اوپک که ضررهايکشورهایکپارچگیعدم ـ
نفت به همراه دارد .يو عربستان با کاهش بهارانیهمگان از جمله ا

ـ اانیموجود ميهااز نزاعهاستیو ترورانیافراط گرايریگبهرهـ و عربسـتان  رانی
در منطقه .اتیادامه حيبرا

فـروش  يو عربسـتان بـرا  رانیـ ايهـا از تـنش يافرامنطقـه يهـا استفاده قـدرت ـ
و ضـد  ياسـتعمار يکه عملکردهایدر منطقه در حالیحضور نظامهیو توجحاتیتسل
.سازندیدو کشور پنهان منیاانیها متنشيخود را در لوايبشر

ياتخاذ مواضع واحـد در نهادهـا  يو جهان اسالم براانهیخاورميکشورهایناتوانـ
از جمله در سازمان ملل متحد.یالمللنیب

ـ آن بـر مرکز ریفارس و تـأث جیناامن شدن خلـ منطقـه بـه عنـوان شـاهراه     نیـ اتی
.يدر حوزه انرژژهیوبهییایدرتیترانز
اهـل سـنت   کیتحرتیبا محوررانیایعربستان در امور داخليهادخالتدیتشدـ
.هاتیو قوم
جبهه فیساز تضعنهیو عربستان در منطقه که زمرانیاانیمیشیجنگ فرساجادیاـ

در جبهـه  دیـ همزمـان با نکـه یاژهیـ وبهشودیمیدرون جهان اسالمشیمقاومت در سا
نبرد کند.زینکایو آمرلیاسرائسمیمبارزه با ترور

یدخالت و حتـ يمنطقه برایبحرانطیاز شرايافرامنطقهيهاسوء استفاده قدرتـ
است.هیو روسسیانگلکا،یکه نمونه آن اقدامات آمرانهیدر خاورمیحضور نظام
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ياز سـعود تیبه بهانه حماکایآمرياز سورانیاهیعلهامیتحردیاستمرار و تشدـ
.یعربيو کشورها

.رانیایاسالميجمهورهیعلیمنطقه به عنوان اقدامانیعیفشارها بر ششیافزاـ
شدن موافقان و یدر قالب دو قطبانیرانیایبر هم خوردن وحدت و انسجام درونـ

.يجنگ با سعودایمخالفان تعامل و 

يشنهادیپيراهکارها

و عربسـتان ذکـر   رانیـ ایاسـالم يجمهورانیتنش ميامدهایتوجه به آنچه در باب پبا
يدو کشـور امـر  انیـ ها و بهبود روابـط م کاهش تنشيبراییبه راهبردهاکردیشد، رو
رینگاه غژهیودو کشور و بهانیها م. هر چند که با توجه به عمق تنشدینمایميضرور

کـا یاقدامات آمرزیخاندان سلمان، و ندنیقدرت رسهاز زمان بيحاکم بر سعودیمنطق
از یمواجـه اسـت امـا برخـ    ياریبسـ يهـا يبـا دشـوار  یتعـامل کردیرونیادر منطقه
:  شودیارائه ملیبه شرح ذيشنهادیپيراهکارها

ـ ینگرش جامعـه ا نوع تفکر ورییتغـ مـوزش در  آقیـ راجـع بـه اعـراب از طر   یران
مدارس و رسانه ها و.....بسط آن در جامعه.

یکـه حتـ  يگونه اهبیاسیو سيبهبود روابط اقتصاديحج براتیاستفاده از ظرفـ
يسعودياز سوهانیتضمیحج عمره به شرط ارائه برخيایبا احتیظرفنیتواند ایم

شود.تیتقو
نیبـ یکـاهش مناقشـات حتـ   يهـا از روشیکیهمواره يارتباط اقتصاديبرقرارـ 

ندارند.  یهمساناستیو سکیاستراتژدگاهیاست که دییکشورها
وگـو  گفتيهانهیزمجادیايبرايبه عنوان مولفه اکیپلماتیدیپل ارتباطيبرقرارـ

توان بهره گرفت.یمانند عمان ميگریانجیکه از نقش میاسیو ارتباطات س
کشـور بـه   نیدر اتیامنيو برقرارهیدر سورسمیرساندن مبارزه با ترورجهیبه نتـ 

در برابر عربستان .يلفه برترؤعنوان م
بـا در نظـر گـرفتن منـافع عربسـتان در کنـار حفـظ        مـن یحل بحران يتالش براـ 

زیـ نياسـتقبال سـعود  توانـدمورد یمیکنونطیکه در شرامنیاستقالل و مطالبات مردم 
باشد.
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و قـرار دادن آن  يضد سـعود يفضاجادیايجهان برایاز افکار عموميریگبهرهـ 
ـ یاریـ غيارسانهياز فضايریگالبته با بهرهرانیتر در برابر افیضعتیدر موقع و یران

.منیجنگ لیبه دليسعودهیشده علجادیایمنفيفضا
کـاهش  ژهیـ وکشـور بـه  يارسـانه يدر قبال عربستان در فضایمنفيکاهش فضاـ

کشور .نیایداخليانتقادها به فضا
نقـاط  يجهان اسالم و کم رنگ سازيدو کشور در فضاينقاط اشتراك براجادیاـ 

باشد.یاسالميسازمان همکارتواندیمزیاختالف که محور آن ن
دو کشـور در حـوزه   دگاهیـ ديسـاز کینزدياوپک برايهاتیاز ظرفيریگبهرهـ 
نفت.يو بهادیدر موضوع تولژهیوبهياقتصاد
يبـرا يدر عراق و لبنان به عنـوان ابـزار  رانیدولت همسو با الیتشکيتالش براـ

.فیضعتیو قرار دادن آن در موقعياعمال فشار بر سعود
عربستان و قرار تیبر موقعياریبسریدر منطقه که تأثکایآمريهااستیمقابله با سـ

ـ متزلـزل در مقابـل ا  یتیدادن آن در وضع دارد. عربسـتان نشـان داده هـر زمـان در     رانی
را در کـرد یرونیـ گرفتـه اسـت ا  شیتعامل را در پنهیقرار گرفته گزترفیضعتیموقع

مشاهده کرد.توانیکرات مبهیقبل و بعد از انقالب اسالم
بـا  يادر معـادالت منطقـه  ییهمگرايبرايالفهؤبه عنوان منیمسئله فلسطتیتقوـ 
ـ را به اجبـار وارد ا يسعودیافکار عمومتیبا تقوتواندیجهان اسالم که مکیتحر نی

عرصه سازد.
در سازمان ملل از مواضع مثبت عربستان در قبال مسـائل جهـان اسـالم و    تیحماـ

دو کشـور  انیـ ميگفتـار یمنفيکاهش تنشها و کم کردن فضايبرايالفهؤمنطقه که م
باشد.تواندیم

مشـترك  یتیساختار دفاع امنجادیبه اکردیدر منطقه با رویحاتیکاهش رقابت تسلـ
در منطقه.

ـ از ظرفيریـ گبهرهـ مـردم نهـاد در حـوزه صـلح در     ياوهـا و نهادهـا  یان جـ تی
کننـد  تیمردم نهاد در منطقه که تقوينهادهاانیتعامل متیتقويبرایعمومیپلماسید

توانـد یدو کشور مانیها مکاهش تنشيبرايو راهکاريدر برابر سعودرانیاتیموقع
باشد.


