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شــناخت عوامــل مؤثــر بر روابــط کشــورها از ضرورت   ها و پیش نیازهای تأمیــن منافع ملی و تنظیم چگونگی 
سیاســت خارجــی دولت هاســت. ایــن عوامــل می تواننــد شــاخص های زیربنایــی یــا روبنایــی قدرت ســاز 
کشــورها یــا عالئــق متنوعــی باشــند کــه مناســبات آن هــا را شــکل می دهــد. ژئوپلیتیــک بــا واکاوی عوامــل 
مختلف شــکل دهندۀ قدرت ملی کشــورها، عالئق و منافع مختلف بازیگران، شــناخت بنیادها و بسترهای 
بحران هــای منطقــه ا ی و تحلیــل بر مبنــای عوامل ثابــت و متغیر جغرافیایی فهــم و آگاهی مــورد نیــاز را برای 
تدویــن سیاســت خارجــی واقع گرا و عاقالنــه فراهم می کند. کشــورهای قرارگرفته در یک منطقۀ ژئوپلیتیک 
کــه وزن و قــدرت ملــی تقریبــًا یکســانی دارنــد، همــواره به دنبــال ایجــاد گونــه ای از تــوازن قــوا در مناســبات 
ژئوپلیتیــک خــود هســتند که بتوانــد اهداف و منافــع ملی آن هــا را نیز تأمین کند. جمهــوری اســالمی ایران 
و عربســتان ســعودی به ســبب همســایگی و وجــود عوامــل واگرا و همگــرای مؤثــر در سیاســت های داخلی و 
خارجــی خــود، الگوهــای رفتــاری خاصــی را در روره هــای مختلــف تاریخــی روابــط خــود بــروز داده اند کــه در 
طیفــی از تنــازع تــا تعامــل، همــکاری و رقابــت قابــل بررســی اســت. در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن 
پرســش هســتیم کــه در روابــط جمهوری اســالمی ایران و عربســتان ســعودی کدام یــک از الگوهــای رفتاری 
تنــازع یــا تعامــل غالــب بــوده اســت؟ یافته   هــا نشــان می دهــد کــه روابط ایــران و عربســتان ســعودی متأثــر از 
وجــود تفاوت هــای بنیادیــن و ســاختاری داخلی و خارجی، بســترهای ژئوپلیتیکــی متعــارض و واگرایانه ای 
اســت کــه در دوره هــای مختلــف الگــوی تنــازع و تعامــل را ایجــاد کــرده اســت، ولــی با توجــه به وجــود عوامل 
همگــرا و ضرورت هــای داخلــی و خارجــی ایــن دو کشــور در دوره هــای تاریخــی مختلــف، الگــوی رفتــاری 

تعامل و همکاری برای کاهش تنش   ها نیز ارائه شده است. 
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1. مقدمه
روابــط تعامــات خارجــی کشــورها بــا یکدیگــر در جنــوب غــرب آســیا تحــت تأثیــر اهمیــت ژئوپلیتیکــی 

ایــن منطقــه و ســیر تحــوالت مختلــف در آن قــرار دارد. ایــران و عربســتان ســعودی بــا توجــه بــه موقعیــت 

ژئوپلیتیکــی و ظرفیت هــا، ویژگی هــای خــود، دو کشــور مهــم و تعیین کننــده در منطقــه محســوب 

می شــوند کــه رقابــت شــدیدی بیــن ایــن دو کشــور بــرای افزایــش نفــوذ و موقعیــت اول شــدن در منطقــه 

وجــود دارد. عوامــل مختلفــی ســبب رقابــت مــداوم در روابــط تاریخــی ایــن دو کشــور شــده اســت. همیــن 

ــبات  ــخ مناس ــیار در تاری ــیب های بس ــا فرازونش ــراه ب ــی هم ــواره روابط ــت هم ــده اس ــبب ش ــوع س موض

ــۀ نوینــی شــده و حالــت  ــران وارد مرحل ــوع انقــاب اســامی ای ــا وق ــط ب ــن رواب خــود داشــته باشــند. ای

متخاصمانه تــری گرفتــه اســت. گرچــه در برخــی از دوره هــای زمانــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 

ــا همــواره مناســبات  ــوع پیوســته اســت، ام ــه وق ــاال ب ــی در ســطوح ب ــط و تنش زدای ــران، گســترش رواب ای

ژئوپلیتیکــی بــر مبنــای رقابــت، خصومــت و تنــش نیــز در روابــط دو کشــور جریــان داشــته اســت. بــا ایــن 

ــه در  ــوری  ک ــت؛ به ط ــوده اس ــان ب ــه در نوس ــته همیش ــای گذش ــول دهه ه ــور در ط ــط دو کش ــال، رواب  ح

برخــی دوره هــای تاریخــی، روابــط و رقابــت آن هــا همــراه بــا خصومــت و قطــع رابطــه بــوده و در دوره هــای 

دیگــر رابطــه و رقابــت آن هــا هرچنــد بــا ســوء ظن همــراه بــا تعامــل بــوده اســت. بــا توجــه بــه تحــوالت 

ــم.  ــتان بودی ــران و عربس ــمنی ای ــا دش ــراه ب ــر هم ــای جدی ت ــاهد رقابت ه ــه ش ــر در منطق ــال های اخی س

به  طــوری  کــه تقابــل ایــن دو کشــور بــه باالتریــن ســطح خــود در تاریــخ روابــط دو کشــور رســیده اســت؛ 

ــاع  ــتان در دوران دف ــات عربس ــت از اقدام ــه اس ــر رفت ــب فرات ــاد آن به مرات ــتردگی و ابع ــه گس ــی ک تقابل

مقــدس و حتــی واقعــة خونیــن کشــتار حجــاج ایــران در ســال 1987 کــه ســه ســال قطــع رابطــۀ ایــن دو 

 .)Tebayin Strategic Think Tank, 2015, 2( ــت ــی داش ــور را در پ کش

 دالیــل اصلــی افزایــش رقابــت همــراه بــا دشــمنی دو کشــور در یــک دهــۀ گذشــته در تحــوالت منطقــه 

اســت کــه ســبب گســترش نفــوذ منطقــه ای ایــران شــده اســت کــه بــا واکنــش و اقداماتی از ســوی عربســتان 

ســعودی بــرای کاهــش نفــوذ ایــران همــراه بــوده و روابــط دو کشــور را بــا کنــش و واکنــش مســتمر همــراه 

کــرده اســت. اوج دشــمنی و درگیــری در روابــط دو کشــور در چنــد ســال اخیــر دیــده می شــود. در حالــی 

کــه روابــط بــه اوج دشــمنی رســیده و حتــی در بعضــی مناطــق زیرنفــوذ دو کشــور جنگ هــای نیابتــی نیــز 

ــار دو کشــور متحمــل شــده اند  ــت خصومت  ب ــن رقاب ــاده اســت و هزینه هــای ســنگینی را در ای ــاق افت اتف

و در تاریــخ روابــط دو کشــور، تغییــرات منظــم بیــن تنــش و نزدیکــی اتفــاق افتــاده اســت، شــواهد نشــان 

ــتند و  ــح هس ــد صل ــود رون ــود و بهب ــای خ ــات، گفت وگوه ــت مناقش ــال مدیری ــور به دنب ــد دو کش می ده
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ــد. همچنیــن به ســبب همســایگی و وجــود عوامــل واگــرا و  به ســوی تعامــل در اوج رقابــت پیــش می رون

همگــرای مؤثــری در سیاســت های داخلــی و خارجــی خــود، الگوهــای رفتــاری ویــژه ای را در دوره هــای 

مختلــف تاریخــی روابــط خــود بــروز داده انــد کــه در طیفــی از تنــازع تــا تعامــل، همــکاری و رقابــت قابــل 

بررســی اســت. در ایــن پژوهــش کوشــیدیم بــه این پرســش پاســخ دهیــم کــه در روابــط جمهوری اســامی 

ایــران و عربســتان ســعودی کــدام یــک طیــِف الگــوی رفتــاری تنــازع یــا تعامــل غالــب بــوده اســت؟ ایــن 

ــه ای  ــات روش کتابخان ــردآوری اطاع ــزار گ ــادی دارد. اب ــت بنی ــت و ماهی ــی اس ــش توصیفی تحلیل پژوه

اســت. بــرای تجزیه وتحلیــل یافته هــا از روش تحلیــل کیفــی اســتفاده کرده ایــم. نتیجه گیــری نهایــی ایــن 

پژوهــش نیــز بــه کمــک روش کیفــی انجــام شــده اســت.

2. پیشینۀ پژوهش
ــعودی  ــتان س ــاری عربس ــای رفت ــی الگوه ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــی )1392( در پژوهش ــه یزدان عنایت الل

ــه را  ــن نتیج ــارس« ای ــج ف ــۀ خلی ــران در منطق ــامی ای ــوری اس ــک جمه ــی ژئوپلیتی ــه نقش یاب ــبت ب نس

ــۀ  ــران در منطق ــی جمهــوری اســامی ای ــر نقش یاب ــاری عربســتان ســعودی در براب ــد کــه رفت ــان می کن بی

ــت  ــن حمای ــه  گرفت ــتگی ب ــی و وابس ــط بین الملل ــا محی ــی ب ــای انطباق ــن تصمیم ه ــه گرفت ــارس ب خلیج ف

از قــدرت مداخله گــر منجــر شــده اســت. او در نتیجه گیــری روابــط امنیتــی، اقتصــادی، تجــاری 

ــور و  ــی دو کش ــت خارج ــر از سیاس ــدت متأث ــعودی را به ش ــتان س ــران و عربس ــی ای و فرهنگی اجتماع

دخالت هــای قــدرت مداخله گــر می دانــد. به نظــر می رســد کــه از ســال  1979تاکنــون دو کشــور 

ــه  ــاس منطق ــائل حس ــال مس ــا در قب ــن آن ه ــترکی بی ــم مش ــده و تفاه ــارج نش ــازی خ ــۀ اعتمادس از مرحل

ــانه هایی از  ــا نش ــواره ب ــه هم ــت ک ــی اس ــارس از مناطق ــت. خلیج ف ــده اس ــود نیام ــه وج ــه ب خاورمیان

ــگ  ــرعت رن ــا به س ــه، ائتاف ه ــت. درنتیج ــوده اس ــه رو ب ــه ای روب ــای منطق ــتیز و جنگ ه ــه، س منازع

ــد.  ــرل کن ــز کنت ــای منازعه آمی ــا ابزاره ــری را ب ــا دیگ ــد ت ــاش می کن ــری ت ــر بازیگ ــد و ه می بازن

ــان  ــوذ در جه ــرای نف ــتان ب ــران و عربس ــت ای ــوی رقاب ــی الگ ــۀ »بررس ــرد در مقال ــح منف ــت صال نعم

اســام« بــه ایــن نتیجــه می رســد، رابطــه و رقابــت ایــران و عربســتان بیشــتر در قالــب ایده هــای واقع گرایــی 

ــدرت  ــش ق ــال افزای ــه ای، به دنب ــدرت منطق ــوان ق ــور به عن ــر دو کش ــه ه ــی  ک ــت. از آنجای ــر اس توجیه پذی

ــکل گرفته  ــن دو ش ــن ای ــی بی ــف رقابت های ــای مختل ــتند، در زمینه ه ــامی هس ــورهای اس ــوذ در کش و نف

ــه گاه  ــتند ک ــم هس ــرای ه ــدی ب ــب ج ــه ای، دو رقی ــدرت منطق ــوان دو ق ــتان به عن ــران و عربس ــت. ای اس

ــت های  ــا سیاس ــور ب ــن دو کش ــد. ای ــر می برن ــه س ــت ب ــال رقاب ــی در ح ــورت پنهان ــکار و گاه به ص آش
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متفــاوت بــا یکدیگــر رقابــت ایدئولوژیــک دارنــد. بــر ایــن اســاس ایــران بــا ایدئولــوژی تشــیع و عربســتان 

بــا ایدئولــوژی وهابیــت در جهــان اســام حضــور و داعیــۀ رهبــری جهــان اســام را دارنــد. او در آخــر بــه 

ایــن نتیجــه می رســد کــه بیشــترین رقابــت و تعــارض ایــران و عربســتان دو ایدئولــوژی تشــیع و وهابیــت 

ــا  ــد. ب ــط بین المللــی و منطقــه ای دارن ــر رواب ــه جهــان و الگــوی حاکــم ب ــی ب اســت کــه نگرشــی متفاوت

ــدگاه و الگــو جدیــدی در  ــد دی ــه می توان ــن مقال ــه بررســی مقــاالت و طرح هــا در ایــن حــوزه، ای توجــه ب

روابــط دو کشــور باشــد.

3. مفاهیم نظری

3-1. الگوهای رفتاری در ژئوپلیتیک

ــی  ــر اصل ــه عنص ــب س ــۀ ترکی ــه نتیج ــتند ک ــی هس ــیوه   ها و رویکردهای ــا، ش ــاری، پدیده ه ــای رفت الگوه

ــا،  ــۀ جغرافی ــۀ اصــول چندگان ــر پای ــدرت هســتند و بازیگــران مختلــف سیاســی ب ــا، سیاســت و ق جغرافی

ــران  ــت بازیگ ــا را نخس ــن الگوه ــد. ای ــه کار می  گیرن ــر ب ــه یکدیگ ــبت ب ــع نس ــدرت و ادراک از مناف ق

مختلــف ماننــد دولت هــا، رهبــران سیاســی، احــزاب، نهادهــای مدنــی، ســازمان های غیردولتــی، نهادهــا 

ــم از  ــر اع ــه یکدیگ ــبت ب ــی نس ــای دین ــران و نهاده ــانه ای، رهب ــی و رس ــادی، اجتماع ــات اقتص و مؤسس

ــن  ــی ای ــا قلمروهــای فضای ــی ی ــد. دوم ســطوح جغرافیای ــا همــکار می  گیرن ــا دشــمن، رقیــب ی دوســت ی

ــی،  ــه بیان ــتند. ب ــی هس ــه ای و جهان ــوری، منطق ــی و کش ــی، مل ــی، فرومل ــطوح محل ــامل س ــا ش الگوه

ــی  ــف فضای ــای مختل ــا را در مقیاس ه ــوان آن ه ــار می ت ــت رفت ــد ماهی ــم در بع ــر و ه ــد بازیگ ــم در بع ه

ــاری ماهیــت ژئوپلیتیکــی داشــته و نتیجــۀ ترکیــب عناصــر و مؤلفه هــای  ــن الگوهــای رفت ــد. ســوم، ای دی

ــه بیانــی، همــان عناصــری کــه پایــۀ ژئوپلیتیــک را به عنــوان یــک  جغرافیــا، قــدرت و سیاســت هســتند. ب

ــر  ــی عناص ــل تاق ــوان مح ــاری را می ت ــای رفت ــن الگوه ــن ای ــد. بنابرای ــکیل می دهن ــی تش ــش ترکیب دان

پایــۀ ژئوپلیتیــک دانســت کــه از ماهیــت ترکیبــی برخوردارنــد. الگوهــای رفتــاری این هــا هســتند: امنیــت، 

.)Hafiz Nia, 2016: 451( ــی ــط ژئوپلیتیک ــه، رواب ــگ و منازع ــد، جن تهدی

3-2. روابط ژئوپلیتیک

ــوذ و  ــادل، نف ــل و تع ــلطه، تعام ــت س ــتیا، تح ــلطه و اس ــکل س ــران به ش ــن بازیگ ــک بی ــط ژئوپلیتی رواب

ــن بازیگــران  ــل بی ــارت اســت از ارتباطــات گوناگــون و متقاب ــرد. رابطــۀ تعاملــی عب رقابــت شــکل می گی

ــوع  ــن ن ــدرت. در ای ــری ق ــر براب ــی ب ــۀ مبتن ــا رابط ــی )Nel & Mcgowan, 1999, 321( ی بین الملل

رابطــه، دو طــرف از ســطح به نســبت برابــر قــدرت وزن ژئوپلیتیــک برخوردارنــد. چنیــن ارتباطــی ویژگــی 
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ــن  ــی ضم ــط تعادل ــه رواب ــوب این گون ــران در چارچ ــا و بازیگ ــه دارد. دولت ه ــل و محتاطان ــدام متقاب اق

ــه یکدیگــر نگریســته  ــه چشــم رقیــب ب ــد، همــواره ب ــه یکدیگــر دارن ــز نســبت ب اینکــه نگــرش احترام آمی

و در پرتــو ادراک منافــع ملــی خــود و نیــز منافــع متعــارض منطقــه ای یــا جهانــی، بــا یکدیگــر محتاطانــه 

ــد )Hafiz Nia, 2010, 363(؛  ــد گمان ان ــر ب ــداف یکدیگ ــه اه ــبت ب  نس
ً
ــوال ــد و معم ــورد می کنن برخ

ــی. ــط این هــا هســتند رابطــۀ ســلطه، رابطــۀ نفــوذ و رابطــۀ رقابت ــن رواب ای

3-3. منازعه

ــت.  ــان نیس ــض یکس ــت مح ــا رقاب ــه ب ــت. منازع ــر اس ــا یکدیگ ــان ها ب ــل انس ــش متقاب ــه کن منازع

ــه  ــدون آنک ــد، ب ــت کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــاب ب ــر کمی ــه عنص ــتیابی ب ــل دس ــت به دلی ــن اس ــان ها ممک انس

گاه باشــند یــا بخواهنــد از دســتیابی آن هــا بــه اهدافشــان جلوگیــری کننــد.   از وجــود رقبــای خــود آ
ً
کامــا

ــد و  ــزل  دهن ــود را تن ــت خ ــند موقعی ــرف بکوش ــه دو ط ــود ک ــل می ش ــه تبدی ــه منازع ــی ب ــت، هنگام رقاب

ــه اهدافشــان شــوند و رقبــای خویــش را  ــع از دســتیابی دیگــران ب موقعیــت دیگــری را تقویــت کننــد، مان

ــا  ــونت آمیز ی ــد خش ــف می توان ــرایط مختل ــه ش ــته ب ــه بس ــد. منازع ــود کنن ــی ناب ــا حت ــارج« ی »از دور خ

ــد  ــدنی باش ــا حل نش ــدنی ی ــر و حل ش ــا کنترل ناپذی ــر ی ــان،  کنترل پذی ــا پنه ــکار ی ــونت آمیز، آش غیرخش

.)Jaafari Voldani, 2014: 43(

Source: Author نقشۀ 1: موقعیت ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا
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4. ابعاد تعارض و تعامل بین ایران و عربستان سعودی

4-1. بعد اقتصادی

بعــد اقتصــادی در روابــط ایــران و عربســتان اهمیــت ویــژه ای دارد، زیــرا دو کشــور از منابــع انــرژی 

ــورهای  ــه کش ــون توج ــه کان ــا را ب ــع آن ه ــن مناب ــت ای ــا مثب ــی ی ــازده منف ــد و ب ــادی برخوردارن زی

ــژه نفــت خــام  ــرژی به وی ــل کــرده اســت )Saleh Mohammad, 2017(. ان ــزرگ تبدی کوچــک و ب

ــۀ  ــن مؤلف ــد. مهم تری ــردی عربســتان را آشــکار می کن ــت راهب عامــل مهــم و اساســی اســت کــه اهمی

ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــد از گاز جه ــام و 4،5 درص ــت خ ــد از کل نف ــن درص ــود چندی آن وج

ــه در  ــد روزان ــا تولی ــد نفــت خــام عربســتان به شــکلی اســت کــه توانســته ب ــره و تولی داده اســت. ذخی

حــدود 11،5 میلیــون بشــکه، بــازار جهانــی نفــت را در اختیــار بگیــرد )BP , 2015: 6( ایــن قــدرت 

ــت و  ــذاری نف ــت در قیمت گ ــکان داده اس ــعودی ها ام ــه س ــی ب ــه ای و جهان ــطح منطق ــد، در س تولی

ــیار  ــع بس ــل، مناب ــند. در مقاب ــته باش ــژه ای داش ــش وی ــرف آن، نق ــع و مص ــد، توزی ــی تولی به طورکل

ــمار  ــرژی به ش ــازار ان ــتان در ب ــادی عربس ــلط اقتص ــرای تس ــده ای ب ــب عم ــز رقی ــران نی ــت وگاز ای نف

ــور در  ــن دو کش ــن ای ــترده بی ــای گس ــا واکنش ه ــراه ب ــت هم ــبب رقاب ــوع س ــن موض ــی رود. همی م

ــازار انــرژی شــده اســت. ســطح ب

4-2. بعد ایدئولوژیک

ــرنگونی  ــه س ــران ب ــاب ای ــود: 1. انق ــده ب ــعودی ها نگران کنن ــرای س ــت ب ــد جه ــران از چن ــاب ای انق

ــه  ــد ک ــی باش ــت الگوی ــن می توانس ــد و ای ــر ش ــاهی منج ــت پادش ــک حکوم ــروعیت زدایی از ی و مش

ــوان  ــا عن ــران ب ــاب ای ــری انق ــوند؛ 2. جهت گی ــاده ش ــم پی ــعودی ه ــاهی س ــت پادش ــارۀ حکوم درب

ــوی  ــن از س ــود و ای ــه ب ــانه گرفت ــنی را نش ــیعه و س ــم از ش ــام اع ــای اس ــۀ دنی ــاب« هم ــدور انق »ص

ــس  ــن  پ ــه از ای ــود ک ــده ب ــود آم ــور به وج ــن تص ــت؛ 3. ای ــال داش ــر به دنب ــاس خط ــعودی ها احس س

ایــران شــیعی بایــد رهبــری کل دنیــای اســام را برعهــده گیــرد و جهــان اهل ســنت هــم بایــد از تشــیع 

اطاعــت کنــد. ایــن برداشــت بــرای عربســتان کــه خــود را رهبــر دنیــای اســام ســنی می دانســت بســیار 

ســخت می نمــود؛ 4. حتــی اگــر دامنــۀ انقــاب اســامی ایــران را محــدود بــه اهــل تشــیع بدانیــم ایــن 

انقــاب بــه بیــداری شــیعیان در کشــورهای مختلــف و حتــی در خــود عربســتان منجــر خواهــد شــد کــه 

به شــکلی موقعیــت عربســتان را دچــار چالــش خواهــد کــرد )Abdo، 2015: 1(؛ 5. چــون عربســتان 

 Shafi’i and( ــت ــکای اس ــی ضدآمری ــران انقاب ــاب ای ــت و انق ــه اس ــه منطق ــکا ب ــل ورود آمری مح
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Ghanbari, 2015: 125( ســبب تعــارض در سیاســت خارجــی دو کشــور شــد و عامــل خارجــی را 

در روابــط دو کشــور دخیــل کــرد. مجموعــۀ ایــن عوامــل همیشــه همــراه بــا اقداماتــی از ســوی هــر دو 

کشــور در مقابــل یکدیگــر شــده اســت کــه ســبب بی اعتمــادی و تیرگــی روابــط بیــن ایــران و عربســتان 

ســعودی نیــز شــده اســت.

4-3. بعد نظامی و امنیتی

ــردن  ــدرت و پرک ــت ق ــرای  تقوی ــه ای ب ــم منطق ــور مه ــوان دو کش ــران به عن ــعودی و ای ــتان س عربس

ــار و  ــظ اعتب ــرای حف ــی را ب ــرد جامع ــه، راهب ــادل در منطق ــدم تع ــر در ع ــی از تغیی ــکاف های ناش ش

ــه تعــادل مطلــوب  ــل اهمیــت آن در دســتیابی ب ــد کــه بعــد نظامــی به دلی ــه کار برده ان اهــرم منطقــه ای ب

ــر  ــت ب ــر دالل ــن ام ــرا ای ــور دارد، زی ــردی دو کش ــزی راهب ــی در برنامه ری ــت باالی ــا، اولوی ــن آن ه بی

ــن  ــی را نشــان می دهــد کــه ناشــی از تعامــل دائمــی بی محیط هــای منطقــه ای و بین المللــی و موضوعات

مؤلفه هــا و اجــزای آن اســت )Allal Zair, 2013: 113(. پــس از حملــۀ عــراق بــه کویــت، عربســتان 

ــه  ــرد. ب ــدا ک ــارس پی ــت خلیج ف ــا در امنی ــهم غربی ه ــدۀ س ــرش ای ــرای پذی ــتری ب ــل بیش ــعودی تمای س

 ایــن  ترتیــب، عربســتان سیاســتی را دنبــال کــرد کــه در دوره ای بیــن جایگزینــی رد حضــور خارجــی یــا 

ــاالت  ــا ای ــی ب ــی نظام ــای امنیت ــه همکاری ه ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــزرگ ق ــای ب ــا قدرت ه ــی ب ــاد امنیت اتح

ــات را در  متحــده را در قالــب تمرین هــا و رزمایش هــای مشــترک نظامــی تشــدید کــرده و برخــی امکان

فرودگاه هــای ارتــش ســعودی بــه آمریــکا ارائــه داد و در عمــل بــا حضــور نظامــی آمریــکا موافقــت کــرد 

.)Saleh Mohammad, 2017(

ــوذ  ــرای نف ــران ب ــعودی و ای ــتان س ــن عربس ــت بی ــغال آن، رقاب ــراق و اش ــی ع پاش ــس از فرو پ

ــود  ــت خ ــت موقعی ی ــرای تقو ــردی را ب ــدام راهب ــد هرک ــبب ش ــرد و س ــدا ک ــش پی ــه افزای در منطق

ــورهای  ــا کش ــران ب ــته ای ای ــق هس ــد )Abdul Hai, 2010: 284(. تواف ــاد کنن ــه ایج در منطق

ــوج  ــن م ــد و همچنی ــه ش ــوذ آن در منطق ــش نف ــران و افزای ــادی ای ــت اقتص ی ــبب تقو ــه س 5+1 ک

ــه ای  ــدان منطق ــی از متح ــقوط برخ ــب س ــه موج ــه ک ــی در منطق ــای مردم ــا و انقاب ه ناآرامی ه

ــران  ــر ای ــود در براب ــوذ خ ــش نف ــعودی ها از کاه ــرس س ــبب ت ــد س ــن ش ــر و یم ــتان در مص عربس

ــه  ــد و ب ــلیحاتی گرفتن ــت تس ــران در رقاب ــا ای ــری ب ــه درگی ــم ب ــل، تصمی ــن دلی ــه همی ــدند. ب ش

ــه  ــه ب ــی را در کل منطق ــارج نظام ــن مخ ــد و بزرگ تری ــه پرداختن ــود در منطق ــی خ ــت نظام ی تقو

ــد. ــاص دادن ــود اختص خ
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ــران و عربســتان ســعودی در  ــط ای ــر روی رواب ــه ای ب 6. تحــوالت تأثیرگــذار منطق
قــرن بیســت ویکم )2001 – 2018(

ــا تغیــر و تحــوالت مختلفــی همــراه بــوده اســت  وضعیــت جنــوب غــرب آســیا در قــرن بیســت ویکم ب

کــه بــر روی روابــط دو کشــور ایــران و عربســتان ســعودی نیــز تأثیــر فراوانــی گذاشــت اســت. به طــوری 

ــات بعــد از آن  ــه عــراق حــوادث و اتفاق ــاالت متحــده ب ــۀ ای ــازده ســپتامبر و حمل ــۀ ی کــه بعــد از حادث

ــل در  ــک دورۀ تعام ــد از ی ــتان بع ــران و عربس ــط ای ــد رواب ــبب ش ــم س ــه آن می پردازی ــه ب ــه در ادام ک

ــش در  ــت و تن ــه اوج رقاب ــا را ب ــارض آن ه ــن تع ــود و ای ــارض ش ــاز تع ــاره وارد ف ــور دوب ــط دو کش رواب

ــه  ــکا ب ــۀ آمری ــپتامبر و حمل ــازده س ــد از ی ــاند. بع ــر برس ــال های اخی ــور در س ــط دو کش ــخ رواب تاری

عــراق بــا وجــود نگرانــی عربســتان از برنامــۀ هســته ای ایــران، روابــط دو کشــور تــا زمــان روی کارآمــدن 

ــط دو  ــژاد رواب ــت جمهوری احمدی ن ــد از ریاس ــا بع ــد. ام ــت مان ــان مثب ــژاد همچن ــود احمدی ن محم

کشــور تحــت تأثیــر رویدادهــای منطقــه ای و انتقادهــای تنــد او علیــه حاکمــان عــرب و تحریــک مــردم 

ــال 2009  ــد در س ــبب ش ــت س ــن سیاس ــد. همی ــارض ش ــا وارد تع ــه آن ه ــورش علی ــرای ش ــه ب منطق

ــرای  ــر ب ــتادن زائ ــران فرس ــران، ای ــا زائ ــار ب ــارۀ رفت ــران درب ــتان و ای ــای عربس ــاف مقام ه ــال اخت به دنب

عمــره را متوقــف کنــد. در سیاســت خارجــی نیــز بــا توجــه  بــه نگرانــی عربســتان از نفــوذ ایــران در منطقــه 

ــان  ــه لبن ــروزی حزب الل ــن پی ــن کشــور و همچنی بعــد از ســقوط صــدام و روی کارآمــدن شــیعیان در ای

ــای  ــد در رویداده ــام ش ــا انج ــن گروه ه ــران از ای ــای ای ــا حمایت ه ــه ب ــرائیل ک ــر اس ــاس در براب و حم

ــن تعارض هــا در سیاســت خارجــی در ســال 2008  ــد. ای  ضــد یکدیگــر عمــل کردن
ً
منطقــه ای کامــا

تــا آنجــای پیــش رفــت کــه ملــک عبداللــه پادشــاه وقــت عربســتان ســعودی به دلیــل تــرس از افزایــش 

قــدرت هســته ای و نظامــی ایــران و نفــوذ آن در منطقــه از آمریــکا می خواهــد بــه ایــران حملــه کنــد تــا 

»ســر افعــی را قطــع کنــد«. ا

ز دیگــر حــوادث تأثیرگــذار در تنــش روابــط دو کشــور از ســال 2010 بــه بعــد کــه بــا واکنــش عربســتان 

ــت  ــن، حمای ــه در بحری ــه آل خلیف ــردم علی ــات م ــران از اعتراض ــود حمایت ای ــراه ب ــران هم ــر ای در براب

ــوری  ــران از ن ــارک در ســال 2011 ، حمایــت ای ــران از انقــاب مصــر و ســقوط دیکتاتــوری حســنی مب ای

ــوریه در  ــور س ــد، رئیس جمه ــار اس ــی از بش ــت مالی نظام ــراق، حمای ــیعی ع ــت وزیر ش ــی، نخس المالک

ــرح  ــام ط ــد اته ــود دارد مانن ــز وج ــری نی ــن دیگ ــوادث تنش آفری ــود. ح ــره ب ــه النص ــش و جبه ــل داع مقاب

تــرور ســفیر عربســتان در آمریــکا بــه ایــران، اعــدام چندیــن ایرانــی در عربســتان ســعودی بــه اتهــام حمــل 

ــتان در  ــط عربس ــک توس ــت های اوپ ــا سیاس ــت ب ــت در مخالف ــد نف ــزان تولی ــش می ــدر، افزای ــواد مخ م

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100116_l31_haj_iran
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100116_l31_haj_iran
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ســال 2014 و کاهــش قیمــت نفــت از 110 دالر بــه 30 دالر، حملــۀ عربســتان بــه یمــن و حمایــت ایــران 

ــوران  ــط مأم ــده توس ــرودگاه ج ــی در ف ــوان ایران ــه دو نوج ــرض ب ــال 2014، تع ــن در س ــه یم از انصارالل

ــت ویکم  ــرن بیس ــدای ق ــزرگ از ابت ــداد ب ــج روی ــال پن ــن  ح ــا ای ــال 2015. ب ــتان در س ــرودگاه در عربس ف

تــا بــه امــروز، منطقــه را بــا تغیــر تحــوالت ژئوپلیتیکــی بســیار زیــادی مواجــه کــرده اســت و معــادالت و 

دورنمــای ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه را به کلــی تغییــر داده و بــر روی روابــط بیــن کشــورهای منطقــه به ویــژه 

ــان می کنیــم: ــران و عربســتان اثــرات مهمــی گذاشــته اســت. در ادامــه ایــن پنــج رویــداد را بی روابــط ای

الف( حوادث 11 سپتامبر

حــوادث 11 ســپتامبر منشــأ تحــوالت جدیــدی در کل جهــان شــد و چرخشــگاه مهمــی در تحــوالت 

منطقــۀ جنــوب غــرب آســیا محســوب می شــود. به طــوری  کــه بعــد از ایــن رویــداد، راهبــرد امنیــت ملــی 

ایــاالت متحــده بــر ســه محــور اســتوار شــد کــه ایــن راهبــرد امنیتــی را محافظــه کاران آمریــکا مطابــق بــا 

ــا  ــرات ب ــترین تأثی ــز بیش ــه ای نی ــد منطق ــد )Bashiri, 2005: 1(. در بع ــی کردن ــود طراح ــای خ آرمان ه

حملــۀ ســریع پرقــدرت ایــاالت متحــده بــر جنــوب غــرب آســیا )خاورمیانــه( به ویــژه منطقــۀ ژئوپلیتیــک 

ــن کشــور را اهــداف قاطــع و ژئوپلیتیــک  ــی و ارادۀ سیاســی نومحافظــه کاران ای ــود و توانای ــارس ب خلیج ف

ــه  ــی ب ــاف بین الملل ــم ائت ــاخت )Hafez Nia, Romina: 2004(. تهاج ــن س ــی ممک ــطح جهان در س

ــن در  ــی نوی ــبب نظم ــال 2003 س ــپتامبر در س ــازده س ــد از ی ــتان بع ــراق و افغانس ــه ع ــکا ب ــری آمری رهب

منطقــه و گشایشــی بــرای ایــران در پیشــبرد قرارگرفتــن به عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای شــد کــه در ادامــه 

ــم. ــه آن می پردازی ب

یکا به عراق و سقوط صدام ب( حملۀ آمر

ســقوط صــدام و دولــت بعثــی عــراق در ســال 2003 ، فرصتــی بــرای نیروهــای شــیعی فراهــم کــرد 

ــود  ــش خ ــراق، نق ــی ع ــی و حکومت ــی و اجتماع ــوزۀ سیاس ــف در ح ــائل مختل ــدن در مس ــا درگیرش ــا ب ت

ــط  ــه توس ــور همیش ــن کش ــتۀ ای ــه در گذش ــیعیانی ک ــاق، ش ــن اتف ــا ای ــد. ب ــت کنن ــراق تثبی ــدۀ ع را در آین

عثمانی هــا، بریتانیای   هــا و ســپس توســط دیکتاتــوری حاکــم در عــراق ســرکوب شــده بودنــد، بــه نیــروی 

ــی  و  ــۀ اجتماع ــراق در عرص ــیعیان ع ــمگیر ش ــور چش ــدند. ظه ــل ش ــدی تبدی ــد و قدرتمن ــی جدی سیاس

ــدرت در  ــد ق ــه می توان ــی ک ــه نیروی ــرکوب، ب ــونت و س ــان خش ــان از قربانی ــدن آن ــل ش ــی و تبدی سیاس

 
ً
ــوال ــه معم ــه ای ک ــدرت را در منطق ــوازن ق ــرد، ت ــت  بگی ــه را در دس ــردی منطق ــورهای راهب ــی از کش یک

زیــر ســلطۀ سنی هاســت، بــه نفــع نیروهــای شــیعی درهــم ریخــت )Nadri, 2013: 132(. ایــن اتفــاق 
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ســبب افزایــش نقــش و موقعیــت ایــران در ایــن کشــور و منطقــۀ خلیج فــارس شــد. قدرت یابــی شــیعیان 

در عــراق و در ادامــه ارتقــای جایــگاه شــیعیان در لبنــان بــه تثبیــت عنصــر شــیعی در سیاســت منطقــه ای 

و پیونــد میــان مســائل حــوزۀ خلیج فــارس و حــوزۀ مدیترانــه و در نتیجــه، تقویــت نقــش اثرگــذاری ایــران 

در منطقــه انجامیــد. همچنیــن بــه جنــگ ســرد جدیــد میــان ایــران و عربســتان و گــذر دو کشــور از مرحلــۀ 

ــه تضــاد و تقابــل ژئوپلیتیکــی و ایدئولوژیکــی منجــر شــد.  رقابــت ب

ج( بهار عربی یا بیداری اسالمی

ــتردۀ  ــات گس ــد، اعتراض ــزارۀ جدی ــن ه ــال های آغازی ــای س ــن رویداده ــی از مهم تری ــک یک بی ش

ــد و  ــروع ش ــال 2010 ش ــر س ــه از اواخ ــود ک ــا ب ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس ــوب غ ــۀ جن ــی در منطق مردم

ــوالت  ــن تح ــه از ای ــتی ک ــت، برداش ــد: نخس ــر ش ــورد آن منج ــت در م ــوع برداش ــه ن ــکل گیری س ــه ش ب

ــت.  ــرب می دانس ــی غ ــرال دموکراس ــواج لیب ــتمرار ام ــرد و آن را در اس ــاد می ک ــی« ی ــار عرب ــام »به ــا ن ب

ــام  ــا ن ــوالت ب ــن تح ــه از ای ــتی ک ــتند؛ دوم، برداش ــاوری داش ــن ب ــی چنی ــگان غرب ــات و نخب ــتر مقام بیش

ــود  ــام نم ــان اس ــی جه ــی و اجتماع ــگان سیاس ــن نخب ــتر در بی ــرد و بیش ــاد می ک ــامی« ی ــداری اس »بی

ــه گروهــی از متفکــران در دنیــای غــرب و اســام  ــدا کــرد. ســومین تفســیر از ایــن تحــوالت متعلــق ب پی

بــود کــه بــا نگرشــی پیامدگــرا ایــن تحــوالت را جنبشــی دوره ای و گــذرا می دانســتند کــه ماننــد بســیاری 

ــا  ــام گرایی ب ــۀ اس ــر غلب ــی از نظ ــۀ خاص ــه نتیج ــامی ب ــورهای اس ــا در کش ــا و قیام ه ــر از جنبش ه دیگ

ــوالت در  ــن تح ــه ای ــت ک ــکار اس ــئله آش ــن مس ــر از ای ــا صرف نظ ــد، ام ــد ش ــی نخواه ــی منته دموکراس

  Sadeghi I and Eshratabad, 2014:50 &( گســترۀ ژئوپلیتیــک خاورمیانــه بســیار بدیــع بــوده اســت

.)Saedi, 2015: 91

ــل  ــه دلی ــر ب ــی دیگ ــید و در برخ ــه رس ــه نتیج ــه ب ــد ک ــی ش ــورها اعتراضات ــن کش ــی از ای  در برخ

ــت  ــات نتوانس ــوالت و اعتراض ــن تح ــت، ای ــع حکوم ــدام به موق ــی و اق ــات مردم ــتن اعتراض انسجام نداش

ــن  ــا ای ــوز ب ــم هن ــا ه ــی حکومت ه ــتان، اردن. برخ ــد عربس ــود مانن ــت ش ــی در حکوم ــبب دگرگون س

ــه ای  ــای منطق ــت قدرت ه ــوان در دخال ــدن آن را می ت ــل  طوالنی ش ــد. دلی ــات درگیرن ــوالت و اعتراض تح

ــوا در  ــوازن ق ــن ت ــه ای ــی ک ــا موقع ــت و ت ــوا در آن دانس ــوازن ق ــر و ت ــورد نظ ــور م ــی در کش و بین الملل

بحــران ایــن کشــورها وجــود داشــته باشــد ایــن بحران هــا در ایــن کشــورها ادامــه خواهــد داشــت ماننــد 

یمــن، ســوریه، بحریــن )Yazdanfam, 2010: 48(. آنچــه در ایــن دوره ســبب بحرانی ترشــدن و رقابــت 

خصومت آمیــز بیــن روابــط ایــران و عربســتان شــد، ســقوط متحــدان عربســتان در مصــر و یمــن و درگیــری 
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ــا ســوریه، کشــورهای  ــا مصــر، از یمــن ت ــس ت ــود. تحــوالت در کشــورهای اســامی از تون ــن ب در بحری

ــت  ــردن آن پش ــه پنهان ک ــی ک ــرارداد. مواضع ــاوت ق ــع متف ــتان را در مواض ــران و عربس ــژه ای ــه به وی منطق

ــران و  ــر، ای ــه، در مص ــرای نمون ــد. ب ــکار می ش ــیدن آش ــرای به نتیجه رس ــد ب ــود و بای ــن نب ــرده ممک پ

ــن  ــر بحری ــر س ــتان ب ــران و عربس ــت ای ــد. سیاس ــش گرفتن ــاوت را در پی ــع متف  دو موض
ً
ــا ــتان کام عربس

بیــش از دیگــر موضوعــات بحرانــی شــد. ایــران از تظاهــرات مســالمت آمیز و راهــکار سیاســی در بحریــن 

حمایــت و دو طــرف را بــه خویشــتن داری دعــوت کــرد. در مقابــل، عربســتان ایــن سیاســت را مداخلــه در 

.)Rabi’i, 2014( ــرد ــیر می ک ــی تفس ــورهای عرب ــور کش ام

د( برجام

برنامــۀ جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( به دنبــال توافــق جامــع بــر ســر برنامــۀ هســته ای ایــران و به دنبــال 

تفاهــم هســته ای لــوزان در 14 ژوئیــۀ 2015 در ویــن اتریــش بیــن ایــران، اتحادیــۀ اروپــا و گروه 1+5 شــامل 

چیــن، فرانســه، روســیه، انگلیــس، ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و آلمــان منعقــد شــد. بــا بــه ســرانجام رســیدن 

ــازه ای شــد. به طــوری کــه  ایــن مذاکــرات چندین ســاله هســته ای روابــط ایــران و عربســتان وارد مرحلــۀ ت

ــی و  ــادالت سیاس ــران در مع ــت ای ــدن دس ــران و بازترش ــه ای ای ــگاه منطق ــای جای ــبب ارتق ــق س ــن تواف ای

ــه دار  ــوان داعی ــر از ســوریه، عــراق و یمــن شــد. همیــن موضــوع ســبب شــد عربســتان به عن حمایــت بهت

رهبــری جهــان عــرب و اســام زیــان کنــد و جایــگاه خــود را در خطــر ببینــد، زیــرا پیــش از آن در شــرایط 

ــه  ــر منطق ــود ب ــی خ ــت هژمون ــل و تثبی ــال تحمی ــور به دنب ــن کش ــران، ای ــی ای ــزوای بین الملل ــم و ان تحری

بــود )Salehi, Faramarz Menesh, 2015: 66( و اقداماتــی بــرای ضربــه زدن بــه ایــران انجــام  داد کــه 

مهم تریــن آن افزایــش تولیــد نفــت بــرای کاهــش قیمــت نفــت و ضربــه بــه اقتصــاد ایــران بــود. همچنیــن 

در ژانویــۀ 201۶ عربســتان شــیخ نمــر را اعــدام کــرد کــه ایــن مســئله ســبب اعتــراض عــده ای در ایــران 

و حملــه بــه ســفارتخانۀ عربســتان شــد کــه به موجــب ایــن اقــدام عربســتان ســعودی روابــط دیپلماتیــک 

ــی  ــن فراوان ــا اقدامــات اختاف آفری ــار دو کشــور ب ــران را قطــع کــرد. بعــد از قطــع رابطــه رفت ــا ای خــود ب

ــن اقدامــات را مقدمــۀ ایجــاد اختــاف شــدید و احتمــال جنگــی  ــود کــه برخــی تحلیلگــران ای همــراه ب

ــام  ــا اع ــی از خبرگزاری ه ــا یک ــو ب ــان در گفت وگ ــۀ آلم ــر خارج ــه وزی ــوری ک ــتند. به ط ــه دانس همه جانب

کــرد: »وقتــی بــا ســران منطقــه صحبــت کــردم، تــازه فهمیــدم موضــوع جنــگ تــا چــه حــد جــدی اســت.«

ــود،  ــراه ب ــور هم ــات دو کش ــر مقام ــا اظهارنظ ــه ب ــه ک ــع رابط ــد از قط ــات بع ــن اقدام مهم تری

ــی در  ــاد ناآرام ــگ و ایج ــاندن جن ــه کش ــتان ب ــد عربس ــلمان، ولیعه ــن س ــط ب ــران توس ــد ای تهدی
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ــات تروریســتی در  ــک عملی ــاد در ســال 2017 داعــش ی ــاق هــم افت ــن اتف ــود. همی ــران ب داخــل ای

تهــران و در مجلــس و مرقــد بنیان گــذار جمهــوری اســامی انجــام داد و ایــران عربســتان را مســئول 

ایــن حادثــه دانســت. در مقابــل نیــز بــا شــدت گرفتن درگیری هــا در یمــن، در نوامبــر 2017 

ــت.  ــن قرارگرف ــای یم ــای حوثی ه ــک و راکده ــه موش ــورد حمل ــتان م ــد عربس ــک خال ــرودگاه مل ف

ــران دانســتند.  ــه را متوجــه ای ــن حمل ــران هســتند. مقامــات عربســتان ای حوثی هــا مــورد حمایــت ای

ــپ  ــه ترام ــرد ک ــش را ک ــۀ تاش ــتان هم ــور، عربس ــات دو کش ــی مقام ــای لفظ ــن جنگ ه ــد از ای بع

رئیس جمهــور آمریــکا از توافــق بین المللــی برجــام خــارج شــود و تحریم هــای بین المللــی را 

بــاره بــرای ایــران برگردانــد، زیــرا بعــد از توافــق برجــام ایــران توانســته بــود بــا کاهــش تحریم هــا  دو

وضعیــت اقتصــادی خــود را بهبــود بخشــد و روزانــه بیــش 3،5 میلیــون بشــکه نفــت بفروشــد و بــه 

ــوذ  ــش نف ــبب افزای ــد و س ــه بزن ــری در منطق ــات تحریک کننده ت ــه اقدام ــت ب ــتان دس ــاد عربس اعتق

ــک  ــا تحری ــام ب ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ ــود. بع ــه ش ــتان در منطق ــوذ عربس ــش نف ــود و کاه خ

ــد  ــه رو ش ب ــی رو ــای نفت ــروش و درآمده ــش ف ــا کاه ــران ب ــال 2018  ای ــرائیل در س ــتان و اس عربس

ــا  ــت، ب ــن نف ــورت فروش نرفت ــز در ص ــۀ هرم ــتن تنگ ــه بس ــد ب ــن تهدی ــران ضم ــد ای ــبب ش ــه س ک

تحریــک هم پیمانــان خــود در منطقــه، اقداماتــی بــرای ناامن کــردن منطقــه انجــام دهــد. در 

ــران  ــوذ ای ــر نف ــق زی ــزی در مناط ــات تحریک آمی ــکا اقدام ــک آمری ــا کم ــتان ب ــز عربس ــل نی مقاب

ــن  ــه ای ــد از جمل ــور ش ــای دو کش ــتعفای دولت ه ــبب اس ــه س ــام داد ک ــان انج ــراق لبن ــه ع از جمل

ــل  ــط عوام ــر توس ــورهای دیگ ــی کش ــتان و برخ ــای عربس ــن نفتکش ه ــدف قرارگرفت ــات: ه اقدام

ــه  ــه تأسیســات آرامکــو کــه روزان ــه ب ــارس، حمل ــن 2019 در خلیج ف ــه و 13 ژوئ ناشــناس در 12 م

بیــش از پنــج میلیــون بشــکه نفــت تولیــد می کنــد در 14 ســپتامبر 2019 کــه ســبب افزایــش 

ــادی از حوثی هــای یمــن )کــه مــورد  ــی و پهپ ــۀ زمین حــدود 20 درصــدی قیمــت نفــت شــد، حمل

حمایــت کامــل ایــران هســتند( در 28 ســپتامبر 2019 بــه نجــران در جنــوب عربســتان کــه در ایــن 

ــارت  ــه اس ــر ب ــزار نف ــدود دو ه ــته و ح ــر کش ــا نف ــود، صده ــعودی ناب ــش س ــپ ارت ــه تی ــه س حمل

ــه  ــه ب ــز حمل ــل نی ــاد. در مقاب ــا افت ــت حوثی ه ــادی به دس ــزات زی ــم و تجهی ــدند و غنائ ــه ش گرفت

ــون بشــکه نفــت در ۶0 مایلــی بنــدر جــدۀ عربســتان در 11  ــا یــک میلی نفتکــش ایرانــی ســابی تی ب

اکتبــر )19 مهــر 98(  2019 ، حملــه چندیــن بــاره و آتــش زدن ســفارت ایــران در عــراق، تحریــک 

ــران در ایــن کشــورها توســط  ــه اقدامــات و دخالت هــای ای ــراض نســبت ب ــان اعت مــردم عــراق و لبن

ــات را رد  ــن اقدام ــت در ای ــور دخال ــر دو کش ــد ه ــر. هرچن ــورهای دیگ ــتان و کش ــکا و عربس آمری
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ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــور به ص ــن دو کش ــان ای ــۀ کارشناس ــخنان هم ــه س ــا ب ــد، بن کرده ان

ــروج  ــان خ ــران از زم ــه ای ــت ک ــلم  اس ــوع مس ــد. در مجم ــذار بوده ان ــات اثرگ ــن اقدام ــر روی ای ب

ــاظ  ــران الف ــط ای ــکای توس ــاد آمری ــن پهپ ــدف قرارگرفت ــان ه ــتان از زم ــام و عربس ــکا از برج آمری

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر کاه ــه یکدیگ ــبت ب ــا نس ــات آن ه ــز مقام تهدید آمی

جدول 1. سیر زمانی وقایع تأثیرگذار در روابط بین ایران و عربستان سعودی 

شروع و پایان روابط دو کشور در 
حوادث تأثیرگذارسالدوره های مختلف

مرحله اول

آغاز روابط سیاسی 1929آغاز روابط

1929تا روابط مسالمت آمیز
 بستن عهدنامه موّدت و روابط به نسبت مسالمت آمیز1937

دوران افول در 
روابط همراه با 

افزایش تنش
1937 تا 

1943
دوران افول )تزلزل( روابط – تعطیل کردن سفارت ایران در حجاز و نجد و کاهش 

سطح روابط دیپلماتیک - ممنوعیت حج به دلیل بی احترامی سعودی ها به زائران ایرانی

قطع روابط سیاسی به دلیل اعدام زائر ایرانی توسط سعودی ها 1943تا1948قطع روابط سیاسی

مرحلۀ 
دوم

آغاز دوبارۀ روابط سیاسی، ارسال نامۀ عبدالعزیز )پادشاه سعودی( مبنی بر برقراری 1948آغاز روابط
ارتباط   

1948تا1979روابط مسالمت آمیز
روابط مسالمت آمیز با کمترین تنش در روابط به جز دو مورد مناقشه یکی مناقشه بر 
سرنام خلیج فارس و دیگری مسئلۀ بحرین که در هر دو مورد فقط در حد یک بیانیه 

مناقشه به پایان رسید.

دوران افول در 
روابط همراه با 

افزایش تنش

آغاز تنش در روابط با انقالب اسالمی در ایران و راهبرد صدور انقالب در منطقه از 1979
طرف ایران 

همکاری عربستان با آمریکا در واقعۀ طبس1980

حمایت مالی و سیاسی عربستان از صدام حسین در جنگ با ایران1980تا1988

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس  توسط عربستان و کشورهای حاشیۀ جنوبی 1981
خلیج فارس برای واکنش امنیتی در مقابل انقالب ایران و جنگ ایران و عراق

جنگ نفت کش ها، حملۀ عربستان به جنگندۀ ایرانی در خلیج فارس و بعد از آن ایران 1984
نیز به یک نفتکش سعودی در نزدیکی سواحل قطر حمله کرد.

1987

در مراسم برائت از مشرکین در 31 جوالی 1987حاجیان ایرانی شعار مرگ بر آمریکا 
و اسرائیل سر می دهند که با حمله و تیراندازی پلیس عربستان 402 نفر کشته می شوند 
که 275 نفر از آن ها ایرانی بودند. پس از این واقعه عده ای از مردم خشمگین تهران، 

سفارت عربستان را اشغال و سفارت کویت را به آتش کشیدند و سفیر عربستان 
»مصعد الغمادی« زخمی و در راه بیمارستان فوت می کند.

قطع یک جانبۀ روابط سیاسی عربستان با ایرانآوریل 1988قطع روابط سیاسی
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شروع و پایان روابط دو کشور در 
حوادث تأثیرگذارسالدوره های مختلف

مرحلۀ 
سوم

کاهش تنش در 
حملۀ عراق به کویت و اعالم بی طرفی ایران در این جنگ 1990روابط

 بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان1990آغاز روابط

روابط مسالمت آمیز و افزایش بهبود مناسبات در این دوران، مهم ترین اتفاق در این 1991تا2005روابط مسالمت آمیز
دوران امضای قراردادی امنیتی در 18 آوریل 2001 بود.

دوران افول در 
روابط همراه با 

افزایش تنش

انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و انتقادهای تند او علیه حاکمان 2005
عرب و تحریک مردم منطقه برای شورش علیه آن ها

توقف عمره به دلیل برخورد و بدرفتاری با زائران ایرانی2005

مواضع متفاوت دو کشور ایران و عربستان در مورد جنگ 33 روزه 2006

آغاز انقالب های عربی و افزایش تنش در روابط  و تضاد در سیاست خارجی دو 2010
کشور بعد از این حوادث در مورد کشورهای بحرین، سوریه، مصر و... 

2011
حمایت ایران از اعتراض ها در بحرین در دوران بهار عربی متهم کردن ایران به تحریک 
مردم توسط عربستان و فرستادن نیرو به بحرین، متهم کردن سپاه قدس به ترور سفیر 

عربستان سعودی در آمریکا.

آغاز اعتراضات در استان شرقی شیعه نشین عربستان سعودی که بازهم عربستان ایران را عامل تحریک 2012
این اعتراضات می داند، گردن زدن 18 ایرانی به جرم مواد مخدر توسط عربستان 

 2014تا
2015

در سال 2014 نیروهای شیعۀ انصاراهلل )الحوثی( با تسلط بر بخش های از یمن، ادارۀ کشور 
را در دست گرفتند که با دخالت نظامی عربستان در مارس  2015 روبه رو شد، دستگیری 
روحانی شیعه شیخ نمر النمر، تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، سپتامبر 2015 

کشته شدن حدود 400 نفر ایرانی در زمان انجام مناسک حج، مخالفت عربستان با توافق برجام، 
عربستان با افزایش میزان تولید نفت و در مخالفت با سیاست های اوپک منجر به کاهش قیمت 

از بشکه ای 110 دالر به بشکه ای 30 دالر در ژانویۀ 2016 شد. 

قطع روابط سیاسی

2016
قطع روابط سیاسی - در ژانویۀ 2016 عربستان شیخ نمر را اعدام کرد که این مسئله سبب 
اعتراض عده ای در ایران و حملۀ سفارتخانۀ عربستان در تهران کردند و آن را آتش زدند 

که به موجب این اقدام عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

2016تا 
2018

اوج تنش در روابط ایران و عربستان، درگیری دو کشور در جبهه های مختلف با 
گروه های نیابتی خود در یمن، سوریه، عراق، افزایش جنگ لفظی بین مقامات دو کشور 

مه 2017
با انتخاب پسر پادشاه عربستان »محمد بن سلمان« )که مسئولیت جنگ و کشتار یمن 
را نیز بر عهده داشت و از ضرورت کشیدن جنگ به داخل ایران سخن گفته بود( با 

انتخاب او جنگ لفظی بین دو کشور و شرایط سیاسی بدتر می شود.

عملیات تروریستی در مجلس و مرقد امام خمینی در تهران که ایران عربستان را مه 2017
مسئول این واقعه خواند .

سقوط داعش - شدت گرفتن درگیری ها در یمن و شروع حمالت محدود حوثی های 2017
مورد حمایت ایران به داخل عربستان و هدف قراردادن مراکز حیاتی 

2018تا 
2019

خروج آمریکا از برجام در مه 2018 با تحریک عربستان که سبب تضعیف اقتصاد 
ایران و افزایش تنش در روابط و درگیری های محدود در خلیج فارس شد مانند هدف 
قرارگرفتن چندین کشتی تجاری و نفتکش از سوی منبعی نامشخص، خرابکاری در 4 
کشتی در فجیرۀ امارات، انفجار دو نفتکش در دریای عمان، حمله به تأسیسات نفتی 
آرامکوی عربستان توسط حوثی های مورد حمایت ایران، حمله به نفتکش ایرانی در 

دریای سرخ، افزایش اعتراض ها در عراق و لبنان و استعفای دولت های آن ها بر اثر زیر 
 فشار قرارگرفتن از سوی معترضان که از طرف عربستان و آمریکا تحریک شده بودن، 
آتش زدن سفارت ایران در عراق توسط معترضان عراقی در بغداد، حمالت هوایی به 

پایگاه های آمریکای در عراق توسط گروه های وابسته به ایران و...
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شروع و پایان روابط دو کشور در 
حوادث تأثیرگذارسالدوره های مختلف

مرحلۀ 
چهارم

کاهش تنش در 
روابط

ژوئن 2019
حمله به پهپاد آمریکای توسط ایران، کاهش تنش لفظی در اظهارنظر مقامات دو کشور، 

کاهش چشمگیر تعداد نیروهای اماراتی در جنوب یمن، سفر هیئت صلح امارات به 
ایران

سپتامبر 
2019

پیشنهاد صلح هرمز به کشورهای حوزۀ خلیج فارس از طرف حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران در سازمان ملل

ژانویه 2020

به شهادت رسیدن فرماندۀ سپاه قدس، سردار سلیمانی در عراق که بنا به سخن 
نخست وزیر عراق، شهید سلیمانی حامل پیام ایران در مورد روابط با عربستان بوده است، 
اعالم بی طرفی و خویشتن دار عربستان در واقع ترور سردار سلیمانی و حتی درخواست 

از آمریکا که آن ها را وارد جنگ نکند، خروج ایران از برجام، برگزاری مجمع گفت وگوی 
تهران با محوریت طرح صلح هرمز و حضور برخی کشورهای منطقۀ خلیج فارس و 
همچنین پیشنهادات وزیر خارجۀ ایران به کشورهای منطقه برای صلح در خلیج فارس

2021

از سرگیری روابط دیپلماتیک، مذاکرات ایران و عربستان که در سطوح امنیتی چندین 
بار صورت گرفته است و نتایج مثبتی از هر دو طرف گزارش شده است اما اختالفات 

دوکشور متعدد و پیچیده است که حل وفصل آن ساده به نظر نمی رسد.
تبلیغات منفی دو کشور علیه یکدیگر کاهش پیدا کرده است. همچنین در حوزه یمن 

عملیات ها چه از سوی عربستان و چه از سوی انصاراهلل کاهش  یافته است.

Source: Authors

Source: Authors یخ روابط بین ایران و عربستان سعودی شکل 2. فرازوفرود تار

7. روابط ایران و عربستان سعودی: منازعه یا تعامل
بــا نگاهــی بــه تاریــخ روابــط ایــران و عربســتان ســعودی درمی یابیــم ایــن روابــط بــا اینکــه همــواره تنــش 

ــی  ــی داشــته اســت کــه به شــکل یــک منحن ــوده اســت، فرازوفرودهــای فراوان داشــته و هرگــز مطلــوب نب
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سینوســی در نمــودار 2 نشــان  داده  شــده اســت. بدیــن صــورت کــه چرخشــگاهی تغییر دهنــده در موازنــۀ 

قــوا در منطقــه، سبب ســاز آغــاز تحــرکات منطقــه ای بــرای تغیــر ایــن موازنــه شــده اســت. ایــن امــر ابتــدا 

به شــکل رقابــت و پــس از آن وارد فــاز تنــش و در نهایــت از تنــش بــه منازعــه تبدیــل شــده اســت و پــس 

ــوج  ــار و م ــن رفت ــد. ای ــاهد بوده ان ــبات را ش ــود مناس ــی و بهب ــورها دوره ای از تنش زدای ــن کش از آن ای

ــط دو  ــاز رواب ــا آغ ــه دورۀ اول آن ب ــت ک ــاده اس ــاق افت ــه دوره اتف ــور، در س ــط دو کش ــی در رواب سینوس

کشــور در ســال 1929 بــا بســتن پیمــان مــودت شــروع شــد کــه بعــد از یــک دوره تنــش و منازعــه روابــط 

ــا    ــال از ســال 1943 ت ــج س ــه مــدت پن ــی توســط ســعودی ها ب ــر ایران ــک زائ ــل اعــدام ی دو کشــور به دلی

ــا 1327( قطــع شــد. 1948)1322 ت

 نقطــۀ شــروع روابــط در دورۀ دوم را می تــوان قرارگیــری دو کشــور در بلوک بنــدی جنــگ ســرد دانســت. 

ــا کمتریــن تنــش را داشــته  همیــن مســئله ســبب شــد دو کشــور حــدود سی ســال روابــط مســالمت آمیز ب

باشــند کــه بــا انقــاب در ایــران روابــط دو کشــور بــا راهبــرد صــدور انقــاب از ســوی ایــران کــه ســبب 

ــا واکنش هایــی از  ــاز تنــش شــد. ایــن تنــش ب ناآرامی هــای در برخــی کشــورهای منطقــه هــم شــد وارد ف

ســوی عربســتان از جملــه همــکاری عربســتان ســعودی بــا آمریــکا در حملــه بــه طبــس، حمایــت سیاســی 

ــط دو  ــع رواب ــه قط ــه ب ــن دوره ک ــش در ای ــود. اوج تن ــراه ب ــا هم ــگ ب ــدام در جن ــتان از ص ــی عربس و مال

ــت از  ــم برائ ــتان در مراس ــس عربس ــط پلی ــی توس ــاج ایران ــر از حج ــدن 275 نف ــد کشته ش ــور انجامی کش

مشــرکین در ســال 1987 بــود کــه پــس از ایــن واقعــه عــده ای از مــردم تهــران، ســفارت عربســتان را اشــغال 

و ســفارت کویــت را بــه آتــش کشــیدند و ســفیر عربســتان زخمــی و در راه بیمارســتان فــوت کــرد. حتــی در 

ــارس در جنــگ نفت کش هــا صــورت  ــران و عربســتان در خلیج ف ــن ای ــن دوران درگیری هــای نظامــی بی ای

گرفــت. روابــط دو کشــور بعــد از ایــن وقایــع بــه مــدت 3 ســال قطــع شــد. 

ــۀ  ــا حمل ــی ب ــت خارج ــراوان در سیاس ــات ف ــود اختاف ــا وج ــور ب ــط دو کش ــد از آن، دورۀ رواب بع

عــراق بــه کویــت وارد کاهــش تنــش شــد و مشــکات امنیتــی به وجودآمــده بــرای عربســتان و مشــکات 

ــل در  ــی و تعام ــوم دورۀ تنش زدای ــاز س ــاز ف ــرای آغ ــه را ب ــگ، زمین ــد از جن ــران بع ــراوان ای ــادی ف اقتص

ــد  ــه بع ــا اینک ــتند ت ــالمت آمیزی داش ــبت مس ــط به نس ــال رواب ــزده س ــدود پان ــد. ح ــم ش ــط را فراه رواب

ــار ســوم وارد  ــرای ب ــه عــراق و ســرنگونی صــدام حســین، روابــط دو کشــور ب از حملــۀ ایــاالت متحــده ب

ــی  ــد انقاب هــای عرب ــی مانن ــاز رقابــت شــدید منطقــه ای و تنــش و منازعــات شــد.  مجموعــۀ اقدامات ف

و برجــام و اعــدام روحانــی مبــارز شــیعۀ عربســتان )شــیخ نمــر( بــه اتهــام »محاربــه و عــدم اطاعــت از 

ولــی زمــان« در ســال 201۶ کــه ســبب حملــۀ عــده ای در ایــران بــه ســفارت عربســتان و به آتش کشــیدن 
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آن شــد ســبب قطــع شــد. بعــد از قطــع رابطــه، رفتــار دو کشــور نســبت بــه هــم بــا منازعــه و درگیری هــای 

ــدف  ــا ه ــا ب ــرد ت ــدا ک ــه پی ــوذ ادام ــر نف ــورهای زی ــی در کش ــای نیابت ــارس و جنگ ه ــدود در خلیج ف مح

ــاد آمریــکای توســط ایــران شــاهد کاهــش جنــگ لفظــی و تنــش بیــن مقامــات دو کشــور  قرارگرفتــن پهپ

ــه پایــان برســد.  باشــیم. همیــن مســئله ســبب شــد مــوج سینوســی نمــودار در دورۀ ســوم ب

ــد  ــور همانن ــط دو کش ــارم رواب ــوج چه ــد م ــان می ده ــم نش ــدان می پردازی ــه ب ــه در ادام ــواهدی ک ش

ــت و در  ــده اس ــه را گذران ــع رابط ــری و قط ــش و درگی ــت، تن ــل، رقاب ــل تعام ــۀ مراح ــش هم ــای پی دوره ه

ــرای  ــور ب ــر روی دو کش ــذار ب ــم و تأثیرگ ــگاهی مه ــه چرخش ــط ب ــت و فق ــه اس ــن مرحل ــروع ای ــال ش ح

ــه  ــن مرحل ــط دو کشــور در ای ــی به وجودآمــده در رواب ــن شــرایط کنون ــد. همچنی ــاز دارن ــط نی شــروع رواب

ــا مرحلــۀ دوم رابطــه  ــا توجــه  بــه بررســی مراحــل تاریخــی روابــط دو کشــور مقایســه کــرد ب را می تــوان ب

ــژه در  ــت. به وی ــده اس ــور آم ــط دو کش ــی رواب ــیر تاریخ ــدول س ــه در ج ــا 1990 ک ــال های 1980 ت در س

ــه یکدیگــر  حــوادث و دالیــل قطــع رابطــه و کاهــش تنــش و بازســازی رابطــه در آن دوران بســیار شــبیه ب

هســتند. مجموعــه عوامــل تأثیرگــذار در کاهــش تنــش در روابــط دو کشــور ایــران و عربســتان ســعودی را 

می تــوان این گونــه برشــمرد:

در ســال های گذشــته بــا وجــود رقابــت شــدید میــان ایــران و عربســتان ســعودی در منطقه هــای تحــت 

نفــوذ خــود هــر دو از جنــگ مســتقیم دوری کرده انــد و بیشــتر منازعــات و درگیــری آن هــا با نیروهــای تحت 

ــران  ــهم ای ــیده اند. س ــی رس ــه منافع ــت ب ــن حال ــر دو از ای ــت و ه ــوده اس ــی ب ــورت نیابت ــود به ص ــر خ ام

در ایــن منافــع بیشــتر از عربســتان ســعودی بــوده اســت، ولــی بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام اقدامــات 

ــدن  ــات ناامن ش ــن اقدام ــه ای ــه از جمل ــت ک ــوق داده اس ــتقیم س ــگ مس ــوی جن ــا را به س ــور، آن ه دو کش

ــه  ــن حمل ــارس و همچنی ــای ســرخ و خلیج ف ــن کشــتی در دری ــن چندی ــه قرارگرفت ــا  مــورد حمل ــه ب منطق

بــه تأسیســات آرامکــو توســط حوثی هــای مــورد حمایــت ایــران بــوده اســت. ادامــۀ ایــن رونــد بــرای هــر 

ــت و  ــروش نف ــش ف ــود کاه ــا وج ــران ب ــرا ای ــت، زی ــار اس ــعودی زیان ب ــتان س ــژه عربس ــور به وی دو کش

مشــکات اقتصــادی فــراوان همچنــان قــدرت انقابــی معتبــر در منطقــه اســت و حامیــان بســیاری دارد 

و در صــورت جنــگ میــان ایــران و عربســتان یــا آمریــکا امنیــت کشــورهای حــوزۀ خلیج فــارس کــه زیــر 

ــاحلی  ــق س ــورها در مناط ــن کش ــراوان ای ــرمایه گذاری های ف ــه س ــه ب ــا توج ــتند ب ــتان هس ــوذ عربس نف

ــی  ــورد. حت ــد خ ــران خواهن ــه ای ــبت ب ــه را نس ــترین ضرب ــعودی بیش ــتان س ــرای عربس ــارس ب خلیج ف

ــد از  ــل بع ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد ب ــم خواه ــتر ه ــای آن بیش ــد ضربه ه ــم باش ــدود ه ــگ مح ــن جن ــر ای اگ

ســرنگونی پهپــاد آمریــکای توســط ایــران، ترامــپ از مقابلــه بــه مثــل صــرف نظــر کــرد. چنــد مــاه بعــد 
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ــتان  ــت عربس ــران را مخالف ــه ای ــه ب ــرای حمل ــکا ب ــراف آمری ــل انص ــت دلی ــیگنتن پس ــۀ واش از آن روزنام

ــران  ــا ای ــگ ب ــا از جن ــتان و دوری آن ه ــرای عربس ــگ ب ــودن جن ــل زیان بارب ــر از دالی ــی دیگ ــت. یک دانس

ــورت  ــه در ص ــت ک ــرخ  اس ــای س ــارس و دری ــارات در خلیج ف ــتان و ام ــیرین کن های عربس ــود آب ش وج

جنــگ و ناامنــی در منطقــه  ایــن آب شــیرین کن   ها در تیــررس ایــران و نیروهــای مــورد حمایــت آن هســتند.

ــران  ــا ای ــه افزایــش تنــش و درگیــری ب  ایــن مســائل ســبب شــده اســت عربســتان ســعودی تمایلــی ب

نداشــته باشــد. در مقابــل نیــز ایــران هــم از جنــگ دوری می کنــد، زیــرا در صــورت بــروز جنــگ احتمالــی 

ــه  ــن ب ــرایط ممک ــن ش ــی در بهتری ــخ دهی نظام ــطح پاس ــی و س ــکار عموم ــتیبانی اف ــر پش ــد از نظ هرچن

ــدف  ــدود ه ــورت مح ــی به ص ــران حت ــاخت های ای ــر زیرس ــادی، اگ ــم اقتص ــرایط وخی ــرد، در ش ــر بب س

قــرار گیــرد؛ تــوان بازســازی دوبــارۀ آن را در ایــن شــرایط اقتصــادی نــدارد. ایــن تمایل نداشــتن دو کشــور 

ــی را  ــری منافع ــش و درگی ــش تن ــور در کاه ــه دو کش ــود ک ــاد ش ــد ایج ــی می توان ــگ زمان ــروع جن در ش

ــکات  ــش مش ــوذ و افزای ــش نف ــا کاه ــام ب ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ ــران بع ــد. ای ــت بیاورن به دس

ــرای  ــی ب ــود را در ناامن ــع خ ــت مناف ــن بن بس ــدن از ای ــرای خارج ش ــت و ب ــوده اس ــه ب ــادی مواج اقتص

مســیر رفت وآمــد انــرژی و زیــر فشــار قــراردادن متحــدان آمریــکا می دانــد، بنابرایــن حداکثــر تــوان خــود 

را بــر روی کشــورهای منطقــه بــرای زیــر فشــار قــرار دادن آن هــا به عنــوان متحــدان آمریــکا بــرای کاهــش 

تحریم هــا انجــام داده اســت و به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم به دنبــال راه حــل صلــح بــا آن هــا یــا در 

صــورت نبــود صلــح ناامنــی منطقــه ای بــوده اســت.

 در نتیجــه، عربســتان بعــد از هــدف قرارگرفتــن پهبــاد آمریکایــی و تأسیســات آرامکــو بــه فکــر کاهــش 

ــده  ــته دی ــم گذش ــال و نی ــات یک س ــور و اتفاق ــات دو کش ــخنان مقام ــن در س ــت و ای ــاده اس ــش افت تن

ــر موافقــت دو کشــور  ــران مبنــی ب ــر خارجــۀ ای می شــود از جملــه ایــن ســخنان و اتفاقــات، ســخنان وزی

ــد از ســفارتخانه های دو طــرف کــه تعطیــل شــده اســت  ــادل دیدارهــای دیپلماتیــک به منظــور بازدی ــا تب ب

و نیــز دادن روادیــد بــرای تحقــق ایــن هــدف می توانــد آغــاز عادی ســازی روابــط و کاهــش شــدت تنــش 

ــاد  ــن پهب ــدف قرارگرفت ــد از ه ــن بع ــی در یم ــی از مناطق ــای امارات ــروج نیروه ــد. خ ــرف باش ــن دو ط بی

آمریــکای، و ســفر هیئــت بلندپایــۀ اماراتــی بــه تهــران را می تــوان یکــی از اتفاقــات مهــم در کاهــش تنــش 

در روابــط دو کشــور ایــران و عربســتان ســعودی دانســت، زیــرا امــارات به عنــوان یکــی از متحــدان اصلــی 

ــران نزدیــک نشــده  ــه ای عربســتان ســعودی شــناخته می شــود و در عمــل بــدون هماهنگــی ایــن کشــور ب

اســت. یکــی دیگــر از اتفاقــات مهــم در کاهــش تنــش در روابــط دو کشــور ناکامــی ریــاض در یمــن اســت 

 مــورد یمــن 
ً
ــا ــران و عربســتان ســعودی اســت و اتفاق ــه مصالحــه در روابــط ای ــده ب کــه عاملــی کمک کنن
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گام اولیــۀ مناســبی اســت، چــون عربســتان در اینجــا بــه بن بســت رســیده و ایــران نیــز از همــان ابتــدا بــا 

طــرح چهــار مــاده ای به دنبــال تحقــق راهــکار سیاســی بــوده اســت. همچنیــن در داخــل یمــن گروه هــای 

ــق  ــوئد و تواف ــی در س ــف یمن ــای مختل ــرات گروه ه ــتند. مذاک ــی هس ــه سیاس ــال مصالح ــی به دنب انقاب

ــد  ــن رون ــاز ای ــد زمینه س ــا می توان ــود یمنی ه ــط خ ــات توس ــل منازع ــرای حل وفص ــت آمده ب ــۀ به دس اولی

بیــن ایــران و عربســتان باشــد. بنابرایــن بــر مبنــای یــک نــوع چارچــوب سیاســی مبتنــی بــر تقســیم قــدرت، 

ــران و  ــن ای ــی بی ــاز تنش زدای ــد آغ ــن می توان ــور دارد و ای ــط دو کش ــق را در رواب ــکان تحق ــی ام تنش زدای

عربســتان ســعودی باشــد.

دالیــل داخلــی بــرای کاهــش تنــش وجــود دارد کــه هــر دو کشــور بــرای آینــده برنامه هــای 

ــه نفــت و  ــا مهــار وابســتگی تاریخــی خــود ب راهبــردی می ســازند. از ســال 2015، عربســتان ســعودی ب

ــای  ــی محدودیت ه ــش برخ ــا کاه ــی ب ــۀ اجتماع ــای محافظه کاران ــازه ها و هنجاره ــیدن س به چالش کش

ــرده  ــاز ک ــور آغ ــن کش ــاد ای ــازی اقتص ــرای متنوع س ــادی را ب ــۀ اقتص ــۀ بلندپروازان ــه برنام ــتۀ جامع گذش

ــای  ــدار و اقتصاده ــع پای ــه جوام ــور ب ــر دو کش ــا ه ــز، راهبرده ــرای موفقیت آمی ــرای اج ــا ب ــت. ام اس

ــه،  ــت یافت. در نتیج ــه آن دس ــوان ب ــه نمی ت ــۀ خصمان ــک مرحل ــه در ی ــد ک ــاز دارن ــوش نی پرجنب وج

 .)Nasirzadeh, Alrefai: 2019( ادغــام و همــکاری ضــروری و دیپلماســی راه حــل خواهــد بــود

ــاق و  ــک اتف ــر ی ــور منتظ ــاید دو کش ــت. ش ــده اس ــروع ش ــش ش ــش تن ــۀ کاه ــور مرحل ــط دو کش در رواب

چرخشــگاهی بــرای برقــراری دوبــارۀ روابــط باشــند کــه ایــن اتفــاق می توانــد جنــگ بیــن ایــران و اســرائیل 

ــد. ــن باش ــتان و یم ــن عربس ــگ بی ــام و جن ــه برج ــکا ب ــارۀ آمری ــت دوب ــکا، بازگش ــا آمری ی

8. نتیجه 
روابــط چندین ســالۀ ایــران و عربســتان ســعودی همــواره میــان الگــوی تعامــل و منازعــه در نوســان بــوده 

ــت،  ــه اس ــش  یافت ــه افزای ــورها در منطق ــن کش ــی از ای ــوذ یک ــوزۀ نف ــان ح ــر زم ــه ه ــوری ک ــت. به ط اس

دیگــری در برابــر ایــن مســئله واکنــش نشــان داده و در محدودکــردن آن به عنــوان قــدرت منطقــه ای رقیــب 

کوشــیده اســت. در یــک دهــۀ گذشــته به ویــژه بعــد افزایــش قــدرت شــیعیان در عــراق و لبنــان و همچنیــن 

افزایــش نفــوذ ایــران بعــد از انقاب هــای منطقــه ای در ســال 2010، عربســتان ســعودی بــا همــۀ ابزارهــای 

ــن سیاســت ســبب شــد تنــش و  ــران در منطقــه شــد. ای ــازی ای ــع از یکه ت ــر آن ایســتاد و مان خــود در براب

منازعــه در روابــط دو کشــور بــه اوج خــود برســد تــا اینکــه بــه قطــع رابطــه و دوری از تعامــات دو طــرف 

منجــر شــد. ولــی بــا بررســی آنچــه از روابــط تاریخــی دو کشــور به دســت می آیــد ایــن دو کشــور تــا زمانــی 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
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ــدت  ــد کوتاه م ــع می توان ــن مناف ــند؛ ای ــته باش ــم داش ــرای ه ــی ب ــل منافع ــه حداق ــوند ک ــم دور می ش از ه

یــا بلندمــدت باشــد. در ایــن پژوهــش بــا بررســی روابــط دو کشــور در طــول تاریــخ روابــط آن هــا بــه ایــن 

نتیجــه رســیدیم کــه ایــن مرحلــه بــا وجــود منازعــات و تنش هــای فــراوان در مســائل حل نشــدۀ مختلــف 

ــی  ــت و حت ــا نیس ــدام از آن ه ــود هیچ ک ــا به س ــن تنش ه ــه ای ــه اینک ــه  ب ــا توج ــور و ب ــط دو کش در رواب

ــا بــر ســخنان  ــا ضــرر فــراوان کنــد. بن ایــن منازعــات و تنش هــا می توانــد آن هــا را وارد جنــگ مســتقیم ب

مقامــات دو کشــور در دو ســال گذشــته، احتمــال نزدیکــی و کاهــش تنــش و تعامــل بیشــتر شــده اســت. 

بــا توجــه  بــه اینکــه در طــول تاریــخ روابــط دو کشــور، بعــد از کاهــش تنــش در روابــط همیشــه یــک 

ــران و  ــن ای ــوده اســت آنچــه کاهــش تنــش را بی ــط دو کشــور ب ــوان چرخشــگاه شــروع رواب ــداد به عن روی

ــروج  ــروع آن خ ــه ش ــت ک ــدی اس ــود آورده، فراین ــور به وج ــات دو کش ــظ مقام ــل در لف ــتان حداق عربس

ــند  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــور ب ــه دو کش ــم زد ک ــد از آن رق ــی را بع ــه رویدادهای ــت ک ــام اس ــکا از برج آمری

به نفــع هیــچ یــک از آن هــا نیســت شــرایط کنونــی را ادامــه دهنــد و ایــن شــرایط فقــط ســبب هزینــۀ منابــع 

ــان  ــط می ــراری رواب ــن  رو، برق ــود. از ای ــت می ش ــن رقاب ــدن در ای ــرای باقی مان ــا ب ــوی آن ه ــتر از س بیش

ــران  ــل ای ــار تمای ــه اظه ــه  ب ــا توج ــرا ب ــد. زی ــور باش ــر دو کش ــرای ه ــرد ب ــرد و ب ــط ب ــد رواب ــا می توان آن ه

ــر  ــژه وزی ــران به وی ــات ای ــۀ مقام ــوی هم ــه از س ــات ک ــۀ موضوع ــتان در هم ــا عربس ــره ب ــر مذاک ــی ب مبن

ــه  ــت را ب ــن فرص ــت، ای ــده اس ــرار ش ــته تک ــال گذش ــک س ــار در ی ــن ب ــور، چندی ــه و رئیس جمه خارج

ــران را در منطقــه  ــد جلــوی اقدامــات ای ــکا می دهــد کــه به وســیلۀ عربســتان بتوانن ــی آمری عربســتان و حت

بگیرنــد و حتــی در موضوعاتــی کــه ایــران آن هــا را خــط قرمــز خــود می دانــد )ماننــد موضــوع موشــک های 

بالســتیک( مذاکراتــی انجــام دهنــد و قــرارداد جامعــی در موضوعــات مختلــف منطقــه ای بــا حضــور همــۀ 

کشــورهای منطقــه بــا ایــران ببنــدد. در مقابــل عربســتان نیــز بتوانــد به عنــوان یــک میانجــی، آمریــکا را بــه 

برجــام برگردانــد یــا حتــی بــا توجــه  بــه نفــوذی کــه عربســتان دارد بتوانــد مجــوز فــروش نفــت به صــورت 

ــی  ــادی فراوان ــکات اقتص ــه مش ــران را ک ــد ای ــوع می توان ــن موض ــت آورد. ای ــران به دس ــرای ای ــدود ب مح

ــاز و  ــک امتی ــد و ی ــارج کن ــت خ ــردد از بن بس ــود می گ ــت خ ــروش نف ــس و ف ــک راه تنف ــال ی دارد و به دنب

بــرد بــرای ایــران هــم محســوب می شــود. حتــی ایــن روابــط بــرای کشــورهای غربــی نیــز می توانــد یــک 

ــا عادی ســازی روابــط و بســتن قــرارداد در موضوعــات مختلــف بیــن ایــران  بــرد محســوب شــود، زیــرا ب

ــات  ــن موضوع ــی از مهم تری ــل یک ــد و در عم ــدا می کن ــش پی ــه کاه ــی در منطق ــش و ناامن ــتان تن و عربس

ــا عربســتان  ــرارداد ب ــا بسته شــدن ق ــرژی اســت ب ــران و غربی هــا کــه امنیــت در رفت وآمــد ان ــی ای اختاف

ســعودی حل وفصــل می شــود. 
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بــا فــروش محــدود نفــت ایــران یــا حتــی بازگشــت دوبــارۀ آمریــکا بــه برجــام یکــی دیگــر از موضوعات 

اختافــی بــا ایــران کــه موضــوع هســته ای ایــران اســت هــم حــل خواهــد شــد. رســیدن بــه ایــن شــرایط 

کمــی بلندپروازانــه به نظــر می رســد، ولــی شــرایط و حــوادث منطقــه نشــان می دهــد کــه دو طــرف راهــی 

جــز رابطــه و مذاکــره در مــورد همــۀ موضوعــات اختافــی بــا هــم ندارنــد. در ایــن شــرایط ایــران چندیــن 

بــار تمایــل خــود را بــرای رابطــه و مذاکــره اعــام کــرده اســت. زیــرا بــا شــرایط بــد اقتصــادی کــه ایــران 

بــا آن روبه روســت و منع شــدن دولت مــردان ایرانــی از ســوی حاکمیــت بــرای مذاکــره بــا آمریــکا، راهــی 

جــز مذاکــره بــا عربســتان، هــم به عنــوان همســایه ای قدرتمنــد و هــم به عنــوان نماینــدۀ آمریــکا در منطقــه 

در ایــن شــرایط و بن بســت اقتصــادی و سیاســی نــدارد. عربســتان نیــز راهــی جــز رابطــه و مذاکــره نــدارد، 

ــا حوثی هــای  ــه رو اســت به ویــژه جنــگ ب ــا آن روب ــه مشــکات امنیتــی کــه در منطقــه ب ــا توجــه  ب ــرا ب زی

ــال  ــد احتم ــن رون ــدن ای ــه دار ش ــورت ادام ــه در ص ــارس ک ــده در خلیج ف ــای به وجودآم ــن و ناامنی ه یم

ــر ایــن کشــور  ــرات جبران ناپذیــری را ب ــد اث افزایــش ناامنــی بیشــتر در منطقــه متصــور اســت کــه می توان

داشــته باشــد.
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