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چکیده 
پس از وقوع جریانات منتهی به بیداری اسالمی در کشورهای غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقا ،فصل
جدیدی از روابط میان قدرتهای منطقهای بهویژه جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی آغاز شد.
هرچند روابط دو کشور ،پیشتر نیز مبتنیبر نوعی عدم اعتماد و رقابتهای نزدیک سیاسی ،ژئوپلیتیکی و
ایدئولوژیکی بوده است ،اما مسئله مهم دراینمیان ،تطور بافت قدرت و سیاست در منطقه غرب آسیا
(خاورمیانه) بهویژه از سالهای  2102میالدی به بعد بوده است که بهنوعی مسائل منطقهای را با چالشهای
عمده امنیتی و سیاسی مواجه نمود و روابط دو کشور را بیشازپیش به سمتوسوی تشدید واگراییها سوق
داد .در این مقاله ،تالش نویسندگان ،ارائه پاسخی متقن به این سؤال است که مهمترین دالیلی که منتهی به
تشدید واپسگرایی در روابط خارجی میان ایران و عربستان شد ،چیست؟ و درادامه چه سناریوهای محتملی
را میتوان برای ادامه روابط دو کشور درنظر گرفت؟ یافتههای مقاله که با بهرهگیری از نظریه برساختگرایی
سیاسی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی و نیز روشهای تلفیقی جامعهشناسی تاریخی و آیندهپژوهی
است ،بر این مسئله صحه میگذارد که عمده دالیل واپسگرایی در روابط دو کشور را میتوان ذیل عوامل نرم
و سخت قرار داد .عوامل سخت شامل توسعه قرادادهای سنگین نظامی و تسلیحاتی و میلیتاریزهکردن غرب
آسیا (خاورمیانه) ،تالش برای گسترش تروریسم در جغرافیای سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،نقشآفرینی
اثرگذار ریاض در بحران سوریه ،مواضع عملگرایانه سعودیها در بحران عراق ،تجاوز نظامی سعودیها علیه
یمن و جنبش انصاراهلل و مواضع ریاض درقبال مسئله فلسطین و سرکوب شیعیان عربستان است .عوامل نرم
نیز شامل بسط روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی ،مواضع خصمانه سعودیها درقبال مذاکرات هستهای ایران
(برجام) و ایجاد شکاف در جبهه مقاومت شیعیان با تمرکز بر عراق است.
واژگانکلیدی
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مقدمه 
تحوالت غرب آسیا (خاورمیانه) که ازآن بهعنوان بهار عربی یا بیداری اسالمی نیز نامبرده
شده است ،به سلسله قیامهایی اطالق میشود که در کشورهای عربی رخ داد .این قیامها از
سال  2102آغاز شد که اولین قیام در تونس بود و پس از آن در مصر ،لیبی ،یمن و بحرین
ادامه یافت .این قیامها در تونس ،مصر ،لیبی و یمن به سرنگونی حکومت منجر شد و در
بحرین ،نبرد میان مردم و حکومت همچنان ادامه دارد (عالیشاهی ،ساالروند و محمودی،
 .)02 :0931عربستان سعودی باتوجهبه رسالتی که برای خود بهعنوان رهبر جهان اسالم
تعریف کرده بود و همچنین برای تداوم وگسترش نفوذ خود در منطقه ،واکنشهای جدی
از خود درقبال تحوالت غرب آسیا (خاورمیانه) بروز داد .این کشور که تا پیش از این به
اتخاذ سیاست محافظهکارانه معروف بود ،پس از بروز تحوالت از بیم اینکه پایههای سلطنت
سنتی خود را متزلزل دید ،سیاست تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد .این سیاست
درقبال قدرتهای منطقهای اعم از ایران ،قطر ،ترکیه و حتی پاکستان و مصر ،رویههای
عملگرایانه متفاوتی را سیر نموده است (جاللپور و جعفری.)33 :0931 ،
دراینمیان ،روابط عربستان سعودی با محوریت اسالم وهابی با سیاستهای جمهوری
اسالمی ایران بهعنوان زمامدار جهان تشیع از اهمیت باالیی برخوردار است .این روابط
هرچند روند پرنوسانی را حداقل از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران به همراه داشته
است ،لکن اصل رقابتهای ایدئولوژیکی مبتنیبر بیاعتمادی دوسویه همواره میان دو کشور
برقرار بوده است .نقطه عطف تحول در سیاست خارجی عربستان را میتوان در
بیشینهسازی تقابل با ایران در همه حوزههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در سطح منطقه
و در نظام بینالملل مشاهده کرد .دراینزمینه ،عربستان از قدرتیابی ایران پس از ظهور
یک دولت شیعی در عراق و تحوالت غرب آسیا (خاورمیانه) پس از بیداری اسالمی و توافق
هستهای ایران موسوم به برجام ،بهشدت نگران شده بود ،لذا سیاستهای خود را به
سمتوسوی تشدید چالشها و تنشها با جمهوری اسالمی ایران و دیگر شیعیان منطقه
سوق داد (عالیشاهی ،مسعودنیا و فروزان.)0931 ،
دراینرابطه ،سعودیها با احیای روابط با امریکا در دوره ترامپ ،به ایجاد ائتالفی
منطقهای و بینالمللی علیه ایران به اتهام حمایت از تروریسم در نشست ریاض 2102
پرداختند و در سازمانهایی مانند اتحادیه عرب ،شورای همکاری خلیجفارس ،سازمان
کنفرانس اسالمی ،سازمان ملل متحد و ...اقدامات تبلیغاتی و عملیاتی وسیعی را در مقابله
با ایران و محور مقاومت بهویژه حزباهلل لبنان و حوثیهای یمن در دستورکار قراردادند.
ازسویدیگر ،با کارشکنی در لغو تحریمهای اقتصادی جامعه بینالمللی علیه ایران در دوران
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پسابرجام نیز تالش کرده تا فشارهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کنند .عربستان حتی با
اعالم صریح بنسلمان مبنیبر کشاندن جنگ به درون مرزهای ایران ،به تحوالت داخلی و
ایجاد ناآرامی و اغتشاشات اجتماعی در ایران ازطریق جریانهای سلفی وابسته روی آورد
(مسعودنیا ،فروزان و عالیشاهی.)011 :0931 ،
عالوهبراین ،با تعیین اولویت تقابل با ایران ،با پیدایش منافع مشترک اسرائیل ـ
سعودی ،تالشهای مشترک هردو برای مهار ایران و تبدیلشدن آن به قدرت منطقه (با
توجه به درگیری نظامی در سوریه ،عراق و یمن) افزایش یافت .دراینزمینه ،سران نظامی و
امنیتی صهیونیستی و سعودی ،با هم دیدارهایی داشتند ،بهطوریکه حتی بنا برگزارشها،
رئیس موساد با رؤسای سرویس اطالعاتی و امنیت ملی عربستان دیدار داشته است.
همچنین ،مئیرداگان 0رئیس موساد ،ازسال  2112تا  2101میالدی ،مذاکراتی با ریاض
برای به کارگیری حریم هوایی سعودی بهمنظور حمله احتمالی به ایران داشته است
(رستمی و تارا .)024 :0931 ،مجموعه این تحوالت در سیاستهای منطقهای عربستان،
نشاندهنده آغاز دوره جدیدی از رویکردهای این کشور بهمنظور حفظ منافع داخلی و
منطقهای آن با اتخاذ رویکردی تهاجمی باتوجهبه تحوالت غرب آسیا (خاورمیانه) است که
نشاندهنده ماجراجوییهای رهبران جدید سعودی است (جاودانی مقدم و حریرفروش،
.)19 :0931
به عقیده نویسندگان ،اهمیت این مسئله را میتوان در دو بعد تجزیهوتحلیل کرد؛ از
بعد ایجابی میتوان به این مسئله مهم اشاره نمود که دامنه تنشهای سیاسی و امنیتی این
دو کشور با آغاز بیداری اسالمی و درادامه ظهور داعش و نهایتاً تصدی بنسلمان در سمت
والیتعهدی دولت سعودی ،به بیشترین میزان خود در خالل چهار دهه اخیر رسیده است.
این مسئله هر دو کشور را تا حد زیادی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،و امنیتی مورد تهدید
قرار داده است .بهویژه سعودیها با چالش در بحرانهای عراق ،سوریه ،یمن و حتی قطر به
بیشترین تنازعات سیاسی خود از زمان تأسیس دولت سعودی رسیدهاند .ازطرفی ،جمهوری
اسالمی ایران نیز در این مدت بیشترین تنشهای اقتصادی و تحریمهای نفتی را متحمل
شده است .بنابراین ،میتوان مدعی شد که برساختگرایی سیاسی در روابط دو کشور در
وجه ایجابی میتواند بسترساز تنشزدایی و درادامه برداشتن گامهای مهمی دراینراستا
شود .در بعد سلبی ،ترویج وهابیت و تقابل با شیعیان منطقه مد نظر است .با دقت در
فعالیتها و سیاستهای عملی سران سعودی بهخوبی میتوان دریافت تمامی اقدامات،
درراستای تقابل با جبهه مقاومت و درراستای مقابله با نفوذ شیعیان در منطقه بوده است.
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از حضور در بحران عراق و سوریه تا جنگ علیه شیعیان زیدی یمن .لذا به عقیده
نویسندگان ،مهمترین بعد سلبی در تبیین اهمیت مقاله کنونی ،وجه تقابل ایدئولوژیکی
وهابیت سعودی با شیعیان جبهه مقاومت است.
همچنین درخصوص نوآوری مقاله حاصر نیز باید به چند نکته اشاره کرد:
 .0تبیین مهمترین دالیل واگرایی و تشدید تنشهای سیاسی در روابط دو کشور بهویژه
از پسابیداری اسالمی؛
 .2کاربست پارادایم تقابل ایدئولوژیکی دو کشور و بازخورد آن در زمینههای امنیتی و
اقتصادی منطقه؛
 .9ترسیم سناریوهای محتمل در آینده روابط سیاسی دو کشور.
صرفنظر از اینکه اهداف واقعی منتهی به بیداری اسالمی و سیاستهای زعمای
سعودی درتقابل با سیاستهای جمهوری اسالمی ایران بهویژه درقبال سوریه ،عراق و یمن
چه بوده است ،باید به تحلیلی خردمندانه و بهدور از ذهنیتهای ارزشی در این مورد
پرداخته شود که نخست ،مهمترین دالیل تشدید واپسگرایی در روابط دو کشور چه بوده
است و در ادامه تشدید این تنشها امنیت منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) و روابط دو کشور
را در آینده به کدام سمتوسو سوق خواهد داد؟ درواقع ،نوشتار کنونی ،جستاری است
درراستای تبیین این مسئله که با وجود شکافها و گسستهای عمیق سیاسی ،آیا دو
کشور قادر خواهند بود که تضادهای پراگماتیستی و ایدئولوژیکی کالن خود را حلوفصل
کنند؟

روشپژوهش 
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فرضیه این مقاله براساس روشهای تلفیقی جامعهشناسی تاریخی و آیندهپژوهی مورد
آزمون قرار گرفته و دادههای پژوهش بر پایه روش کتابخانهای و اینترنتی گردآوری شده
است.
روش جامعهشناسی تاریخی :دراینخصوص ،باید گفت اصوالً در روش جامعهشناسی
تاریخی ،شناختشناسی ،ابزارها و بازخوردهای یک پدیده بررسی میشود (بردبار:0939 ،
 .)4بهعنوانمثال ،درراستای تبیین دالیل تشدید واپسگرایی در روابط عربستان سعودی و
جمهوری اسالمی ایران با استفاده از این نوع روش تحقیق ،رویکردها و ابزارهایی که منتهی
به اتخاذ این سیاست از سوی دو کشور شد و درادامه بازخوردهای امنیتی و سیاسی چنین
سیاستی ،تبیین و بررسی علمی میشود .لذا نویسندگان جهت پویایی ذهن و آشنایی
هرچه بیشتر و بهتر خوانندگان از این روش استفاده نمودهاند.
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روشآیندهپژوهی :آیندهپژوهی ،دانش تحلیل ،طراحی و برپایی هوشمندانه آینده است که

به ما میآموزد در مواجهه با پدیده غیرمحسوسی به نام آینده چگونه برخورد کنیم.
آیندهپژوهی درحقیقت دانش و معرفت شکلبخشیدن به آینده بهگونهای آگاهانه ،فعاالنه و
پیشدستانه و با مشخصههایی همچون تمرکز روی موضوعات بلندمدت ،متعهد به نتایج و
نظاممندبودن است ( .)Brice, 2004: 79آیندهپژوهان با بررسی و تحلیلهای گوناگون،
آینده را پیشبینی میکنند .این پیشبینیها بهصورت «سناریو» طرح میشود.
سناریوپردازی را میتوان از کاربردیترین و پراستفادهترین روشهای آیندهپژوهی دانست
که کاربردهای زیادی در سیاستگذاری راهبردی و آیندهنگاریهای بلندمدت دارد
( .)Inayatullah, 2010: 51ازطرفی ،سناریو را میتوان طرح کلی وضعیت طبیعی و یا
موردانتظار حوادث قلمداد کرد ،اما اگر تخصصیتر بخواهیم سناریو را تعریف کنیم ،میتوان
گفت که سناریو داستانی توصیفی از بدیلهای موجه است که به بخش خاصی از آینده
توجه دارد .سناریو مجموعه امکاناتی است که به آینده مرتبط میشوندBradfield & ( .
 .)other, 2005: 799درآیندهپژوهی میتوان سه سناریوی «ممکن»« ،محتمل» و «دلخواه»
را ترسیم کرد ( .)Kroneberg, 2000: 46برخی از مهمترین پیشفرضهای آیندهپژوهی
عبارتند از:
 .0آینده امکانپذیر :هر چیزی اعم از خوب یا بد ،محتمل یا بعید ،میتواند در آینده رخ
دهد؛
 .2آیندههای رخدادنی یا محتمل :آنچه به احتمال بسیار زیاد در آینده بهوقوع خواهد
پیوست؛
 .9آیندههای دلخواه :آنچه بهینهترین و دلخواهترین رویداد آینده است ( & Gray
.)Hovav, 2008: 60 - 61
لذا در این مقاله ،نویسندگان پس از تبیین دالیل تعمیق گسست سیاسی میان
عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران درادامه با با بهرهگیری از روش آیندهپژوهی به
ترسیم چند سناریو درخصوص تبیین دالیل واپسگرایی در روابط سیاسی جمهوری
اسالمی ایران و عربستان سعودی در این بازه زمانی مبادرت خواهند نمود .درواقع ،یکی از
مهمترین مساعی نویسندگان ،تبیین مشکالت سیاسی موجود در روابط میان دو کشور
است که بسترساز اصلی تعمیق گسست سیاسی فیمابین آنان شده است.
در این مقاله نویسندگان به تبیین ساختار قدرت و دالیل تغییر والیتعهدی در نظام
سعودی پرداختند و به ترسیم رویکردهای بنسلمان درقبال تحوالت منطقهای توجه
نمودند ،مساعی نویسندگان حول بررسی چالشهای ایدئولوژیکی میان دو کشور و بررسی و
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اولویتبندی مهمترین رویکردهایی است که به قطع کامل روابط سیاسی دو کشور منتهی
شد.

ترسیممدلمفهومییامدلعملیاتی 

ترسیم سناریوهای محتمل
در آینده روابط دو کشور

شناخت شناسی جریان های
اثرگذار سیاسی بر روابط دو
کشور با تأکید بر
برساخت گرایی سیاسی

قالبسازی چالشهای
سیاسی موجود میان دو
کشور در دو طیف نرم
و سخت

تجزیه و تحلیل روابط دو
کشور در خالل دوران
بیداری اسالمی

شکل  .1مدل مفهومی مقاله

برساختگراییورفتارشناسیکنشگرانسیاسی 

چارچوبنظری،
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برساختگرایی ،رویکردی است که ریشه در علوم اجتماعی دارد و نگاهی برساختگرایانه به
جهان اجتماعی دارد .بدینمعناکه تمامی دانش و پدیدههای انسانی را اموری برساخته
میداند که این برساختگی نیز بهگونهای اجتماعی و در جریان کنش متقابل بینالذهنی
است (سلیمی .)94 :0931 ،در تعریف برساختگرایی باید گفت چگونه چالشهای ذهنی
به واقعیت و حقیقتی عینی تبدیل میشود؟ .درهمینراستا ،برساختگرایی سیاسی به این
معناست که چگونه چالشهای سیاسی ذهنی (همچون چالشهای ایدئولوژیکی و زیربنایی)
به واقعیتها و حقیقتهای عینی در عرصه روابط سیاسی منتهی میشود؟ نکته مهم
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دراینمیان ،تبیین این مسئله است که مباحث هستیشناسی بهوضوح کانون اصلی توجه
برساختگرایان را تشکیل میدهد (مشیرزاده .)924 :0931 ،برایناساس ،آنها از
نظرهستیشناسی ،واقعیتهای اجتماعی را اموری ذهنی قلمداد میکنند که از مجموع
قواعد ،احکام ،انگارهها و غیره تشکیل شده است که این مفاهیم در طول زمان و در یک
فضای جغرافیایی خاص تکوین یافته و متأثر از فرایندهای مختلف بودهاند تا به شکل و
ساخت فعلی درآمدهاند (رشیدی .)021 :0931 ،این تغییر و اثرپذیری امری ایستا نیست،
بلکه دائما درحال دگرگونی و بازتولید است .بههمینسبب برساختگرایان ،جهان اجتماعی
را درحال شدن میبینند .همانگونه که کابالکوا میگوید :برساختگرایان ،جهان و ازجمله
جهان بینالمللی را یک پروژه برساختن بیپایان میدانند که برساختن آن بر زمینهای
از ادراکات و تلقیهای زمینهمند فراهم میآید (متقی و کاظمی .)204 :0931 ،این ادراکات
درحالتغییر در هر برهه زمانی و در فضای جغرافیایی الگوهایی از تصورات و انگارهها را
بهدست میدهند که برسازنده هویت افراد و گروههاست .بدینوسیله موجود خودآگاه به
تاریخ ،حافظه جمعی مشترک جمعی ،جایگاه سرزمینی ،فرهنگ و غیره اشاره میکند و
خود را از دیگرانی که صاحب این خصلتها نیستند ،متمایز میکند .این هویت خود در
ادامه برسازنده کنشها و منافعند (پرایس و اسمیت .)103 :0931 ،همانطورکه الکساندر
ونت میگوید ،هویتها شالوده منافع هستند ( .)Wendt, 1992: 398بهعبارتدیگر،
کنشگران دارای هویت ،براساس مجموعه تصوراتی که از خود و دیگری و فضای کنشگری
دارند ،دست به کنش میزنند و درجهت کسب منافعی هستند که ریشه در همین انگارهها
و هویتها دارد .این هویتها خود زادة نظام نهادینهشده ساختارهای اندیشهای هستند که
در کنار ساختارهای مادی اهمیت دارند و این از آن روست که نظامهای معنایی
تعیینکننده چگونگی تفسیر کنشگران از محیط خودشان هستند (پرایس و اسمیت،
 .)103 :0931اهمیت این نظامهای معنایی به حدی است که یک کنشگر حتی قادر به
عمل بهصورت هویت خودش نخواهد بود ،مگر زمانیکه به قول کارل دویچ جامعه معنایی
مربوطه ،مشروعیت آن کنش توسط آن کنشگر را در آن بافت اجتماعی بهرسمیت شناخته
باشد .قدرت عمل ،قدرت تولید معنایی بیناذهنی در دل یک ساختار اجتماعی است.
رویههای اجتماعی به همان میزان که روا میدارند ،منضبط میسازند و انتظام میبخشند
و قدرت بازتولید کل همبودها (تقارن پدیدههایی که همزمان هست مییابند) ازجمله
همبود بینالمللی و نیز بسیاری همبودهای هویتی را دارند که در آن یافت میشوند
( .)Ashley, 1987: 409ساختارهای اجتماعی نیز نتیجه تعامل هستند .به گفته ونت
ازطریق تعامل متقابل است که ساختارهای نسبتاً پایداری را میآفرینیم و مصداق
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میبخشیم و برحسب همان ،هویتها و منافعمان را تعریف میکنیم (.)Wendt, 1992: 399
تعامل سبب میشود هویتهای جمعی مختلف بازیگران متفاوت در جریان کنش متقابل و
واکنشها و پاسخهای مجدد دچار دگرگونی ،تغییر و بازتولید شوند .کنشگر در جریان
پیگیری منافع خود رفتهرفته ناگزیر است در نظام هویتی خود تجدیدنظرهایی را قائل شود
تا در فضای جدید بهتر بتواند عالئق و منافعش را بهدست آورد .باری انسان در چارچوب
هستی ازپیشموجود ،ظاهر میشود و در فرایند جامعهپذیری ،الگوها و شیوههای اندیشیدن
و زبان آن را درونی میکند و در معانی جمعی مشارکت میکند و صاحب افق خاصی
میشود .پدیده شناخت نیز یک امر بینالذهنی و ناشی از تعامل بین کنشگران است .در
جریان مواجهه کنشگران با یکدیگر در طول زمان نوعی از آگاهی نسبت به کیستی یکدیگر
در ذهن آنها شکل میگیرد .این شناخت سبب شکلدهی به رفتارهای متقابل و مجدد آنها
میشود .با تغییر در شیوه تعامل بین کنشگران ،شناخت نیز دچار تحول میشود و با تغییر
شناخت ،در یک بازخورد مجدد ،تعامالت نیز دچار دگرگونی میشوند .بنابراین باید گفت
که مفاهیم شناخت متقابل و تعامل ،دو سوی یک دیالکتیک پایاپای هستند و در طول
زمان دائما به یکدیگر قوام میبخشند.
درهمینراستا به عقیده نویسندگان در تبیین مجموعه عواملی که به تشدید
واپسگرایی در روابط خارجی میان عربستان سعودی و ایران منجر شد ،میتوان قائل به دو
بعد کالن سخت و نرم بود .به این صورت که عوامل سخت شامل توسعه قرادادهای سنگین
نظامی و تسلیحاتی و میلیتاریزهکردن غرب آسیا (خاورمیانه) ،تالش برای گسترش
تروریسم در جغرافیای سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،نقشآفرینی اثرگذار ریاض در
بحران سوریه ،مواضع عملگرایانه سعودیها در بحران عراق ،تجاوز نظامی سعودیها علیه
یمن و جنبش انصاراهلل و مواضع ریاض درقبال مسئله فلسطین و سرکوب شیعیان عربستان
میباشد .عوامل نرم نیز شامل بسط روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی ،مواضع خصمانه
سعودیها درقبال مذاکرات هستهای ایران (برجام) ،ایجاد شکاف در جبهه مقاومت شیعیان
با تمرکز بر عراق میشوند.
تجزیهوتحلیل روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی از

بیداریاسالمیتا9011میالدیدردوبعدکالننرموسخت :
مواضعریاضدرقبالمسئلهفلسطینوبسطروابطامنیتیبارژیمصهیونیستی 
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مسئله فلسطین ،از دیرباز مورد توجه کشورهای عرب و اسالمی بوده است .هرچند عربستان
سعودی راهبردی هژمونیکی در این زمینه شکل داده که مبتنیبر هزینه منابع مالی است،
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اما این مسابقه قدرت نرم بیخطر نبوده و احتمال دارد موجب رنجش برخی از همپیمانان
این کشور شود .بااینوجود ،درحالیکه بسیاری از بازیگران منطقه نگاه ایدئولوژیک و منفعتی
خاص خود را به مسئله فلسطین دارند ،عربستان تالش کرده است تا رویکردی کامالً
عملگرایانه درباره موضوع فلسطین داشته باشد و از آن بهمنزله عرصهای برای بازیگری
استفاده کند .آنچه ویژگی متمایزکننده سیاست خارجی کشورهای عرب خلیجفارس بهویژه
عربستان سعودی درقبال فلسطین است ،یکی نقش میانجیگرانه آن درقبال گروههای
فلسطینی و دیگری ،روابط عادی با رژیم صهیونیستی و نقش واسطهگرایانه آن در مناقشه
صهیونیستی ـ فلسطینی است .هرچند بعضاً درخصوص حمایت از حماس ،میان عربستان
و رژیم اشغالگر قدس چالشهایی بهوجود آمده است ،لکن مسئله اصلی و مهمتر فیمابین
دو کشور ،حداقل در بازه زمانی کنونی دفع خطرهای مهمتری همچون جمهوری اسالمی
ایران ،حزباهلل لبنان و شیعیان عراق است (اسدی.)33 :0930 ،
بهطورکلی تالش دولت سعودی بهویژه از دوران بنسلمان ،حفظ و گسترش تعامالت با
رژیم اشغالگر قدس و کمک به عادیشدن اوضاع این رژیم در غرب آسیا (خاورمیانه) با
ابتکارات مختلف مانند گسترش تعامالت تجاری ،ایجاد تماسهای سیاسی و دیپلماتیک و
حمایت از گفتگوها و مذاکرات صهیونیستی ـ فلسطینی و عربی ـ صهیونیستی است .بهرغم
حساسیتها و مخالفتهای منطقهای ،سعودیها با رژیم اشغالگر قدس روابط گسترده
اقتصادی ،سیاسی و بعضاً نظامی دارند .همچنین عربستان سعودی همواره درصدد صدور
نفت و گاز به رژیم صهیونیستی بوده است و این در حالى است که رژیم صهیونیستی
(شیمون پرز) نیز طبق طرح غرب آسیا (خاورمیانه) جدید ،درصدد برقرارى روابط گسترده
اقتصادى با دول عربى بهعنوان مقدمه حضور در معادالت سیاسى ـ امنیتى غرب آسیا
(خاورمیانه) است و در برخى از طرحهای نظام ـ امنیتى امریکا ،حضور رژیم اشغالگر قدس
در ترتیبات امنیتى خلیجفارس در برابر تهدیداتی نظیر ایران مطرح شده است .حتی در سفر
اخیر ترامپ به عربستان سعودی ،یکی از مسائل مهم مطروحه ،تأمین امنیت رژیم اشغالگر
قدس با همیاری دولتهای عربی منطقه بهویژه عربستان سعودی بوده است ( Ben
.)Hubbard & Fisher, 2017: 2
توسعه روابط میان سعودیها و رژیم صهیونیستی پس از والیتعهدی بنسلمان با شدت
بیشتری پیگیری شد .نخست آنکه تغییر والیتعهدی در عربستان سعودی و واگذاری قدرت
به محمد بنسلمان با رضایت قابلتوجه سران رژیم اشغالگر قدس مواجه بوده است.
دراینراستا« ،اسرائیل کاتز» وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی پس از ولیعهدی محمد
بنسلمان از کشورهای عربی خواست تا گام بیشتری برای مذاکره با رژیم صهیونیستی
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بردارند .وی همچنین از سلمان بنعبدالعزیز شاه سعودی خواست تا کشورهای عرب حوزه
خلیجفارس را برای برداشتن گامی واقعی در مسیر مذاکره با رژیم صهیونیستی رهبری کند.
کاتز گفت« :ما نیاز داریم تا همکاری امنیتی برای مهار ایران را به عربستان و کشورهای
عرب حوزه خلیجفارس پیشنهاد دهیم» .ازسویدیگر ،همچنین برخی رسانههای
صهیونیستی با ابراز خشنودی از ولیعهدی بنسلمان ،آغاز به افشای روابط پشتپرده دو
رژیم کرده و از دیدارهای محرمانه او با مقامات صهیونیستی درخالل دو سال اخیر خبر
دادهاند .روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز بهنقل از منابع اطالعاتی خاطرنشان ساخت که
محمد بنسلمان دیدارهایی با مقامات صهیونیستی داشته است و این مقامات اسم رمز
«پسر» را برای او انتخاب کرده بودند ( .)Dorell, 2017 :2همچنین برخی از سران رژیم
صهیونیستی معتقدند که محمد بنسلمان در بهرسمیتشناختن رژیم صهیونیستی شتاب
نخواهد کرد ،اما بذر امید زیادی را در روابط رژیم صهیونیستی و عربستان میکارد .برخی
دیگر از سران صهیونیستی دراینرابطه معتقدند که بنسلمان ،طراح شماری از طرحها و
پروژههایی است که عربستان و رژیم صهیونیستی را در خط فکری واحدی قرار میدهد و
وی بهدنبال ایجاد یک جبهه مشترک برای ازبینبردن نفوذ و تأثیر ایران در لبنان ،عراق و
یمن است (.)McKernan, 2017
نقشآفرینیاثرگذارریاضدربحرانسوریه 
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عربستان سعودی نخستین کشوری بود که رسماً با دستاویز قراردادن شعائر دینی و فتاوای
مفتیان خود به صدور نیروهای تروریست به سوریه اقدام نمود و اولین کشوری بود که
صحبت تحریمهای سوریه را بهمیان کشید و بعد از آن هم به حامی اصلی مداخله نظامی
در این کشور بدل شده است ( .)Stuster, 2017: 4عربستان سعودی همواره در روند بحران
در سوریه نقش مهمی داشته و درراستای رسیدن به اهداف خود ابتدا راهکارهای سیاسی را
درپیش گرفت و پس از عدم موفقیت به متقاعدنمودن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت،
تالش کرده تا با استفاده از توسعه روابط با غربیها شرایط و بستر الزم را برای مداخله
نظامی در سوریه فراهم آورد .تالش برای جلبنظر گروههای فلسطینی ،مجهزکردن
مخالفان رژیم سوریه و بهاجماعرساندن کشورهای عربی علیه این کشور ازجمله اقداماتی
است که این کشور برای سقوط بشار اسد انجام داد .سیاست ریاض همواره بر راهحل نظامی
برای خروج از بحران سوریه بوده است و درهمینراستا با کنارگذاشتن راهکارهای سیاسی
برای حل بحران سوریه که ازطریق اتحادیه عرب پیگیری میشد ،فعالیتهایی درراستای
کمک برای مسلحکردن مخالفان سوری انجام داد .درمجموع ،عربستان سعودی و دیگر
همراهانشان برای موفقیت در رسیدن به اهداف خود در سوریه از مثلثی مهم استفاده
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کردهاند که پول ،تبلیغات و ابزار نظامی سه ضلع این مثلث را تشکیل میدهند.
الف .منابع مالی :از مهمترین حمایتهای مالی عربستان سعودی و برخی دیگر از
همپیمان این کشور از مخالفان سوری میتوان به تأمین مالی هرگونه اقدام نظامی علیه
سوریه اشاره کرد .با شروع ناآرامی در سوریه ،قطر ،عربستان و ترکیه پایگاههایی را بهمنظور
آموزش نیروهای نظامی و اعزام آنان به خاک سوریه ایجاد کردهاند و تمامی هزینههای
کالن اقتصادی آنان را عربستان تأمین میکند (.)Philips, 2017: 36
ب .تبلیغات رسانهای و مذهبی :عربستان سعودی بهواسطه فتاوای بعضاً جنجالی
مفتیان اعظم خویش در بحرانسازی سوریه مهمترین و تأثیرگذارترین نقشها را ایفا نموده
است .درواقع ،تبلیغات مذهبی عربستان سعودی با استفاده از فتاوای مذهبی مفتیان اعظم،
نقش ملموسی در بسیج نیروهای تروریستی درقالب جهاد اسالمی در سوریه داشته است.
اقدامات روانی و رسانهای عربستان نیز درراستای ایجاد فضای روانی و تبلیغاتی علیه دولت
سوریه و تضعیف روحیه نظامیان دولت سوریه است که بعضاً تاثیرات مخرب و سازندهای در
تشدید بحرانها در کشور سوریه داشته است ( Alishahi; Soleimani and Mahdipour,
.)2019: 74

نمودار  .1تبلیغات تروریستی رسانهای کاربران علیه دولت اسد (منبع)Foreign Research :

ج .دخالتهای نظامی :درخالل تشدید بحران سوریه ،ریاض بهعنوان مرکز ثقل
بحرانسازی سیاسی و نظامی در سوریه در کنار مخالفان و در رویایی با دولت بشار اسد
قرار گرفت .برخی از آمارها حاکی از کمکهای وسیع مالی ـ نظامی سعودیها به جبهه
مخالف اسد میباشد که این خود سبب شکلگیری مقاومت نظامی در سوریه مرکب از
جنگجویان سنی و تجهیز این نیرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکیه (شهر ادلب)
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شده است .حمایتهای صریح عربستان سعودی از ارتش آزاد سوریه و شورای ملی سوریه،
خود گویای این نکته است که این کشور سیاست مداخله مستقیم منطقهای را بهعنوان
الگویی جدید در منطقه پایهگذاری کرده است .سعودیها حمایتهای وسیع مالی،
اطالعاتی و نظامی از گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در همکاری با رژیم صهیونیستی و
ازطریق خاک ترکیه انجام داد .این کشورها همچنین گروهی متشکل از  2111عنصر
نظامی متشکل از افراطیهای مسلح لیبی و عناصر گروه تروریستی «انصار السنه» عراق را
با هواپیما به دو پایگاه آموزشی در شهر انطاکیه در مناطق مرزی ترکیه با سوریه ،منتقل
کردهاند .درمجموع ،میتوان گفت که محور ریاض باتکیهبر منابع مالی و پیروی
بیچونوچرا از سیاستهای قدرتهای فرامنطقهای و رژیم صهیونیستی برای خود در
منطقه ،نقش تعریف کرده تا خود را بازیگری مؤثر بشناساند (دهقانی.)9 :0931 ،

نمودار  .2کشورهای اعزامکننده تروریست به سوریه (منبع)Foreign Research :

گرایانهسعودیهادربحرانعراق 

مواضععمل

011

عربستان سعودی پس از سقوط صدامحسین در سال  2119یکی از مهمترین عاملین
تفرقهافکنی و ناامنی در عراق بوده است .این کانون که در بحران سوریه نیز نقشآفرین
نخست بحرانها بوده است ،در طراحی و اجرای سناریوی خطرناک حضور داعش در عراق
نیز در رأس امور بوده است .بهدیگرسخن ،ریاض که در تأمین منابع مالی و تسلیحاتی
مخالفان سوری ،نقشی غیرقابلانکار داشت و با اعطای کرسی دولت سوریه در اتحادیه عرب
به ائتالف ملی مخالفان ،رویه خطرناکی را در منطقه بنیان گذاشت ،در عراق نیز با
حمایتهای مالی خود از مخالفان در استانهای سنینشین ،اقدام به تهیه سالح برای آنان
و مخالفت با دولت مرکزی نمود .مخالفتهایی که در استانهای سنینشین اتفاق افتاد،

تجاوزنظامیسعودیهاعلیهیمنوجنبشانصاراهلل 


تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی پس از انقالبهای منطقهای نشان میدهد این
کشور برای حفظ نظم منطقهای تنها ناظر تحوالت نبوده ،بلکه برای حفظ ساختارهای
منطقهای کوشید تا با حضور تمامقد ،روی مؤلفههای تأثیرگذار در این انقالبها اثر بگذارد.
ازیکسو ،سیاست خارجی کشورهایی همچون عربستان محافظهکارانه است ،زیرا تمایل به
حفظ وضع موجود دارد ،اما همزمان تهاجمی هم هست ،زیرا تالش دارد تا با بهکارگیری
ابزارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی فضای انقالبهای منطقهای را به نفع خود مدیریت کند
(نجات ،موسوی و صارمی .)012 :0931 ،ریاض به دالیل مختلف ،از سیاستهای
سرکوبگرانه و انعطافناپذیر علیه معترضین یمنی و در رأس آنها شیعیان زیدی و شاخه
سیاسی و نظامی آنها یعنی جنبش انصاراهلل حمایت میکند .درواقع ،از جنگ چهارم
الحوثیها در سال  ،2114سعودیها و دیگر متحدین متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در
تحوالت داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان شد .بههمیندلیل درراستای اضمحالل قدرت
حوثیها و تضعیف یا ازبینبردن نفوذ ایران در منطقه ،جنگی تمامعیار علیه شیعیان زیدی
یمن راه انداخت (.)Sharp, 2017: 12

برساختگراییسیاسیدرروابطعربستانسعودیوجمهوریاسالمیایرانازپسابیداریاسالمیتا...


ابتدا کامالً مسالمتآمیز و دور از هرگونه برخورد نظامی بود ،اما با حمایتها و دخالتهای
تروریستهای سعودی علیه دولت مرکزی عراق ،این اعتراضها از مسیر اصلی خود خارج
شد و رنگ و بوی طایفهگری و تجزیهطلبانه گرفت .ازسویدیگر ،عربستان سعودی به انحای
مختلف دشمنی خود با نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به حشدالشعبی 0را اذعان
نموده است .دراینراستا عادلالجبیر ،وزیر خارجه عربستان به الحشدالشعبی حمله کرده و
از آن بهعنوان گروه شبهنظامی و تروریستی یاد کرد (.)Cockburn, 2017: 5
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نمودار  .3تفکیک کشورهای مشارکتکننده در بحران یمن به سه طیف مخالفین ،حامیان و
مشارکتکنندگان (منبع)Foreign Policy :

عربستان سعودی بهشدت نگران نفوذ منطقهای ایران بهویژه میان شیعیان است و تالش
میکند تا نقش و نفوذ آن را کاهش دهد .درواقع ،مقابله با نفوذ ایران در عراق ،لبنان ،سوریه
و نزدیکترین همسایههای خود یعنی بحرین و یمن از مهمترین اهداف ریاض در منطقه
است .عربستان سعودی در سالهای گذشته در چارچوب رقابت ایران بر سر برتری منطقهای
بهشدت از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و بحرین و تشکیل آنچه که
باعنوان هالل شیعی نامیده میشود ،نگران بوده است و تالش کرده که این نفوذ را مهار کند.
بنابراین ،با قدرتگیری انصاراهلل در یمن بهشدت احساس خطر کرده است .درواقع ،ریاض
قدرتگیری شیعیان زیدی در یمن را همانند افزایش قدرت منطقهای ایران تعبیر میکند و
خود را در محاصره شیعیان میبیند .بهطورکلی ،مداخله نظامی عربستان و دیگر متحدین
عرب آن در یمن ،بحران این کشور را شدت بخشید ،پیچیدهتر ساخت و وارد مرحله کامالً
متفاوت و جدیدی کرد (.)Nunlist, 2015: 2

012

بازخورد حمله نظامی ائتالف عربی به یمن و بحرانهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در یمن
تلفات انسانی
مجروحین

ده هزار نفر
دویست هزار نفر

آوارگان

 3میلیون نفر

تخریب زیرساختها

سه هزار مرکز

تخریب مراکز تولیدی

هزار مرکز

تخریب و تعطیلی مراکز آموزشی و تحقیقاتی

هزار مرکز

تخریب منازل مسکونی

بیش از  323هزار منزل
(منبع)World News :

بنسلمانوتالشبرایگسترشتروریسمدرجغرافیایسیاسیجمهوریاسالمیایران 

واقعیت انکارناشدنی جریانات سیاسی منطقه حکایت از این موضوع دارد که تشدید
بحرانها و چالشهای سیاسی میان عربستان و جمهوری اسالمی ایران در منطقه به
بیشینه میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است .مواردی همچون اهمال بارز سران
سعودی در فاجعه منا ،تجاوز به دو نوجوان ایرانی در جده و اشغال سفارت عربستان ازسوی
نیروها و فعاالن انقالبی ایرانی ،تخاصم میان دو کشور را به باالترین میزان ممکن رسانده
است .ازسویدیگر ،در جدالهای لفظی ،سران دو کشور بارها یکدیگر را به نقض آشکار
حقوق ،دخالت در دیگر کشورها و نیز حمایت از تروریسم در منطقه متهم کردهاند.
عربستان در دوران محمد بنسلمان و پدرش شاهد تغییر لحن قابلتوجهی نسبت به ایران
بود .ریاض که تا پیشازاین به داشتن سیاستهای محافظهکارانه براساس حسن همجواری
و برادری درقبال ایران و دیگر کشورهای منطقه شناخته میشد ،پس از پادشاهی جدید
سیاست و لحن خود را درقبال ایران بهطور قابلتوجهی تغییر داد و سیاستهای تهاجمی
درپیش گرفت ( .)Meijer, 2017: 7رویکرد بنسلمان در این خصوص را میتوان به جمالت
تهدیدآمیز وی درقبال جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد که «:ما دامنههای جنگ و ناامنی
را به مرزهای درونی جمهوری اسالمی ایران خواهیم کشاند» .دراینراستا ،تشدید حمایت از
گروهکهای تروریستی در ناامن نمودن مرزهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران همچون
حمایت از داعش در حمله تروریستی به تهران ،جندالظلم در ناامننمودن مرزهای جنوب
شرقی و شهادت برخی از مرزبانان ایرانی و نیز توسعه هرچهبیشتر وهابیسم در مناطق
سنینشین جمهوری اسالمی ایران اشاره داشت ( .)Khan, 2017سیاستهای اجرایی
بنسلمان درراستای انزوای جمهوری اسالمی و ناامننمودن این کشور نیز با چالش و
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جدول  .1میزان تلفات انسانی و آسیبهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی حمله ائتالف عربی به یمن
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عدمموفقیت همراه بوده است .پس از این اقدامات ،جمهوری اسالمی ایران در اندک زمانی،
به اقدامات تالفیجویانه مبادرت نمود و برای نخستینبار پس از انقالب اسالمی ،با حمالت
موشکی ،مواضع تروریستها در دیرالزور سوریه را درهم کوبید .ازسویدیگر ،حضور
قدرتمند سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عرصههای امنیتی و نظامی هماکنون ایران را به
امنترین کشور منطقه مبدل نموده است .کمااینکه مبارزه با تروریسم و دستگیری موج
عظیمی از تروریستها ،پس از حمله به پارلمان و مرقد امام خمینی(ره) ادامه داشته است
و صدها تن از نیروهای وابسته به گفتمان اسالم رادیکال و تروریست در این زمینه دستگیر
شدهاند .لذا میتوان تدبیر بنسلمان در این زمینه را شکستخورده ارزیابی کرد.
تسلیحاتیومیلیتاریزهکردنغربآسیا 

توسعهقرادادهایسنگیننظامیو

از دیگر اقداماتی که واپسگرایی روابط میان سعودیها و ایران را گسترش داده است،
توسعه قراردادهای بسیار سنگین و شگفتانگیز عربستان سعودی با امریکاست .استفاده از
چنین هزینههای سنگینی بهزعم بنسلمان شاید بتواند درادامه بسترساز توسعه قدرت این
کشور در منطقه درراستای سرکوبی جنبشهای مقاومت همچون حزباهلل لبنان ،انصاراهلل
یمن و حشدالشعبی عراق و درنهایت بازدارنده مهم قدرت سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران شود .این مسئله که پیش از بنسلمان نیز سعودیها سابقه خرید تسلیحات از امریکا
داشتهاند ،کامالً صحیح است ،لکن هیچگاه در تاریخ نظامی ـ سیاسی عربستان سعودی
چنین حجمی از تسلیحات ازسوی امریکا به این کشور فروخته نشده بود ( Holland, 2017:
.)2
درواقع ،بنسلمان ،با اتخاذ چنین سیاستی ،چند هدف عمده را دنبال میکرد:
ـ توسعه روزافزون قدرت نظامی عربستان؛
ـ مقابله با جمهوری اسالمی ایران ،حزباهلل ،انصاراهلل و...
ـ ضمانت اقتصادی الزم به ترامپ باتوجهبه شخصیت اقتصادی ـ تجاری وی (ترامپ)
درراستای تحقق سیاستهای جمهوریخواهان،
ـ تضمین ثبات و امنیت رژیم صهیونیستی به امریکا درصورت وقوع جنگ و ارائه
همکاریهای الزم با این رژیم باتوجهبه نفوذ روزافزون جمهوری اسالمی ایران در منطقه؛
ـ تأسیس ناتوی عربی ـ غربی درراستای مقابله با ائتالف ایران ـ روسیه ( Malsin,
.)2017: 1 - 2

ایجادشکافدرجبههمقاومتشیعیانباتمرکزبرعراق 
از دیگر رویکردهای واپسگرای سعودیها درتقابل با جمهوری اسالمی ایران ،تالش این
کشور برای نفوذ میان متحدین راهبردی ایران در منطقه بهویژه عراق است .درواقع ،پس از
ایجاد شکافهای عمیق و گسست ایدئوژیکی میان قطر و عربستان سعودی در  1ژوئن
 2101که به قطع روابط سیاسی دو کشور منتهی شد ،قطر ازسوی بیشتر کشورهای
شورای همکاری خلیجفارس تحریم گردید که در تبیین آن ،سه علت گسترش
جاهطلبیهای قطر و فعالیتهای شبکه الجزیره این کشور ،ترویج اسالم اخوانی قطر
درتقابل با اسالم وهابی سعودیها و اختالفات ارضی عربستان و قطریها را میتوان برشمرد
(عالیشاهی ،مسعودنیا و فروزان ،)43 :0931 ،محور سعودی درپی یافتن جایگزینی مطمئن
و قدرتمند بهجای قطر در شورای همکاری خلیجفارس برآمده است .دراینمیان ،پس از
پیروزی مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق در سال  2103که با رویکرد اصلی مبارزه
با فساد دولتی ،وحدت فزاینده سیاسی میان طیفهای مختلف عراق و طرحهای کالن
توسعه اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی وارد عرصه انتخابات شد ،تمایل فزایندهای به عضویت
در شورای همکاری خلیج فارس دارد .درهمینراستا سه علت عمده را میتوان ذکر کرد:
 .0حمایت افکار عمومی عراق برای عضویت در شورای همکاری خلیجفارس؛
 .2سرمایهگذاریهای کالن عربستان سعودی برای تحقق بخشهای عمدهای از
برنامههای توسعهای جریان صدر در عراق که عالوهبر استانهای سنینشین ،مناطق
شیعهنشین عراق را نیز شامل میشود که نمونه بارز آن ،استان المثنی با مرکزیت شهر
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نمودار  .4بیشترین واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت نظامی
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سماوه است.
 .3حضور یک جریان شیعی قدرتمند عراقی در میان کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس درراستای مهار سیاستهای جبهه مقاومت شیعیان در غرب آسیا ( Coker,

.)2018: 3

نقشه  .1جایگاه ژئواستراتژیکی استان المثنی برای سرمایهگذاری سعودیها در طرحهای توسعهای
جریان صدر (منبع :عالیشاهی ،مسعودنیا و فروزان)112 :1331 ،

سرکوبشیعیانعربستان 

011

ازدیگر رویکردهایی که سبب تشدید واپسگرایی در روابط خارجی ایران و عربستان شده
است ،مسئله انزوا و سرکوب شیعیان عربستان است .این مسئله بهویژه از زمان والیتعهدی
بنسلمان ،بسترساز تشدید سیاستهای انزوا ،محرومیت ،سرکوب و اعدام شیعیان این
کشور شده است .سرکوب ،بازداشت ،زندان و اعدام در منطقه العوامیه ،در شرق عربستان
که منطقه سکونت شیعیان این کشور بوده و از منابع غنی نفتی برخوردار است ،کماکان
ادامه دارد .بنسلمان که همواره خطر شورش و قیام شیعیان این کشور را احساس میکند،
پس از جریانات منتهی به بیداری اسالمی ،اعدام شیخ باقرالنمر و محرومیت فزاینده
شیعیان این کشور در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،رنگ و بوی جدیتری به
خود گرفته است ( .)Menoret, 2016: 6دراینراستا ،بنسلمان برای کنترل هرچهبهتر
اوضاع شیعیان عربستان ،به اتخاذ برخی از سیاستهای اقتدارگرایانه روی آورده است:

برساختگراییسیاسیدرروابطعربستانسعودیوجمهوریاسالمیایرانازپسابیداریاسالمیتا...


 .0طرح تخریب منطقه عوامیه و کوچ اجباری شیعیان :نخستین طرح بنسلمان،
تخریب محله تاریخی عوامیه و کوچ اجباری شیعیان است .بنسلمان درصدد است با کوچ
اجباری آنان ،مسئله نظارت و سرکوب شیعیان عوامیه را با شدت بیشتری محقق نموده و
هویت و قدمت فرهنگی شیعیان این منطقه را که بالغ بر  411سال است ،نابودکند
(عالیپور و یکرنگی .)13 :0931 ،با ورود سازمان ملل به بحران تخریب عوامیه و ابراز
نگرانیهای عمیق این سازمان از بحرانهای حقوق فرهنگی در عربستان و تشدید فشارهای
بینالمللی ،بنسلمان با اعالم این مسئله که هدف وی ،بازسازی و احیای بناهای تاریخی
این منطقه است ،سعی در جلب رضایت شیعیان این منطقه نمود؛ مسئلهای که سباستین
سونز ،0تحلیلگر مسائل غرب آسیا (خاورمیانه) آن را رد میکند و هدف اصلی این طرح را
بهحاشیهراندن و تفرق شیعیان و دوری آنان از مناطق نفتخیز عربستان برمیشمارد.2
 .2سیاستهای سرکوبگرانه درقبال شیعیان و اعدامهای پیدرپی مخالفین شیعی:
سیاست سرکوب و اعدام شیعیان معترض عربستان ازسوی پادشاهان آلسعود مسبوق به
سابقه بوده است .در اعتراضهای وسیع سال  0313شهر قطیف ،سران سعودی مرکز
تاریخی این شهر را با خاک یکسان کرده و جای آن یک پارکینگ و مسجد برای سنیها
ساختند ( .)Jones, 2006: 218درهمینراستا ،بنسلمان نیز سیاست تشدید فشارها و
سرکوب درقبال شیعیان و نیز دستگیری ،زندانی ،شکنجه و اعدام را علیه آنان ادامه
میدهد .بهنظر میرسد دلیل این برخورد سخت حکومت عربستان با شیعیان عوامیه در
شرایط کنونی ،قدرتنمایی ولیعهد جدید این کشور باشد .درواقع ،بنسلمان درصدد
نشاندادن این مسئله است که وی از پس مخالفان شیعه داخل کشور برمیآید و خارج از
مرزها هم توان برخورد با ایران را دارد .بنسلمان در حالت افراطگرایانه ،اقلیت شیعیان این
کشور را جماعتی ناراضی و در بدترین حالت حتی تروریست خطاب میکند که مورد
حمایت ایران هستند و ازسوی حکومت ایران مورد حمایت قرار میگیرند (النعامی:0493 ،
 .)1سرکوب خشونت بار شیعیان عربستان با قتل ،شکنجه و دادگاههای ناعادالنه بنسلمان
علیه آنان بهگونهای شدت یافته است که بهتعبیر برخی از کارشناسان ،بنسلمان به مردم
خود اعالم جنگ کرده است؛ آن هم جنگی که در تاریخ  31ساله این کشور سابقه نداشته
است .شدت این سرکوبها بهگونهای است که اکنون  31درصد ساکنان عوامیه یا از این
شهر گریختهاند یا به اجبار کوچ کردهاند (البرصان ،الحمد و الرشدان 40 :0493 ،ـ .)42
ازطرفدیگر ،محمدبنسلمان پیش از تصدی والیتعهدی عربستان ،مهمترین مشاور
1. Sebastian Sons
2. ID with SR on Freedom Religion and Belief Oppression of the Shia in Saudi Arabia,
General Assembly, UN, 23 March 2018
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پدرش ،سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه کنونی سعودیها قلمداد میشد .این مسئله ،در
سرکوب و انزوای بسیاری از نیروهای مخالف ،همچون شیخ باقرالنمر ،روحانی برجسته
شیعیان عربستان ،نمود یافت (ویسی 013 :0931،ـ  .)013شیخ باقرالنمر ،درپی اعتراضات
شیعیان عربستان در سال  2102توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شد .عمده
چالشهای بین شیخ باقرالنمر و حکام سعودی حول سه مسئله کالن قرار داشت:
 .0بهرسمیت شناختهشدن مذهب شیعه ازسوی آلسعود و رسیدگی به بقاع متبرکه
شیعیان این کشور همچون قبرستان بقیع؛
 .2لغو و یا اعمال تغییرات اساسی در شیوههای آموزشی و درسی کشور عربستان؛
 .9برگزاری و شکلگیری رسمی انتخابات در کشور عربستان سعودی درراستای فعالیت
تمامی طیفهای اجتماعی موجود همچون شیعیان ( .)Mamadkul, 2016: 78سرانجام
شیخ باقرالنمر ،در اکتبر  2101و در دادگاه جنایی عربستان سعودی بهدلیل اقدام علیه
امنیت ملی و محاربه ،به «اعدام با شمشیر و به صلیب کشیدهشدن در انظار عمومی»
محکوم و در  2ژانویه  2101اعدام شد که این مسئله واکنش منفی گستردهای میان
شیعیان و سازمانهای بینالمللی ایجاد کرد (.)Teitelbaum, 2016: 3
هادرقبالمذاکراتهستهایایران(برجام) 


مواضعخصمانهسعودی

013

از ابتدای مذاکرات هستهای ایران با گروه  ،1+0عربستان سعودی همواره تالش خود را
برای شکست این مذاکرات بهکار برد و پس از توافق نیز مواضع خصمانه خود نسبت به
توافق هستهای با ایران را نشان داد .بهطورکلی ،در نگاه مبتنیبر معمای امنیتی عربستان،
هرآنچه که منجر به افزایش قدرت ایران شود ،بهعنوان تهدیدی درجهت کاهش قدرت آنها
تلقی میگردد و توافق هستهای ایران با غرب از نگاه حاکمان سعودی واجد چنین نگاهی
است .درواقع ،حاکمشدن دیدگاه متأثر از واقعگرایی و سیاست قدرت در رویکرد عربستان
سعودی نسبت به ایران پس از برجام این امکان را با خود دارد که معادالت منطقهای را در
چارچوبی جدید شکل دهند که براساس آن عربستان سعودی بهمنظور ممانعت از تغییر
موازنه منطقهای به نفع ایران در ائتالفی ضدایرانی در کنار دیگر قدرتهای منطقهای
همچون رژیم صهیونیستی قرار گیرد .درواقع ،توافق هستهای میان ایران و غرب ،نتوانسته
بود خواستههای عربستان سعودی را تأمین نماید؛ چهاینکه عربستان ،هیچ سطحی از
توانمندی هستهای را برای ایران قابلقبول ندانسته و لغو تحریمها را نیز نمیپذیرد.
دراینراستا نیز ،توضیحات امریکا مبنیبر انعقاد یک توافق خوب هستهای و یک رژیم
بازرسی طوالنیمدت از تأسیسات هستهای ایران نیز این کشور را قانع نکرده است .بنابراین،
انعقاد توافق هستهای و بهدنبال نزدیکی ایران به غرب و بهخصوص امریکا ،این وضعیت

ترسیمسناریوهایمحتملدرآیندهروابطخارجیعربستانسعودیوجمهوریاسالمی
ایران 

 .0تهدید و تنبیه از سوی افکار بینالمللی
باید اذعان داشت که سیاستهای اقتدارگرایانه حکام سعودی نهتنها درقبال جمهوری
اسالمی ایران که درقبال مسائل داخلی این کشور نیز نگرانیهای عمدهای را برانگیخته
است .این مسئله بهخصوص در مسائلی همچون ترور خاشقجی و گسترش بحران یمن،
موجی از نگرانیهای جهانی را ایجاد کرده است .هرچند عمده تحلیلها بر این مسئله
داللت میکند که ترامپ با پسگیری سیاستهای حمایتی خود از بنسلمان ،درصدد
تعیین و حمایت از جایگزینهای وی میباشد ،اما بهنظر میرسد این مسئله به دالیل
حمایتهای اقتصادی کالن بنسلمان از طرحهای اقتصادی ترامپ ،بسیار بعید باشد.
درهرصورت ،نباید این مسئله را فراموش کرد که چالش در مسئله یمن ،تشدید بحران با
قطر ،بیشینه شدت تنشها با جمهوری اسالمی ایران و شکست در براندازی نظامهای
سیاسی عراق و سوریه ازیکسو و تعمیق دامنه شکافها با شیعیان عربستان و شاهزادههای
سعودی و درنهایت ترور و اعدام شخصیتهای مذهبی و مدنی مهم این کشور همچون
شیخ باقرالنمر و جمال خاشقجی ،ممکن است درادامه میزان حمایتهای ترامپ از
بنسلمان را با تجدیدنظری جدی مواجه کند.
 .2ادامه وضع موجود
مقصود از ادامه وضع موجود ،تالش هرچهبیشتر دو کشور در عرصه منطقهای و
بینالمللی برای افزایش قدرت نفوذ است .دراینراستا میتوان به تشدید رقابتهای نظامی
در منطقه مانند تالش سعودیها برای دستیابی به انرژی اتمی ،رقابتهای تنگاتنگ دو
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برای عربستان و رژیم صهیونیستی که از متحدان منطقهای امریکا بودند و بقا و امنیت خود
را در اتکای به این کشور میدیدند ،قابلقبول نبود (رستمی و تارا.)092 :0931 ،
ازطرفی ،اجراییشدن برجام با همه تأثیرهای مثبت اقتصادی و ژئوپلیتیک آن برای
ایران نزد سعودیها بیتردید یک باخت در صحنه معادلههای منطقهای قلمداد میشود و
ازهمینرو عربستان توان نظامی خود را افزایش داده است .اخیراً در گزارش مؤسسه صلح
اعالم شد که عربستان با حدود  31میلیارد دالر خرید تسلیحاتی ،مقام سوم جهان پس از
چین را داراست .امریکا بین مه  2101تا مارس  2101فروش تسلیحاتی به ارزش 99
میلیارد دالر را به متحدانش در شورای همکاری خلیجفارس تصویب کرده است.
برایناساس عربستان سعودی یک رقابت ایدئولوژیک فرقهای و ژئوپلیتیکی را براساس مدل
حاصل جمع جبری صفر با ایران بهراه انداخته است (خبیری و محمدی.)33 :0931 ،
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کشور برای بسط مرجعیت ایدئولوژیک خود؛ تالش برای همگرایی بیشتر با کشورهای
منطقه؛ تهییج شبهنظامیان متحد به ایجاد ناامنی در مرزهای درونی و بیرونی؛ حمایت از
نیروهای مذهبی برونمرزی (حمایت سعودیها از اهل سنت ایران و حمایت ایران از
شیعیان عربستان) و ...را ذکر نمود .بهتعبیر نویسندگان مقاله این وضعیت محتملترین
حالت ممکن است.
 .9بهبود روابط در آینده (درقالب حج)
در تاریخ سیاسی دو کشور از دوران پهلوی تاکنون ،برهههای زمانی بسیاری وجود
داشته که روابط فیمابین را کامالً گسسته است ،لکن وقوع برخی از رویدادهای تاریخی،
بسترساز از سرگیری و بهبود روابط شده است .دراینمیان نخستین مسئله ،حج میباشد.
واقعیت این است که درحالحاضر مسئله حج را میتوان تنها عامل ایجاد همگرایی؛ آنهم
همگرایی شکننده میان دو کشور دانست .در سنگینترین حالت روابط سیاسی میان
دوکشور که به قطع روابط سیاسی منتهی شد ،کماکان مسئله اعزام حجاج ایرانی به
عربستان ادامه دارد .این مسئله میتواند درادامه ،بسترساز مذاکرات سیاسی و انعقاد مجدد
روابط شود .همچنین ،امکان وقوع برخی از حوادث غیرمترقبه درآینده نیز وجود دارد.
بهعنوانمثال ،مرحوم رفسنجانی در زمان حیات ،چندین نوبت ،واسطه انعقاد مجدد روابط
شد .درآینده نیز ممکن است شخصیتهای سیاسی ،نهادهای بینالمللی و یا حتی
کشورهایی که مورد اتقان دو کشور میباشند ،بهنوعی واسطه یا میانجی رفع تنشها و
عامل برقراری روابط مجدد این دو کشور قلمداد شوند.
 .4سقوط بنسلمان
ادامه سیاستهای ماجراجویانه حکام سعودی بهویژه شاهزاده بنسلمان ،امکان سقوط
وی را نیز بعضاً مطرح میکند .هرچند این سناریو نیز بسیار بعید است ،لکن میتوان از
چند بعد مورد بررسی قرار داد.
ـ تهدید و ترور بنسلمان ازسوی نیروهای مخالف :تشدید سیاستهای اقتدارگرایی
ازسوی بنسلمان ،امکان شکلگیری جنبشها و اقدامات نظامی و تروریستی علیه وی را
نیز میسر کرده است .در آوریل  ،2103افراد مسلح ناشناس در اطراف کاخ پادشاهی
الخزامی در ریاض و در یک اقدام چریکی ،درصدد ترور بنسلمان برآمدند .برخی از
تحلیلگران بر این باورند که حمالت  20آوریل بخشی از یک کودتا علیه ملک سلمان بوده
که توسط مخالفان وی در خاندان سلطنتی برنامهریزی و اجرا شده است .پس از آنکه
وبگاه رسمی پادشاهی عربستان حدود یک ماه عکس جدیدی از بنسلمان منتشر نکرد
برخی رسانهها مدعی شدند که احتماالً بنسلمان در تیراندازی  20آوریل ریاض کشته شده

نتیجهگیری 

غرب آسیا (خاورمیانه) را بهحق میتوان کانون نخست بحرانهای سیاسی اعم از انقالب،
جنگ ،تروریسم ،کودتا و دیگر بحرانهای مختلف قلمداد نمود .در این رقابتهای
ایدئولوژیک ،دو کشور جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی را میتوان از چند بعد
مورد بررسی قرار داد .در این مقاله نویسندگان ابتدا این مسئله را مطرح نمودند که هرچند
روابط دو کشور ،پیشتر نیز مبتنیبر نوعی عدم اعتماد و رقابتهای نزدیک سیاسی،
ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی بوده است ،اما مسئله مهم دراینمیان ،تطور بافت قدرت و
سیاست در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) بهویژه از سالهای  2102میالدی به بعد بوده
است که بهنوعی مسائل منطقهای را با چالشهای عمده امنیتی و سیاسی مواجه نمود و
روابط دو کشور را بیشازپیش به سمتوسوی تشدید واگراییها سوق داد .در این مقاله،
تالش نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن بدین سؤال بوده است که مهمترین دالیلی که
منتهی به تشدید واپسگراییها در روابط خارجی میان ایران و عربستان گردید ،چیست و
درادامه چه سناریوهای محتملی را میتوان برای ادامه روابط دو کشور درنظر گرفت؟
یافتههای مقاله که با بهرهگیری از نظریه برساختگرایی سیاسی و استفاده از منابع مکتوب
و مجازی و نیز روشهای تلفیقی جامعهشناسی تاریخی و آیندهپژوهی انجام شد ،نشان داد
که عمده دالیل واپسگرایی در روابط دو کشور را میتوان ذیل عوامل نرم و سخت قرار داد.
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است.
ـ کودتا :بنسلمان که خطر بالقوه شاهزادگان سعودی را بهخوبی دریافته بود و ازطرفی
با اعمال تغییرات وسیعِ مسئولینِ حکومتی عربستان ،نارضایتیهای عمدهای را درمیان آنان
ایجاد نموده بود ،میدانست که تهدیدات شاهزادگانی همچون بننایف و بنطالل و دیگران
خاموششدنی نیست .این مسئله زمانی رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت که در ائتالفی
پنهانی میان چند تن از افسران ارشد سازمان  CIAو محمد بننایف ولیعهد سابق عربستان
و چند شاهزاده دیگر عربستانی طرح کودتای قریبالوقوع علیه محمد بنسلمان را
برنامهریزی نمودند .این در حالی است که پیشتر نشریه فرانسوی اینتلجنس آنالین در
شماره  131خود به دیدار محمد بننایف با مقامات رده باالی دستگاههای اطالعاتی و
امنیتی امریکا همچون جان کلی وزیر امنیت داخلی و توماس بوسرت مشاور ضدتروریسم
ترامپ در می  2101اشاره کرده است .همچنین تعدادی از مقامات اطالعاتی امریکا با سفر
به ریاض و دیدار با بننایف ،ضمن تقویت همکاری اطالعاتی با عربستان سعودی ،حمایت
خود از وی را نشان دادهاند.
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عوامل نرم شامل توسعه قراردادهای سنگین نظامی و تسلیحاتی و میلیتاریزهکردن غرب
آسیا (خاورمیانه) ،نقشآفرینی اثرگذار ریاض در بحران سوریه ،مواضع عملگرایانه
سعودیها در بحران عراق ،تجاوز نظامی سعودیها به یمن و جنبش انصاراهلل و مواضع
ریاض درقبال مسئله فلسطین و بسط روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی است .عوامل
سخت نیز شامل سرکوب شیعیان عربستان ،تالش برای گسترش تروریسم در جغرافیای
سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،مواضع خصمانه سعودیها درقبال مذاکرات هستهای ایران
(برجام) و ایجاد شکاف در جبهه مقاومت شیعیان با تمرکز بر عراق است.

منابع 
فارسی :
ـ اسدی ،علیاکبر ( ،)0930مسئله فلسطین در سیاست خارجی قطر ،فصلنامه مطالعات

فلسطین ،ش  31 :03ـ .021
ـ بردبار ،احمدرضا ( ،)0939تأثیر انگلستان در ایجاد بحرانهای سیاسیِ ایران از آغاز سلطنت
پهلوی تا سال  ،0931رساله دکتری ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
ـ پرایس ،ریچارد و رئوس اسمیت ،کریستین ( ،)0931رابطه خطرناك؟ نظریه انتقادی روابط
بینالملل  و  مکتب  برسازی ،مجموعه مقاالت نوواقعگرایی ،نظریه انتقادی و مکتب برسازی،

ترجمه علیرضا طیب ،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
ـ جاودانی مقدم ،مهدی و حریرفروش ،حامد ( ،)0931واکاوی زمینهها و ابعاد سیاست خارجی
نوین عربستان در خاورمیانه،فصلنامهسپهرسیاست ،سال پنجم ،ش 10 :01ـ .14
ـ جاللپور ،شیوا و جعفری ،ابوطالب ( ،)0931روابط خارجی ایران و عربستان در سالهای
0934تا0932باتأکیدبر تحوالت سوریه ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،ش :41
 31ـ .022
ـ خبیری ،کابک و محمدی ،منوچهر ( ،)0931تأثیر برجام بر جایگاه ایران در معادالت غرب
بینالملل ،سال دهم ،ش  39 :91ـ .014
آسیا،فصلنامهمطالعاتروابط 
ـ دهقانی ،محمد ( ،)0931رفتارشناسی قطر در تحوالت منطقه ،ماهنامهبصیرت.
ـ رستمی ،فرزاد و تارا ،علیرضا ( ،)0931تحلیل روابط عربستان سعودی و اسرائیل در سایه
توافق هستهای ایران،فصلنامهسیاستجهانی ،دوره هفتم ،ش  001 :2ـ .042
بهعنوان کرداری
ـ رشیدی ،مصطفی ( ،)0931کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی  
ژئوپلیتیکی ،پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ،دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران،
.0931/14/21
ـ سلیمی ،حسین ( .)0931نگرشی سازهانگارانه به هویت ملی در ایران ،فصلنامهمطالعاتملی،
سال هشتم ،ش 90 :9ـ .14

مطالعاتراهبردی،دوره بیستم ،ش  11 :11ـ .32
ـ عالیشاهی ،عبدالرضا؛ مسعودنیا ،حسین و فروزان ،یونس ( ،)0933پان شیعیسم جریان صدر
و ظهور واپسگرایی در جبهه مقاومت در عراق پساداعش ،پژوهشنامهایرانی سیاستبینالملل،
دوره هفتم ،ش  010 :2ـ .021
ـ عالیشاهی ،عبدالرضا؛ ساالروند ،معصومه و محمودی ،سعید ( )0931ردی بر ارتداد؛
جنبشهایتروریستیـتکفیریدرجهاناسالم ،مشهد :انتشارات مینوفر.

ـ عالیشاهی ،عبدالرضا؛ مسعودنیا ،حسین و فروزان ،یونس ( ،)0931بررسی روابط سیاسی قطر
و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی (از بیداری اسالمی تا بحران قطع روابط
سیاستگذاریعمومی ،دوره هفتم ،ش :24

سیاسی در ژوئن  ،)2101فصلنامهمطالعات راهبردی
 43ـ .12
ـ متقی ،ابراهیم و کاظمی ،حجت ( ،)0931سازهانگاری ،هویت ،زبان و سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامهسیاست ،دوره  ،91ش .4
ـ مسعودنیا ،حسین؛ فروزان ،یونس و عالیشاهی ،عبدالرضا ( ،)0931جابهجایی قدرت در
عربستان سعودی؛ تأثیرات تغییر والیتعهدی بر سیاست خارجی عربستان سعودی ،فصلنامه
هایسیاسیوبینالمللی ،سال هشتم ،ش 091 :0ـ .012


رهیافت
بینالملل ،تهران :انتشارات سمت.
نظریههایروابط 

ـ مشیرزاده ،حمیرا ( ،)0931تحولدر
ـ نجات ،سیدعلی؛ موسوی ،سیدهراضیه و صارمی ،محمدرضا ( ،)0939راهبرد عربستان سعودی
بینالملل ،سال  ،3ش :99
و جمهوری اسالمی ایران درقبال بحران یمن ،فصلنامه مطالعات روابط  
 091ـ .013
ـ ویسی ،هادی ( ،)0931واکاوی چالشهای ژئوپلیتیکی رابطه شورای همکاری خلیجفارس با
جمهوری اسالمی ایران و تأثیر آن بر جهان اسالم ،فصلنامهمطالعاتسیاسیجهاناسالم ،سال
هفتم ،ش  041 :0ـ .011
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ـ عالیپور ،حسن و یکرنگی ،محمد ( ،)0931نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان ،فصلنامه

عربی :
بنسلمان مسّت بمکانه السعودیه
ـ النعامی ،صالح ( ،)0493دراسه إسرائیلیه:سیاسه محمد  

وعزّزتحضورإیران ،بیروت :العربی الجدید.
ـ البرصان ،حمد؛ الحمد ،جواد و الرشدان عبدالفتاح ( ،)0493آفاق السیاسه الخارجیه
السعودیهفیعهدالملكسلمانبنعبدالعزیز ،امان :دائره المکتبه الوطنیه.
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