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و عربستان در منطقه  چالش هاي روابط جمهوري اسالمي ايران

 پرويز نادري نسب
 دانشجوي دكتراي مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي

)18/9/86: تاريخ تصويب–1/5/86:فتتاريخ دريا(

:چكيده

د ر صحنه سياسي در سال هاي اخير شاهد تحوالتي در منطقه خاور ميانه بوده ايم كه تغييرات

و موضوع صلح آميز هسته اي عراق، بحران مشاركت در كابينه لبنان، اختالفات داخلي فلسطين

و با توجه به رقابت.ا.ج اي عربستان با جمهوري اسالمي ايران، هاي منطقهايران از آن جمله هستند

و بروز تنش  با توجه به اينكه هايي در روابط دوكشور شده استتحوالت ياد شده موجبات واگرايي

ج و منافع عربستان قرار ندارد، بنابر اين مي.ا.ظاهراً روند اوضاع در منطقه در راستاي مواضع ايران

و ارايه تصوير نامطلوب از ايران نزد عربستان  بايد از هر اقدامي كه به تشديد تنش در روابط

.شود اجتتناب ورزدسعودي منجر 

:واژگان كليدي
، عر ، همگراييايران ، واگرايي ، چالش ها  بستان
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 مقدمه
و منطقـه و تأثيرگذار حوزه خليج فارس و عربستان، دو كشور مهم جمهوري اسالمي ايران

مي  اين دو كشور با دارا بـودن ذخـاير عظـيم هيـدرو.ندشوژئواستراتژيك خاورميانه محسوب

و موقعيت استراتژيك در منطقه از اهميت زيـادي   از سـوي ديگـر تمركـز.برخوردارنـد كربني

و عربـستان ايـن و اهل سنت در دو كشور ايـران قدرت دو گروه اصلي مسلمانان يعني شيعيان

و مذهبي در جهان اسالم تبديل  از. ده استكركشورها را به دو قطب فرهنگي، فكري تـا قبـل

و عربـستان دو سـتون دكتـ  رين نيكـسون را پيروزي انقالب اسالمي در ايران دو كـشور ايـران

مي  به دادند تشكيل منظور تأمين امنيت منطقه در راستاي منافع غرب تـدوينكه از سوي آمريكا

به.ده بودش عنوان ستون سياسي نظامي با در اختيار گرفتن پيشرفته ترين تجهيزات نظـامي ايران

و حمايت  و خـط مقـ روز و حافظ منافع غـرب و سياسي، ژاندارم آمريكا دم جبهـه هاي نظامي

و عربستان بدليل برخورداري از درآمدهاي باالي نفتي نقـش  مي شد مقابله با كمونيسم شناخته

پـس از وقـوع انقـالب.دكـر ستون اقتصادي مالي دكترين امنيت دو ستوني نيكسون را ايفا مـي 

و انتخاب مشي مستقل  و سقوط رژيم پهلوي، با خارج شدن ايران از بلوك غرب اسالمي ايران

و در  سياست خارجي توسط آن كشور، در معـادالت اسـتراتژيك منطقـه چـرخش ايجـاد شـد

و روابط اين كشور با جمهوري عربستان در استراتژي هاي غرب از اهميت بيشتر برخوردار شد

اي  و اقتـصادي عربـستان از رژيـم حمايـت. جديد گرديدران وارد مرحلة اسالمي هـاي سياسـي

به شهادت رساندن حجاج ايرانـي يه جمهوري اسالمي ايران، صدام حسين در جنگ تحميلي عل 

و موضعگيري هاي عربستان در شوراي همكـاري خلـيج 1366در سال  ، حضور  در شهر مكه

و برخي مسايل ديگر موجبات واگرايي در روابط دو كشور را فراهم آورد اما. فارس عليه ايران

به قدرت رسيدن ملك عبـدا  و پرهيـز از دشـمن تراشـي در سياسـت...تحوالت ديگر ازجمله

خارجي ايران، مواضع مشترك دو كشور در خصوص برخي مسايل منطقه از جمله جنگ خليج

و برخي همكاري هاي منطقه اي زمينه همگرايي بين دو كـشور را فـراهم آورده اسـت  . فارس

و اخـتالف نظرهـا در رقابت و عراق پس از اشغال  خـصوص هاي دو كشور در لبنان، فلسطين

و تأثيرگذار در كـشش هـاي واگرايانـه در روابـط دو موضوع هسته اي ايران نيز از مسايل مهم

و در رأس آن ايـاالت،از سوي ديگر. كشور است كه هنوز پابرجا هستند   خصومت هاي غرب

و ايـران متحده آمريكا با جمهوري اسالمي ايران بـدون ترديـد در روابـط دو كـشور عربـستان

ب  و تـالش آمريكـا بـراي انـزواي.وده است تاثيرگذار سه دهه پس از پيروزي انقالب اسـالمي

و پيگيـري اسـتراتژي هـاي مختلـف از منطقه و بين المللي جمهوري اسالمي ايـران جملـه اي

با استفاده از حـضور ناوگـان» القاي ايران هراسي«و» ترويج تفرقه بين كشورهاي خليج فارس«

و حضور  و تهديدات مكرر براي تهاجم نظـامي نظامي در خليج فارس  گسترده نظامي در عراق
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انجـام گرفتـه دن روابط جمهوري اسالمي ايران با كـشورهاي منطقـهكربه ايران، با هدف تيره

و عربستان اين. است دو نكته حائز اهميت در خصوص روابط دو كشور ايران است كه روابـط

ب  در ايـن.ي منطقه خاورميانـه تـأثير فـراوان دارد دليل اهميت طرفين در مسايل راهبرده كشور

و تأثيرگذار بر روابط عربستان بـا جمهـوري اسـالمي ايـرانشومقاله تالش مي  د تحوالت مهم

و در ادامه تحوالت.دشوبررسي و نهادهاي مؤثر بر اتخاذ سياست خارجي عربستان ابتدا مراكز

هاو رويدادهاي  كه بر سياست خارجي عربسال دري اخير و روابط خـارجي ايـن كـشور ستان

ج  مي ارتباط با و در پايان تصويري از آينـده روابـط شودمهوري اسالمي ايران مؤثر بود بررسي

.گرددميدو كشور ترسيم

و جمهـوري هدف از اين پژوهش بررسي چالش هاي موجود در روابط عربستان سـعودي

دوو مطالعه تحوالتي كه موجب فراهم است اسالمي ايران  و مـشكالتي در روابـط  آمدن موانع

 بدون ترديد اين موضوع از اهميت بسيار زيـاد برخـوردار اسـت زيـرا اقـدام.ده استشكشور

و چالش و مقدمهجهت شناسايي مشكالت  بررسـي،هـا اي براي مرتفع سـاختن ايـن چـالش ها

.خواهد بودراهكارهاي مناسب جهت ارتقاء سطح روابط دو كشور

 بـه دنبـال تغييـرات.اخير منطقه خاورميانه دستخوش تحوالت مهم بوده استيهاسالدر

و تهـاجم 2001 سـپتامبر سـال11اساسي در سياست خاورميانه اي آمريكا پس از رويدادهاي

و تحوالتي مانند مطرح شدن موضوع هسته و عراق به افغانستان اي جمهوري نظامي اين كشور

و جنگ  ص33ايران ا روزه بين رژيم و حزب ، منطقه خاورميانه بيش از گذشـته در ... هيونيستي

را.كانون توجهات بين المللي قرار گرفته است  اين تحوالت روابط كشورهاي منطقه با يكديگر

و زيرا تفاوت. تحت تاثير قرار داده است هاي سياسـي كـشورهاي زير بنايي نظامهاي ساختاري

و اختالف  آ ديدگاه هـا منطقه  نهـا نـسبت بـه مـسايل جـاري منطقـه باعـث تـشديدو مواضـع

و بوجود آمدن چالش هايي در روابط آنها گرديده است هاي منطقه رقابت روابـط عربـستان. اي

و جمهوري اسالمي ايران به  وسعودي تاثير گـذار منطقـه از اهميـت زيـاد عنوان دو كشور مهم

پي تحوالت  و در ا سال ها برخوردار است ده شـ ين دو كشور دسـتخوش تغييـري اخير روابط

.است

 عربستان سياست خارجي
 كليات) الف

 كيلومتر مربـع كـه در جنـوب غربـي 2149690عربستان سعودي كشوري است با مساحت

و بـالغ بـر و در منتهي اليه سواحل جنوب غربي خليج فارس واقع اسـت  ميليـون نفـر24آسيا

و رشد جمعيت1/9تراكم جمعيت در اين كشور. جمعيت دارد  درصد4/4 نفر در هر كيلومتر
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،(برآورد شده است و.)12، 1384زراعت پيشه  كشور عربستان با واقع شدن در منطقه ژئواستراتژيك

و دارا بودن بـزرگ و درياي سرخ تـرين ذخـاير نفـت جهـان داراي ژئواكونوميك خليج فارس

و قدرت  و همواره مطمع نظر بيگانگان از يـك. هاي بين المللي بـوده اسـت ارزش بسيار بوده

و از سوي ديگر ارتباط با درياي سرخ موجب شـده اسـت  به خليج فارس كـه جهت دسترسي

ديـن اسـالم. اين كشور جايگاهي خاص در استراتژي قدرت هاي فرا منطقه اي داشـته باشـد 

و اجتمـا  و تمـامي اعمـال شخـصي و نفوذ را بين مردم عربـستان دارد عي مـردم بيشترين تأثير

مي براساس قوانين ديني و مدينـه. شودتعريف واقع شدن دو شهر مذهبي مسلمانان يعني مكـه

اكثر مسلمانان اين كشور. در عربستان اين كشور را در كانون توجهات مسلمانان قرار داده است 

و تابع مسلك وهابيت  درصد جمعيت عربستان را تشكيل4شيعيان حدود. هستندسني مذهب

د و حقوق شهروندي قرار دارندمي و تحت تبعيضات اجتماعي ،(هند .)69: 1385محقق

و مطلـق شـخص پادشـاه  حكومت عربستان سعودي سلطنتي مطلق است كه حـاكم اصـلي

و از طريـق شـوراي. باشدمي و نصب تمامي مقامـات رسـمي كـشور را دارد وي قدرت عزل

ح  و فعال در عربـستان. كندكومت مي انتصابي وزيران مطابق با قوانين اسالمي قوه مقننه مستقل

وليعهـد بـه طـور. كشور هيچ حزب سياسي اجازه فعاليت نـدارد اين وجود ندارد، همچنين در 

و يا در برخي موارد پادشـاه وي را  مي شود سنتي از طريق توافق عام شاهزادگان ارشد انتخاب

مي نماي  هر.د از طريق مشورت با خانواده سلطنتي انتخاب  پادشاه قادر است وليعهـد،حال در

و يا منصوب نمايد .را معزول

مي دهد اما قدرتش تشكيل1993يك شوراي مشورتي از سال به دولت مشورتهايي و ده

 نفـر اسـت كـه از بـين اديبـان، نخبگـان، 150تعداد اعضاي مجلس شـورا. قانونگذاري ندارد 

و تجار توسط شخص پادشاه مي شوند روزنامه نگاران  چهارمين دوره 2005در سال. برگزيده

از.دشساله مجلس شورا آغاز چهار و پـس پيـشنهادهاي مجلـس شـورا بـه شـوراي وزيـران

مي  هر منطقه از منـاطق. گرددموافقت هيات وزيران براي تصويب نهايي به شخص پادشاه ارايه

 در بعـد فرهنگـي.ودشـ پادشـاه اداره مـي منـصوب گانـه عربـستان توسـط يـك حـاكم سيزده

گري رشد زيادي داشته كه سازمان دهي شبكه القاعده از جمله مصاديق رشد ايـن تفكـر سلفي

هادر. در عربستان است  و خواهـان...ي اخير با روي كار آمدن اميرعبداسال كه فردي عملگـرا

و از سوي ديگر ظهور نسل جديد تحصيلكرده تكنوكرا  ت، فضاي اصالحات در عربستان است

. سياسي بازتر در اين كشور ايجاد شده است 
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ر روابط خارجي عربستان با ايرانسي)ب
 همـواره مـورد حمايـت1928 از آنجا كه كشور عربستان سعودي پس از اتحـاد در سـال

به همين دليل روابط خارجي اين كشور با ساير كشورها ازجمله ايـران ، بلوك غرب بوده است

هاسيتحت تأثير  در دوران جنگ.ي غرب خصوصاً اياالت متحده آمريكا قرار داشته است است

و جلوگيري از نفـوذ بـا هرگونـه حركـت راديكـال در  سرد سياست بين المللي عربستان مقابله

، عربستان همواره خـود را در سياست منطقه. منطقه بوده است   شـيوخ عـرب»پدرخوانـده«اي

و تسلط سياسيكرمنطقه تلقي و ده و فرهنگي بر كشورهاي عرب منطقه را تعقيب مـي نمايـد

و اقدامات جريان هايي ديگر از جمله ناسيوناليسم عربي جمـال تالش كرده است با انديشه ها

و  به مقابله بپردازد عبدالناصر و انقالب اسالمي ايران در منطقه گرچه عربستان. جنبش بعثي ها

و حتي در سال در مقابل مسئله فلسطين از ديرباز حس   بـه رهبـري 1973اسيت نشان داده است

 ميالدي بر اساس طـرح80ملك فيصل سردمدار تحريم نفتي اعراب عليه غرب بود اما در دهه

، فهد رژيم اشغالگر قدس را به رسميت شناخت ماده8 ،(اي دو.)53: 1384زراعـت پيـشه  روابـط

و ايران در سـال و پـس از تـشك1928كشور عربستان يل حكومـت عربـستان برقـرار گرديـد

و تا سـال 1935سفارت عربستان در ايران در سال   روابـط ادامـه داشـت در 1943 تأسيس شد

و نهايتـاً اعـدام يكي از حجاج ايراني از سـوي وهـابيون به همين سال بدليل وارد آوردن اتهام

. مجدداً برقـرار شـد روابط دو كشور 1947در سال. وي، روابط سياسي دو كشور قطع گرديد 

و عربستان تا زمان تشكيل سازمان اوپك در سال  در چـارچوب1960به طور كلي روابط ايران

به عنوان و دشـمني2حفظ خانواده سلطنتي، ادعاي حاكميت بر مسلمانان  قطب جهـان اسـالم

يافـت مشترك با جمال عبدالناصر قرار داشت؛ اما پس از تشكيل اوپك روابط دو كشور توسعه

و تـا حـدودي فلـسطين،  و دو كشور در زمينـه مـسائل اوپـك و ابعاد اقتصادي را دربر گرفت

و و اداره و هـردو بـا يـك تاسيس و مشي كنفرانس اسـالمي همـاهنگي داشـته چگونگي خط

مي نگريستند  و شوروي به آمريكا پس از انقالب اسـالمي ايـران ملـك خالـد پادشـاه.ديدگاه

و نزديكي هرچه بيـشتر دو كـشور عربستان برپاشدن حك  ومت اسالمي در ايران را مقدمه تفاهم

و فهد وليعهد وقت عربستان در اظهار نظري گفته بود  حكومت جديد ايـران را تأييـد«: دانست

و براي رهبري آن احترام زيادي قائل هستيم مي ا پـس از تأسـيس دفتـر جبهـه آزادي».كنيم امـ 

و بخش شبه جزيره عربـستان در تهـر ، مخالفـت هـاي پنهـاني عربـستان عليـه ايـران آغـاز ان

.موضعگيري هاي تند اين كشور عليه ايران در مطبوعات نمايان شد 

و ايران بحرانـي شـد،با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران در. روابط دو كشور عربستان

بي طرفي اتخاذ طوكرابتداي جنگ، عربستان به ظاهر موضع به ر گسترده از عـراقد ولي عمالً

و با اختصاص وام هـاي كـالن در زمـره مهـم مي كرد و حمايت تـرين تـأمين كننـدگان مـالي
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كشورهاي عرب خلـيج فـارس در طـول جنـگ تحميلـي چهـل. تسليحاتي صدام قرار گرفت

و كويـت تـأمين  كه بخش اعظم ايـن مبلـغ را عربـستان به عراق دادند ميليارد دالر كمك مالي

و تجهيزاتـي بـه عـراق، حـدود70وه بر آن از مجموع كمـكعال. انددهكر 30 ميليـارد دالري

 هزار بشكه نفت از منطقه 280عربستان روزانه. ميليارد دالر آن توسط عربستان پرداخت گرديد

و روزانه بين به حساب عراق مي فروخت و  هـزار بـشكه نفـت500 تـا350بيطرف استخراج

،(نزيت مي كردعراق را از طريق خاك خود ترا .)62: 1384زراعت پيشه

و ايران در سال  نفر از حجـاج ايرانـي400 در جريان شهادت1987تيرگي روابط عربستان

و ايران از اعزام حجاج سه سال روابط دو كشور قطع شد و به مدت به اوج خود رسيد در مكه

آن پس از حمله دولت بعثي 1991در سال.به عربستان محروم شد  و اشـغال  عراق بـه كويـت

و به نفـع ايـران تغييـر داد كشور، مواضع ايران در دفاع از حق حاكميت كويت فضاي منطقه را

و سفارت دو كشور بازگشايي شد   در اسـت الزم به ذكر.روابط دو كشور مجدداً برقرار گرديد

به رژيـم صـدام، در سـازمان كمك ها اين دوره عربستان عالوه بر وهـي فراوان  اي منطقـه اي

و اقـدام بين در.تده اسـ كـر المللي نيز همـواره عليـه جمهـوري اسـالمي ايـران موضـعگيري

هايي مانند سازمان كنفرانس اسالمي، اتحاديه عـرب، شـوراي همكـاري خلـيج فـارس، سازمان

، عربستان غالباً عليه ايران موضع گرفته است و سازمان ملل متحد .جنبش عدم تعهد

 ثيرگذار در سياست خارجي عربستانتأعوامل)ج
كه سياست خارجي عربستان از آنها متأثر و همـوارهدهشبطور كلي عواملي وجود دارند اند

و مالحظات موجب گرديده  اند تا ايـن كـشور نـوع خـاص سياسـت در طول تاريخ اين عوامل
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و در تنظيم روابط خود با كشورهاي ديگر از ايـران ايـن عوامـل را جمله خاجي را اتخاذ نمايد

دو بطور. لحاظ نمايد  و اجـراي سياسـت خـارجي عربـستان را بـه كلي عوامل مؤثر در تنظـيم

و عوامل خـارجي مـي   در گـروه عوامـل داخلـي:بنـدي كـرد تـوان تقـسيم دسته عوامل داخلي

و مدينه اسـت مهم مكّه ايـن دو مكـان مقـدس. ترين عامل وجود حرمين شريفين در شهرهاي

بر. اي مسلمانان، عربستان را در كانون توجهات مسلمانان قرار داده است بر آنكه سـاليانه عالوه

به لحاظ سياسيشوهاي مذهبي عايد دولت عربستان مي درآمد زيادي از طريق زائرين مكان  د،

اين كـشور بـين مـسلمانان ادعـاي. ده استكر ويژه را براي عربستان ايجاديو فرهنگي موقعيت 

به بركـت ذخـاير نفـت رهبري كه و با پشتوانه ثروت عظيم خود و اسالم را دارد ت جهان عرب

حاصل گرديده است، امتيازات سياسي فراواني را بدست آورده اسـت بنـابراين دومـين عامـل

دارا بودن يك چهارم از ذخاير نفت جهان.داخلي مؤثر بر سياست خارجي عربستان نفت است 

يليون بشكه نفت در روز آن چنان درآمدي را براي اين كشور بوجودم10و توان توليد حدود 

و خريـد تـسليحات از  كه توانسته ساليانه مبالغ كالنـي را بـه تقويـت بنيـه نظـامي آورده است

و  و از سـوي ديگـر بـه يـك كـشور وام دهنـده و غربـي اختـصاص دهـد  كشورهاي خارجي

ك كمك و اقتـصادي عربـستان كننده بزرگ به ساير كشورها تبديل شود ه طبيعتاً كمك هاي مالي

 توان ظرفيت بـاالي،به عالوه. هاي نفوذ اين كشور در ساير كشورها را فراهم آورده است زمينه

به آن كشور بخشيد در بعـد. اسـتهصادرات نفت، قدرت تاثير گذاري بر بازار جهاني نفت را

هـاي اتكـاء ايـن كـشور بـر حمايـت ترين عامل مؤثر بر سياست خارجي عربستان خارجي مهم 

و در رأس آنها اياالت متحده آمريكا است دولت ها  ترين شركت آرامكو آمريكا بزرگ.ي غربي

و  و بيشترين نفت عربستان توسط ايـن كـشور اسـتخراج شركت نفتي حاضر در عربستان است

مي  طي. گرددصادر و عربستان و سال هـا روابط آمريكا حـضوري پـس از جنـگ جهـاني دوم

به گونه اي بوده است كه عربستان همواره متكي بر حمايت هـاي ايـن كـشور  آمريكا در منطقه

مي باشد  طي دوران جنگ سرد در چارچوب منـافع. در سياست خارجي خود كشور عربستان

مي  دركرغرب رفتار و تضمين جريان صدور نفت دقيقاً و با اتخاذ سياست مقابله با كمونيسم د

در1973البته در مقطعي در سال(ست آمريكا در منطقه گام برداشته است راستاي سيا  عربستان

به همين دليل اين كشور همواره مستظهر)دكرتحريم نفتي كشورهاي عربي عليه غرب شركت

و پشتيباني هاي آمريكا بوده است، حتي روابط سرانبه حمايت  ي آمريكـا ماننـد دولـت هـا ها

و جرج دبليو بو و خـانوادگي بوش پدر به سطح روابـط خـاص ش با خاندان سلطنتي عربستان

و.ارتقاء يافته است دومين عامل خـارجي تـأثير گـذار بـر روابـط خـارجي عربـستان حـضور

هاي منطقـه اي اسـت كـه عربـستان در آنهـا بـراي خـود عضويت اين كشور در برخي سازمان 

كه چند ماه پس از آغاز جنگ خاص قايل است مانند شوراي همكاري خليج فارسيجايگاه
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در اين سـازمان منطقـه اي عربـستان بـا بدسـت گـرفتن.دشتحميلي عراق عليه ايران تشكيل

مي  حـال نهـاد شـوراي با ايـن كند نظرات خود را بر اين سازمان بقبوالند، رياست شورا تالش

 مـؤثر بـر سـومين عامـل. بر روابط خارجي عربستان تأثيرگذار اسـت نيز همكاري خليج فارس 

دووروابط خارجي عربستان در بعد خارجي موقعيت ژئوپلتيك اين كـشور  واقـع شـدن ميـان

و درياي سرخ است و حياتي يعني خليج فارس اين موقعيـت اسـتراتژيك عربـستان. آبراه مهم

و توانايي صدورا مكان برقراري ارتباط اين كشور با سراسر منطقه را از طريق دريا فراهم آورده

.را به عربستان داده استنفتن آسا

 تـشكيل نيرويـي1985در هشتمين اجالس سران شوراي همكاري خليج فـارس در سـال

. به تصويب رسـيد هاي كشورهاي عضو هايي از ارتش تحت عنوان سپر جزيره متشكل از يگان

و در اين نيرو هم اكنون در شهر حفرالباطن عربستان مستقر خ است ليج استراتژي دفاع مشترك

و مهم است  و در سياست منطقه اي عربستان عاملي مؤثر هاي مختلف در مجموع مؤلفه. فارس

و منطقهو موقعيت  درشاي عربستان سعودي موجب هاي داخلي ده سياست خارجي اين كشور

و اهداف  و روابطغچارچوب منافع و بويژه آمريكا تنظيم شود و آن رب بـا كـشورهاي منطقـه

ا و مؤلفه هاي تأثير گذار ياد شده جمهوري اسالمي .باشد متاثر يران از عوامل

و مرا بر سياست خارجي عربستان نهادها  كز مؤثر
جملـه اينكـهازدارد ساختار سياسي در عربستان عالوه بر مطلقه بودن چند ويژگي خاص

به صورت قاب. نهادهاي دولتي فاقد قدرت تصميم گيري مؤثر هستند  و ديگر اينكه افراد ل توجه

و داخلـي سياسـت و نمي توانند در ابعاد خارجي تأثيرگذار در سرنوشت كشور دخالت ندارند

و سـاختارهاي. ملي نقش مهم ايفا نمايند  گرچه رژيم سياسي در عربستان سلطنتي مطلقه است

مي خورند اما همانند هر كشور ديگري در اين كشور افـراد،  و دموكراتيك كمتر به چشم مدني

و نها كه تالش مـي كننـد در سياسـت خـارجي نقـشي ايفـا نماينـد و مراكزي وجود دارند دها

موجب گردند مجريان، روابط خارجي عربستان را با ساير كشورها با در نظر گرفتن مالحظـات 

و. طراحي كنند خاص  كه در سياست خـارجي عربـستان سـعودي مـستقيم و اشخاصي نهادها

و تاثير دارند  و ارزيابي غيرمستقيم نقش :ندهستبه شرح زير قابل احصاء

 پادشاه
و اساسي مـستقيماً بـا نظـر وي اتخـاذ تمامبر ، تصميمات مهم  امور حكومتي سيطره دارد

و تعيين كننده است شودمي ، محوري .و نقش پادشاه در امور سياست خارجي
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 وليعهد
و درباريان از قدرت بيشتر پس از شخص پادشاه وليعهد نسبت به ساير افراد خان دان حاكم

و چون خـود. برخوردار است  و فرماندهي گارد سلطنتي را بر عهده دارد معاونت نخست وزير

و خارجي تأثيرگذار است  مي داند در عرصه سياست داخلي .را پادشاه آينده

 شاهزادگان
و اداره امـور و چگـونگي اعمـال قـدرت و انبوه شاهزادگان در ساختار حكومـت  سياسـي

مي كنند و تفكر گروهي آنـان بـه طـور. اقتصادي مملكت نقش مهم ايفا تعداد زياد شاهزادگان

.غير مستقيم در سياست خارجي عربستان مؤثر است 

 مجلس خانوادگي شيوخ
مي شود خطـوط كلـي» مجلس االسره الملكه السعوديه«مجلس خانوادگي شيوخ كه ناميده

و خارجي حكومت  و بر كار هيـأت وزيـران سياست داخلي مي كند  عربستان سعودي را تعيين

و اشراف دارد .و نحوه انتخاب آنها نظارت

 هيأت وزيران
كه اعضاي آن توسط پادشاه تعيين مي و وي را هيأت وزيران از جمله نهادهايي است شوند

مي  ،(كننـد در اجراي وظايف نخست وزيري ياري ي كليـدي پـست هـا.)126: 1384زراعـت پيـشه

و امور خارجه از ابتدا تا كنـون بـر عهـده افـراد هيأت وزيران مانند وزارتخانه هاي دفاع، كشور

رئيس دستگاه ديپلماسي وزير امورخارجـه مـي باشـد كـه در واقـع خانواده سلطنتي بوده است 

. عامل اجراي سياست خارجي است

)مجلس مشورتي(قوه مقننه
شد مج 1992پس از جنگ نفت در سال اكنون. لس مشورتي طي فرمان ملك فهد تشكيل

و در سياست خارجي عربستان نقش مشورتي دارد 150 . نفر عضو دارد

و احزاب گروه ها ي ذي نفوذ
ي ذي نفوذ در صحنه سياسي عربستان شامل علماي مذهبي، بنيادهاي ديني تبليغي، گروه ها

و مساجد مهم مي باشند كه  به طور غيرمستقيم از طريـق خطبـه هـا، مدارس علوم ديني وهابي

و نــشريات خــود در سياســت خــارجي عربــستان ســعودي مــؤثر هــستند  خطابــه هــا

)Champion , 1999 : 3(.

 بندي سياست خارجي عربستان سعودي جمع
وه بطور كلي تصميم گيري در مسايل سياست خارجي عربستان سعودي، بـ طريـق اجمـاع

و هم  ، بويژه آنكـه در محفل خصوصي خانوادگي مي گيرد چنين در نهايت پنهان كاري صورت

به امنيت كشور هم ارتباط داشته باشد  به توافق. مسايل و دست يافتن در صورت بروز اختالف
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از مـي عام در مورد يـك موضـوع، تـصميم گيـري دربـاره آن موضـوع بـه تعويـق و يـا  افتـد

مي تصميم  سياست خـارجي خـود را در روابـط بـا عربستان. شودگيري بطور كلي صرف نظر

و طرفداران آنهـا روابـط نزديـك برقـرار نمـودهكرغرب تعريف و با كشورهاي غربي ده است

و عربستان بـا كـشورهاي اين رويكرد كلي در صحنه منطقه. است مي باشد اي نيز مورد توجه

كه  و محافظه كار منطقه هابه اصطالح ميانه رو بسياست ي غـرب سياست هـااي آنها در تضاد

اگرچه سياست خـارجي عربـستان سـعودي بـر مبنـاي نزديكـي بـه. دارد نباشد روابط گسترده

و اعمـال قدرت و افكار هاي غربي استوار است اما دولت عربستان مخالفت با تفكّرات الحادي

مي نمايد  .آزادي طلبانه را همواره لحاظ

كتحوالت منطقه اي تأثيرگذار بر و ايران روابط دو  شور عربستان
كه قبالً و وقوع جنگ موسوم بـه بيانهمانطور  شد بعد از اشغال كويت توسط ارتش صدام

و خواستار بازگشت عراق به مرزهاي بين المللـي شـدكرنفت، ايران اشغال كويت را محكوم د

و در بازسازي چاههـاي نفتـي آن كمـك ايـن جنـگ فـضاي.دكـرو به آوارگان جنگي كويت

و در منا و كشورهاي منطقه خلـيج فـارس سب براي شروع دوره اي جديد در روابط بين ايران

مالقات رئيس جمهوري اسالمي ايران آقاي هاشمي. رأس آنها عربستان سعودي را فراهم آورد 

و موافقـت وي بـا برگـزاري... رفسنجاني با ملك عبدا  بن عبدالعزيز وليعهـد وقـت آن كـشور

ا  سالمي در تهران در كنـار آن سياسـت خـارجي تـنش زداي ايـران در اجالس سران كنفرانس

و روشـن جلـوه  و چشم انداز مثبت و عربستان را با افق دوران سيد محمد خاتمي روابط ايران

و نهايتـاً سال ها داد، اما تحوالت منطقه اي در مي ي اخير شامل اوضاع عراق، فلـسطين، لبنـان

و تبليغات  منفي غربي ها در خصوص توان هسته اي صلح آميز ايـران مذاكرات هسته اي ايران

ت .هاي روشن شده است افقيرگيباعث

 تحوالت عراق) الف
به عراق در مارس  بـسيارو سرنگوني رژيم صدام حسين تـأثير2003تهاجم نظامي آمريكا

و نظام بين المللي داشته است و. بر منطقه خاورميانه  هريك از نظم گذشته در عراق فرو ريخته

و منطقه اي تالش كردند تا نظم مورد نظر خود را در اين كـشور برقـرار بازيگران فرامنطقه اي

ب. سازند ـ عنوان بازيگر قدرتمند فرامنطقهه صرف نظر از اياالت متحده آمريكا كه بـازيگره اي ب

ا. تبديل شد اصلي صحنه عراق  و جمهوري اسالمي يـران كشورهاي ديگر منطقه مانند عربستان

ب به دهي مناسب رقابت جدي جهت شكل  بهه روند اوضاع عراق را آغاز كردند رغـم ويژه آنكه
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و قومي دولت عربـستان  بـاالخره پـس از رونـدي دموكراتيـك دولـت،حساسيت هاي مذهبي

.شيعي در عراق قدرت را در دست گرفت

و ناخـشنود دولت عربستان از دو جهت از روي كار آمدن دولت شيعي در عـراق ناراضـي

درن ساختارهاي دموكراتيك در عربستا نبوداول اينكه بدليل. است ، روند اجرا شده دموكراسي

م نخستيعراق بعنوان  كـشورهاي منطقـه را تحـت،الگوييبه مثابة تواندين كشور عربي منطقه

براي بار در يك كشور عرب منطقه، مردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي خـود. تأثير قرار دهد

و بدون در نظر گرفتن خواست اشغالگران، دولتـي را بـر سـركارآورند كـه اوالًكرشركت  دند

 روندهاي مردم ساالري را مطابق استانداردهاي قابـل تمام،متناسب با تركيب مذهبي است، ثانياً 

و توجـه. ده استكرقبول طي بهرحـال ايـن رونـد از چـشم ملتهـاي منطقـه پوشـيده نمانـده

ن  و به خود جلب روشنفكران .ه استكردخبگان در كشورهاي عرب منطقه از جمله عربستان را

كه در آن حكام داعيه رهبريت جهان عرب را دارند معيارهاي مـردم سـاالري عربستان كشوري

و توسعه نيافته آن رعايت نمي  هـاي توانـد نگرانـي ايـن موضـوع مـي.شودحتي از نوع ضعيف

و سياستمداران در اين كش  ،ي عملـي در عـراق شـكل گرفـتيور را پس از آنكه الگـو حاكمان

 ماهيت شيعي حكومت انتخابي در عراق از نظر حاكمان عربستان،از سوي ديگر. تشديد نمايد

 قدرتمند شدن شـيعيان در منطقـه عـالوه بـر آنكـه موجـب كـاهش.حائز اهميت فراوان است

ت،شودميي عربستان سياست ها نفوذپذيري منطقه از قويت شيعيان عربستان را كه بيـشتر زمينه

مي4از  و عمدتاً در منطقه نفـت خيـز شـرق ايـن درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل دهند

مي كشور سكني دارند  شيعيان در عربستان در طول تاريخ از حقـوق اساسـي خـود. آوردفراهم

ق  و گسترده و شهروندي عميق و مورد تبعيضات سياسي اجتماعي هبـ. اندرار داشتهمحروم بوده

و اسـتقرار نسبت همين دليل از ابتدا عربستان سعودي به موضوع حمله نظامي آمريكا به عـراق

و نگران بوده است از. نظم جديد در عراق مشكوك حاكمان دولت عربستان اميدوار بودند پس

كه صرفاً تنش هاي حاد در  روابـط سرنگوني صدام حسين، در بدترين شرايط يك رژيم ليبرال

اما اين اميدواري بـا روي. خود با جمهوري اسالمي ايران نداشته باشد قدرت را در دست گيرد 

و نوميـدي تبـديل شـد 2005كارآمدن شيعيان طرفدار ايران در انتخاب ژانويه  ايـن.به يـأس

موضوع گرچه مورد خواست آمريكا نيز نبود ولي بنظر مي رسد صاحبنظران غربي نيـز بـه ايـن 

كه نقش شيعيان در روابط با دنياي غرب متعادله رسيده نتيج و شـيعيان اند تـر از سـني هاسـت

به اقدامات نابهنجار عليه منـافع غـرب مـشابه رويـدادهاياكردهثابت   سـپتامبر11ند كه هرگز

و دست نمي و خواست و مطلـوبتري ديـدگاه هـا زنند ي خـود را از روشـهاي مـسالمت آميـز

و در رأس آنهـا عربـستان را رفت. كنندپيگيري مي ار آمريكا در عـراق خـشم كـشورهاي عربـي

برانگيخت زيرا به رسميت شناختن شيعيان در راس قدرت در عراق را سرآغاز نفوذ جمهـوري 
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در. نمايند اسالمي ايران در منطقه تلقي مي هر يك از كشورهاي منطقه جمعيتـي از شـيعيان را

و در بحرين اكثراخود جاي داده  تـوان در اين خصوص مـي. يت مردم آن كشور شيعه هستندند

مي  -رسـد استراتژيـست گفت با توجه به نقش آمريكا در استقرار حكومت شيعي در عراق بنظر
مياهاي آمريكايي به اين نتيجه رسيده كه ند كه شيعيان توانند خطر بنيادگرايي سني در منطقه را

مي  به طور قطع، تغييـر افكـار عمـومي. عادل سازندمت،كندمنافع غرب را بطوري جدي تهديد

به حكومت عربستان سـعودي در شـكل گيـري ايـن آمريكايي ها پس از يازدهم سپتامبر نسبت

.باور نقش محوري داشته است (Economist , 2002 may 4 : 6) كـشورهاي عـرب،حال در هر 

و در رأس آنها عربستان سعودي از تحوالت عراق ناراضي و نگران اين موضوع هـستند منطقه

ب و موجبات تغيير تبديل عنوان الگوييهكه عراق اي منطقـههساختار سياسي را در دولت شود

» خاورميانـه جديـد«ريچارد هاس در مقاله اي در مجله فارن افـرز تحـت عنـوان. فراهم آورد 

و بوجود آمد: نويسدمي و خليج فارس ن عنـصر شـيعي در با تغيير موازنه قدرت در خاورميانه

ا و پيروزي حزب و اين ترس كشورهاي عرب ... عراق ، افول قدرت آمريكا آغاز شده در لبنان

و اقتدار گرايان سني عرب را برانگيخته است  و ابراهيمـي(حوزه خليج فارس .) 272: 1386مستقيمي

ران اوضـاع رسد عربستان سعودي بيش از سـايرين نگـ از ميان كشورهاي عرب منطقه بنظر مي

و خود را در رقابت جدي تر با ايران در ايـن كـشور مـي بينـد  بنـابراين تحـوالت. عراق است

ب  كه مي نمايد يكي از مقامات عربستاني ضدهاسياستشدته داخلي عراق را بدقت تعقيب ي

كه مدت. كند شاهزاده بندر بن سلطان است ايراني را دنبال مي در22وي  سال سـفير عربـستان

و نفوذ زيادي در اركان سياسي آمريكا دارد در طول سفر ديك چني معـاون رئـيس آمر يكا بود

به منطقه خاورميانه در ژانويـه سـال   تـالش زيـادي بخـرج داد تـا وي را 2006جمهور آمريكا

به انجام اقدامات جدي جهت محدود روزنامـه اعتمـاد(دن قدرت ايران در عـراق نمايـدكرمتقاعد

، سعود الفيصل وزيـر خارجـه 2003 در فوريه سال)11: 244ملي،   يك ماه قبل از حمله به عراق

و پـنج مـشكل ديگـر كه سرنگوني صدام يك مـسأله را حـل به بوش دوم هشدار داد عربستان

مي  به بوش درست سه سال پس از اشغال عراق تركي الفيصل سفير عربستان در آمريكا كند اما

كه اگرچه آمري  مي دهد و سـرخود هشدار كا بدون دعوت وارد عراق شد اما نبايد همين گونـه

كه در اين صورت عربستان به نفع سني  ها در عـراق مداخلـه خواهـد كشور عراق را ترك كند

در. كرد تا جلوي قدرت گيري شيعيان را كـه از حمايـت ايـران برخوردارنـد بگيـرد  همچنـين

مراتب نگراني خود را از نفـوذ جمهـوري اجالس هاي كشورهاي همسايه عراق، عربستان علناً 

 كه در كويت برگـزار گرديـد 2008در اجالس آوريل. اسالمي ايران در عراق اعالم كرده است 

جه عربستان با لحن تندي با وزيـر امـور خارجـه ايـران برخـوردرخا سعود الفيصل وزير امور

حتي يك نامه هـم بـراي حال پس از برپايي دولت شيعي در عراق دولت عربستانهرهب. نمود
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،( نفرستاده است،دولتمردان عراق ده از در كـر همچنين دولـت عربـستان اعـالم)47: 1385شجاع

و  رژيـم.ي اقتـصادي بـه دولـت عـراق خـودداري خواهـد كـردهاكمكاختيار قرار دادن وام

و با تصور مقابله با نفوذ جمهـوري اسـالمي  ايـران در عربستان حتي از اين موضوع فراتر رفته

كه از ابتداي اشغال ايـن كـشور توسـط آمريكـا تـاهاگروهعراق از  ي سني ستيزه جو در عراق

ب و پشتيبانيه كنون تعداد بيشماري از مردم بويژه شيعيان را در. كندميقتل رسانده اند حمايت

از مقامات عربستاني از حارث الضاري، رهبر هيات2006اكتبر كه ي هـاهگـرو المسلمين عراق

و با تروريست به گرمي استقبال سني مخالف دولت است و ستيزه جويان روابط نزديك دارد ها

.دندكر

كه توسط دو نماينده آمريكـا در خـصوص اوضـاع عـراق در سـال و 2007گزارشي  تهيـه

به گزارش بيكر و  هاميلتون مشهور گرديد بر بـي عالقـه گـي عربـستان نـسبت بـه-منتشر شد

ت و آرامش در اين كشور اشاره جلوگيري از به ثبات و كمك در گزارش. داردروريسم در عراق

و ديگـر كـشورهاي منطقـه«: هاميلتون آمده است-بيكر از يك سو كساني خاص در عربستان

و از سوي ديگر  مي كنند  دولـت عربـستان تـسهيالتي چـون،به شورشيان در عراق كمك مالي

خ و بـا طوط هوايي براي نيروهاي آمريكـايي فـراهم مـي پايگاه هاي نظامي، حق پرواز در آورد

و امنيتي داردهاهمكاريآنها   هاميلتون تأكيد زياد بـر نقـش مثبـت- گزارش بيكر.»ي اطالعاتي

و سوريه در يافتن راه حل مناسب در جهت از بين بردن نا آرامـي هـا در عـراق همكاري ايران

به ديك چني معاون رئيس جمهـوربه عربستان پادشاه... همين دليل امير عبداهب. دارد صراحت

كه اگر آمريكا بخواهد طبق گزارش بيكر  از هاميلتون اقدام نمايـد، سـعودي-آمريكا فهماند هـا

همچنين عربستان همواره. مقاومت سني هاي عراق عليه نيروهاي اشغالگر حمايت خواهند كرد 

و ايـن در حـالي گيري از قدرت آمريكا نفوذ تالش نموده با بهره  ايران را در عراق محدود كند

كه دولت بوش بويژه پس از حضور اكثريت دموكرات   بـه بعـد 2007ها در كنگره از سال است

 عربـستان سـعودي بـا. همواره تحت فشارهاي كنگره براي خروج از عراق قـرار داشـته اسـت

ا حـضور آمريكـا در عـراق گيري از روابط نزديك خود با آمريكا همواره كوشيده اسـت تـ بهره

به پشتيباني از و حتي آمريكا را ي سـني در صـورت خـروج آن كـشور از هـا گروهحفظ گردد

نواف العبيد از مشاوران دولت عربستان از طرح اين كشور براي كمك. ده استكرعراق تهديد

كه بال   فاصله به سني هاي عراق در صورت خروج نيروهاي آمريكايي از آن كشور خبرداده بود

و ايـن بـدان معنـي اسـت كـه دولـت)244:11روزنامه اعتماد ملي،( از دولت عربستان اخراج گرديد

. عربستان همچنان خواستار حضور نيروهاي آمريكايي در عراق است

در مجموع احساس خطر عربستان از توسعه نفوذ ايران در منطقـه خاورميانـه از يـك سـو

و عرتـق شيعي دولتر رسمي اين كشور هنوز بطو استدهشموجب  را بـه رسـميت نـشناسد
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و حتـي بـه به عراق نداشته باشند ي سـني هـا گـروه مقامات رسمي اين كشور هيچگونه سفري

و تسليحاتي ارسال نمايد كمك ها مسلح  روابط عربستان بـا جمهـوري، از سوي ديگر.ي مالي

به رقابت جدي مبدل گرد و بدون ترديد مواضع عربستان.داسالمي ايران تحت تأثير قرار گيرد

اي متـأثر از در خصوص ساير مسايل مرتبط با جمهوري اسالمي ايران از جمله مـسايل هـسته 

و لبنان رقابت و ايدئولوژيك در عراق، فلسطين ميهاي امنيتي . گيردنشأت

 تحوالت فلسطين)ب
و تحوالت فلسطين بر روابط عربـستانهب و جمهـوري اسـالمي منظور بررسي تأثير مسايل

و سـپس بـهو فلـسطين اشـاره خـصوص مـسئلهي عربـستان در ديدگاه ها ايران ابتدا به نقش

و  از. شـود با رويكرد جمهوري اسالمي ايران پرداختـه مـي ديدگاه ها تفاوت اين مواضع پـس

به خروج عراق از كويت 1991جنگ دوم خليج فارس در سال  د چون اعراب خودشمنجر كه

ران آمريكايي را مديو و شوراي همكاري خلـيج فـارس آمـادگي خـود مي دانستند عربستان ها

كمـك عربستان پس از جنگ دوم خلـيج فـارس. دندكرجهت برقراري روابط با اسرائيل اعالم 

و تـشكيل حكومـت خـودگردان ها ي اقتصادي خود به روند بـه اصـطالح صـلح در فلـسطين

هافلسطين را اعالم كرد اما اين نكمك و روند حمايت عربـستان از مـذاكراتش بعدها عملي د

و برقراري روابط با رژيم صهيونيستي چندان ادامه پيدا نكرد سعودي ها در ابتـدا آمريكـا. صلح

مي  و اسرائيل بي طرف در مناقشه اعراب كه پس از مـدتي متوجـه را يك داور دانستند درحالي

و قابـل حاكمان عرب، از سوي ديگر.اشتباه خود شدند  ستان، اسرائيل را سزاوار برقـراري رابطـه

مي  هاي اشغالي مواضع آنها كردند ولي بعد از اقدامات خشن اسرائيل در سرزمين مذاكره قلمداد

كه ولـي«: در خصوص صلح، بن باز مفتي سابق اعظم عربستان گفته بود.تغيير كرد  در صورتي

ه هميشگي يا موقت جـايز اسـت، اسـرائيل امر در صلح با اسرائيل مصلحتي ببيند ترك مخاصم 

به حساب نمي و صلح با آن جايز است اكنون دشمن ،(»آيد  موضع عربستان.)188: 1379سـليماني

و ايـن نسبت به سياست شهرك سازي اسرائيل در زمـين هـاي اشـغالي فلـسطين منفـي اسـت

 ناختن همچنــين عربــستان بــا بــه رســميت شــ. سياســت را خطرنــاك توصــيف نمــوده اســت

ب بيت و اين موضوع را محكومه المقدس ده اما از برخيكرعنوان پايتخت اسرائيل مخالف بوده

و اسرائيل حمايت  در انتخابـات ژانويـه سـال. ده اسـتكرتوافقات بوجود آمده بين فلسطينيان

و در آن حماس بيـشتري 2006 ن آراء انتخابات اعضاي شوراي قانونگذاري فلسطين برگزار شد

از74(را بدست آورد ،() كرسي132 كرسي نتيجه اين انتخابات بـراي جنـبش.)49: 1385شجاع

كه تا پيش از اين اكثريت را در شورا در اختيار  مييشكستداشت فتح بـا.دش بزرگ محسوب

و جمهـوري اسـالمي ايـران در بـه  ـ رسـميت توجه به اينكـه مواضـع حمـاس شناختن رژيـم ن
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و ايـران فـراهم زمينه يكسان است صهيونيستي ،د در مقابـل شـ هاي همكاري جنبش حمـاس

 رغـم بـه. هاي عربـستان از افـزايش نقـش ايـران در بحـران خاورميانـه تـشديد گرديـد نگراني

وي بينهانظارت و تائيد صحت آن، پـس از بـهيهاگروهالمللي ي از كشور آمريكا بر انتخابات

غربي از پـذيرش دولـت برآمـده از ايـن گـروه بـه رياسـت قدرت رسيدن حماس، كشورهاي

سه گانه بـه رسـميت شـناختن اسـرائيل، دسـت. اسماعيل هنيه خودداري كردند  آمريكا شروط

به توافقنامه گذشـته  و پاي بند بودن و اسـرائيل(كشيدن از مبارزه را بـراي بـه رسـميت) فـتح

كه البته تاكنون حماس برمواض  و شروط ياد شـده را رد شناختن حماس اعالم كرد ع خود تاكيد

و عربي بـويژه عربـستان. ده است كر بدليل تنگناهاي مالي ايجاد شده از سوي كشورهاي غربي

ايـرانوي مـالي از ايـران متمايـل گرديـد كمك ها براي جنبش حماس اين جنبش به دريافت 

به ارزش ،( ميليون دالر در اختيار دولت حماس قرار داد 250كمكي .)49: 1385شجاع

كه تنش و خوردهايي ميان هنگامي و حتي زد و فتح براي قدرت باال گرفت ها ميان حماس

 عربستان تالش كـرد بـا افـزايش نقـش خـود در مـسئله،،طرفداران دو گروه صورت پذيرفت 

مكه را تشكيل دهد و. اجالس ي مختلـف فلـسطيني بـراي گـروه هـا اين اجالس تشكيل شـد

م 9 وزيـر دولـت خـودگران24لي توافق كردند بـر پايـه ايـن توافـق از تشكيل دولت وحدت

و به حماس و اسـماعيل هنيـه همچنـان سـمت نخـست6وزارتخانه به فتح رسـيد  وزارتخانه

و وزيري را بر عهده گرفت علي رغم اينكه تركيب توافق شده قدرت را از دست حماس خارج

مي گروه ها بين   باز هم با اعالم انحالل شوراي قانونگذاريد وليكري مختلف فلسطيني تقسيم

و از سوي محمود عباس رئيس دولت خودگردان اسماعيل هنيه از سمت نخست وزيري عـزل

حل. قدرت حماس بيشتر تضعيف گرديد  از ديد بسياري از پژوهشگران دخالت عربستان براي

يي با افزايش نفـوذو فصل بحران در تشكيالت فلسطيني نشان از تالش آن دولت براي رويارو 

مي منطقه و عربستان ي خاورميانه جايگـاههابحرانخواهد از راه مشاركت در حل اي ايران دارد

. اي خود را باز يابدمنطقه

 تحوالت لبنان)ج
و حدود4/10لبنان كشوري است با نادري سميرمي،( ميليون نفر جمعيت4 هزار كيلومتر مربع

ا)8: 1376 ز آنكه بر محيط بيروني خـود اثـر گـذار باشـد از آن اثـر مـي پـذيرد اين كشور بيش

و نفوذپذير است از سوي ديگر  لبنان از دير باز عرصه رقابت،بنابراين كشور يك بازيگر منفعل

و قدرت هاي فرا منطقه اي بوده است  ترور رفيق حريري نخـست.و منازعه كشورهاي منطقه

و فرد منتفذ صحنه سياسي ، دخالتهاي شوراي امنيت سـازمان 2005 لبنان در فوريه وزير سابق

و تصويب قطعنامه ا 1559ملل و حزب 33موسوم بـه جنـگ...و جنگ بين رژيم صهيونيستي
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و تاثيرگذار2006روزه در تابستان ها از جمله اين تحوالت مهم دوي اخير بـوده سال انـد كـه

و هـا دولـت. يگر قـرار داد مارس را در مقابل يكـد8و14گروه تحت عناوين  ي سـني منطقـه

و 14ي اروپايي از گـروههادولتكشورهاي غربي مانند عربستان، اردن، مصر، آمريكا، اسرائيل

و حـزب گروه هـا مارس شامل حزب المستقبل سعد حريري، ي سـمير جعجـع، امـين جميـل

و كشورهاي مي كنند و پشتيباني و سـوريه سوسياليست ترقي خواه وليد جنبالط حمايت  ايران

ا8به گروه و برخي... مارس متشكل از حزب ي مـسيحي تمايـل گروه هـا، جنبش شيعي امل

. دارند

و همـراه و فرانـسه كمكـي بـا عربستان از دولت سينيوره حمايت كرد كـشورهاي آمريكـا

،(قرار دادآن ميليارد دالر در اختيار6/7معادل  قدرت نگـهكه هدف از آن برسر)1385:49شجاع

در.ي مخالف بودهاگروهداشتن دولت غربگراي سينيوره در برابر  ي هـا سال سير تحوالت لبنان

 عربستان با رفيق حريري نخست وزير فقيـد لبنـان.اخير همسو با خواست عربستان نبوده است

و پس از ترور وي بطور كامل در كنار ائتالف ضد سوري حـاكم يعنـي ارتباط تنگاتنگ داشت

 روزه وزيـر امورخارجـه عربـستان33يك روز پس از آغاز جنگ. مارس قرار گرفت14ه گرو

ا و مـاجراجويي تفـاوت وجـود دارد« گفت... با انتقاد از حزب و حتـي» بين مقاومت مشروع

ا و دعا براي حزب ،(حرام اسـت... مفتي عربستان فتوا داد هرگونه كمك ... عبـدا.) 1385مهتـدي

ا جبرين مفتي اعظم ، حزب و سيدحسن نصرا... سعودي را رئيس رافـضيان... را حزبي رافضي

و نماينده صفويان ايران خواند  ،( شرق مديترانه و ابراهيمي و دولـت عربـستان.)272: 1386مستقيمي

،( ميليارد دالر به دولت لبنان داد5/1وعده كمك نيز وزير اولمرت نخست.)9: 180گزارش راهبردي

در. كننـدل نيز اعالم كرد كشورهاي عربي از موضع اسرائيل در جنگ حمايـت مـي اسرائي ايـن

به اسـرائيل بـراي همكـاري نزديـك  حالي بود كه اخباري مبني بر سفر برخي مقامات عربستان

. اطالعاتي با رژيم اسرائيل منتشر گرديد 

ا33اسرائيل جنگ خت ولـي در ميـان بـه راه انـدا... روزه را با هدف از بين بـردن حـزب

به اهدافش ناكام ماند  اين رخداد رياض را كـه از افـزايش شـيعيان. شگفتي فراوان در دستيابي

ا.تر كـرد بيمناك،در منطقه نگران بود  در جنـگ... عربـستان اميـدوار بـود بـا شكـست حـزب

به اصطالح هالل شيعي كاسته شـود 33 ا. روزه از قدرت ، در جنـگ... بعـد از پيـروزي حـزب

 گفت ما بايد بدنبال تـشكيل يـك جبهـهيليوني وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در سخنان

 در اين ميان انتشار اخباري مبني بر شيعه شدن بسياري از مردم سوريه.سني عليه شيعيان باشيم

ب33بعد از جنگ و شرق عربستان و برپايي جشن در كويت، بحرين مناسـبت پيـروزيه روزه

ا  و موجب شد سعودي ها مواضع قبلي خود نـسبت بـهبر... حزب  نگراني هاي عربستان افزود

ا و اصالح كننـد33و جنگ ... حزب  اجـالس دوحـه در قطـر2008در ژوئـن. روزه را تعديل
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همچنين وزير امورخارجه عربستان در قاهره خواستار اعزام نيروهاي عربـي بـه. تشكيل گرديد

ا  تـا كنـون چنـدين مرتبـه از ... ملـك عبـدا، پادشاه عربـستان،شد... لبنان براي مقابله با حزب

ا ... سيدحسن نصرا  به عربستان دعوت... رهبر حزب  خوانـدو وي را پسر خـود كردبراي سفر

)، ا.)5، 1387روزنامه اعتماد ملي كه مواضع عربستان نسبت به حزب حدودتا... آنچه مهم است، اين

و پيروزي حزب33در مجموع جنگ.ت آمريكا است زيادي تحت تأثير فشارهاي دول  ...ا روزه

و در مقابل  ب،موجب تضعيف مواضع عربستان در لبنان گرديد ه مواضع جمهوري اسالمي ايران

. صورت چشمگير تقويت شد

 له هسته اي جمهوري اسالمي ايران مسئ)د
به عراق در سال اي جمهـوري هـسته موضوع، 2003چند ماه پس از تهاجم نظامي آمريكا

و بين المللي قرار گرفت اسالمي ايران در صدر اخبار رسانه  و محافل سياسي  ايـن موضـوع.ها

مي اهميت داشت آنقدر راستتوانكه و شرايط منطقه  بـويژه آنكـه تحت تاثير قرار دهد اوضاع

ب راهترين مخالف جمهوري اسالمي ايران موضـوع هـست عنوان بزرگه اياالت متحده آمريكا اي

و ايجاد اجماع بين بهانه از. قـرار داده بـود المللي عليه ايران اي مناسب جهت اعمال فشار پـس

ب  و تاثير گذاري جمهوري اسالمي ايران در ايـنه اشغال عراق، آمريكا هيچ وجه خواهان ظهور

ن  و تهـاج.دبوكشور م برخي كارشناسان معتقدند اساساً طرح همزمـان مـسئله هـسته اي ايـران

و دور نگـه داشـتن ايـن به عراق از سوي آمريكا با هدف انزواي ايران از مسايل منطقـه نظامي

 سنييكه رژيم صدام حسين رژيم از آنجائي. استراه كشور از تاثيرگذاري در تحوالت عراق 

 سال از تاريخ استقالل عـراق،80و پس از حدود ساقط شد توسط ارتش آمريكاو بود مذهب

 اكثر كشورهاي عرب منطقه افتادن بار بدست اكثريت شيعه در اين كشور نخستيحكومت براي

 بنـابراين در تنظـيم سياسـت خـارجي خـود.انـد بويژه عربستان از اين موضـوع بيمنـاك شـده

و در روابط با جمهوري اسالمي ايران محتاطانه برخـورد .انـد كـرده مالحظاتي را در نظر گرفته

كه از حد  سال گذشته تاكنون جمهوري اسالمي ايران با آن مواجه بـود5وديكي از مسايل مهم

اي ايـران، عربـستان نـه تنهـا بـصورت از ابتداي مطرح شدن موضوع هـسته.برنامه اتمي است

مستقل بلكه در چارچوب شوراي همكـاري خلـيج فـارس در مقـاطع مختلـف اتخـاذ موضـع 

ان با ساير كشورها تـا حـدود زيـاديكه روابط خارجي عربست بدون ترديد از آنجائي.پرداخت

تـوان انتظـار داشـت مواضـع عربـستان مـي،تحت تاثير سياست خاورميانه اي آمريكا قرار دارد 

به موضوع مهم هسته  و غـرب قـرار گرفتـه اسـت نسبت ،اي ايران كه بسيار مورد توجه آمريكا

هاتحت تاثير و غـرب قـرار داشـته باشـد بطـور كلـي عربـست سياست دري آمريكا ان همـواره

موضعگيريهاي جمعي در چارچوب شوراي همكاري خليج فارس عليه برنامه هـسته اي ايـران 
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در.ده استكراتخاذ موضع  در اجالس وزراي خارجـه شـوراي2004 سپتامبر13 موضعگيري

در2006 در بيانيـه پايـاني اجـالس سـران در دسـامبر،همكاري در جده و همچنـين  ابـوظبي

هاي ياد شـده كـشورهاي در تمام بيانيه.اند در منامه از اين جمله2006فوريه اجالس سران در

و ابراهيمـي،(شوراي همكاري خليج فارس از برنامه اتمي ايران ابراز نارضايتي نموده انـد  مـستقيمي

 اظهـار2005عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فـارس در ژانويـه.) 275: 1386

و ديگر كشورهاي عضو شورا هيچ گونه توجيهي براي عربست.داشت هـاي فعاليت ان سعودي

و اين اقدامات ايراني اي ايران نمي هسته پادشـاه. ها نوعي مـاجراجويي قلمـداد مـي شـود بينند

همچنين سعود الفيـصل. بيان داشته است نگران برنامه اتمي ايران است ...) ملك عبدا(عربستان 

طي سخنراني در شـوراي روابـط خـارجي آمريكـا در سـال وزير امور خارجه عرب   2003ستان

كـه موازنـه) آميـز اي صـلح فناوري هـسته( خواستار دخالت اين كشور در برابر خواست ايران

 البتـه ايـن مواضـع بـر خـالف)www.iht.com , 2dec2006(. قدرت را در منطقه بر هم زده شد

ز طي يـك نظـر سـنجي كـه در اكتبـر ديدگاه هاي مردمي در كشورهاي عربي است 2005يرا

اي%63انجام پذيرفته به برنامه هـسته و امارات متحده عربي از دستيابي ايران از مردم عربستان

بهب. انداسقبال نموده  ميه هر حال اي ايـران عربـستان دو رسد در خـصوص مـسئله هـسته نظر

مي موضوع را در نظر دارد اول آنكه ايران هسته  اي را بـه نفـع خـود اند توازن قواي منطقهتواي

و فلـسطين  و جايگاه ايران در عراق، لبنـان به تقويت مواضع و اين موضوع با توجه تغيير دهد

حائز اهميت فراواني است موضوع ديگر نگراني هاي زيست محيطي است در صورتيكه حادثـه 

 آسـيب هـاي زيـادي اي براي نيروگاه اتمي بوشهر رخ دهد كـشورهاي حاشـيه خلـيج فـارس 

آب شـرب خـود بـه خلـيج متحمل مي گردند بويژه آنكه اين كشورها جهت تامين بخـشي از

،(فارس وابسته هستند  مي گويد عربستان سعودي اجازه نخواهـد داد.)1385مهتـدي  يك تحليلگر

بعنوان ايران در تالش. هاي عربستان را باال ببرد ايران بعنوان يك قدرت بزرگ منطقه اي هزينه

 شـيعي نيـست بلكـه-درگيري در منطقه سـني. يك دولت فارسي است نه يك دولت اسالمي 

در مجموع مواضع عربستان در خصوص مسئله www.iht.com,2dec2006)(. عربي است-فارسي

و غالباً نگراني هـاي زيـست محيطـي را در  هسته اي ايران منفي ولي توام با احتياط بوده است

نموده است اما دو نكتـه ديگـر وجـود دارد يكـي آنكـه بـا مطـرح شـدن اين خصوص مطرح 

و آمريكا براي حمله عليه مراكز هسته  ، عربستان گرچه باطناً مايل بـهناي ايرا تهديدات اسرائيل

و اسرئيل بـا به هيچ وجه تمايل ندارد كه آمريكا به باشگاه اتمي جهاني نيست اما پيوستن ايران

نكتـه ديگـر آنكـه. قه وضعيت موجود را بيش از پيش بحراني نمايـد آغاز جنگي ديگر در منط 

،بنـابراين. اي واگذار نمايد خواهد رقابت با ايران را در عرصه هسته عربستان به هيچ عنوان نمي 

كه خواهان انجام اقـداماتي جهـت توسـعه تكنولـوژي مقامات عربستاني صراحتاً اعالم نمودند
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و رايـس وزيـر اي در كشورشان هستند كه هسته البته انتقاد صريح آمريكا را در پي داشته است

اي عربستان را با وجود ذخاير عظيم نفت در اين كـشور امورخارجه سابق آمريكا فعاليت هسته 

،(سؤال برانگيز خواند  ايرسـد عربـستان سـعودي برنامـه نظـر مـيهبـ.)9: 180گزارش راهبـردي

،(ابي به تسليحات هسته اي را تحقق بخشداستراتژيك را در دست دارد كه دستي  1384گلشن پـژوه

ده اسـت كـه رهبـري شـ هاي منـابع اطالعـاتي غـرب تـصريح اين موضوع در گزارش)212:

به فن  م.اي را مد نظر قرار داده است آوري هسته عربستان بطور جدي گزينه دستيابي  زبور منابع

و چين مطرح اند عربستان درخواست خود را با اعالم كرده البتـه نزديكـي. ده اسـتكرپاكستان

ب  اي را تقويت هاي هستهويژه در ابعاد ايدئو لوژيك تصور همكاريه روابط عربستان با پاكستان

. مي نمايد 

 نتيجه
به تحوالت ي اخيـر در منطقـه خاورميانـه بـويژه در چهـار عرصـه عـراق، سال ها با توجه

و موضوع هسته اي اير ب فلسطين، لبنان كه آن ان هـاي جـدي شـاهد رقابـت؛هـا پرداختـه شـده

در. عربستان با جمهوري اسالمي ايران هستيم  روابط دو كشور پس از پيروزي انقالب اسـالمي

كه گفتما  ب. قرار داشته بودگرا واقعنيچارچوب گفتمان سنتي موازنه قوا نظـره در مقطع كنوني

راا در منطقه اين رسد استنباط حاكمان سعودي از تحوالت اخير مي ست كـه عربـستان رقابـت

و حمايـت آشـكار از رئـيس دولـت.به ايران واگذار كرده است  تالش براي ارتباط با اسـرائيل

و پشتيباني از ائتالف   مـارس در لبنـان، ارسـال14خود گردان فلسطين محمود عباس، حمايت

به داشـتن برنامـه و اعالم تمايل به شورشيان سني در عراق هـاي اتمـي، ازجملـه تـالش كمك

و رقابتهاسالدر. عربستان براي تقويت موقعيت خود در منطقه است  هـايي اخير نگراني ها

منطقه اي عربستان با جمهوري اسالمي ايران موجب سردتر شدن روابط دو كـشور نـسبت بـه 

و ارتباطات ميان دو كـشور ضـعيف  و روابط ديپلماتيك چـه تـر گرديـده اسـت گر گذشته شده

عربستان براي مقابله با نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه اقدامات زيادي انجـام داده ولـي 

 در خاورميانـههابحرانآنچه مهم است اينست كه اين كشور حاضر نيست شاهد گسترش دامنه 

به يك منطقه بي و بحرانو تبديل شدن بيشتر اين منطقه زده باشد بطور مثال هنگـامي كـه ثبات

هايي درباره احتمال حمله نظامي آمريكا به تاسيسات اتمي ايران در برخي محافل خبـري زمهزم

و اين اقدام را موجب ببـار آمـدن  منتشر شد عربستان آشكارا عليه اين مسئله موضعگيري كرده

در هر حال دولت عربستان تـالش مـي. پيامدهاي ناگوار براي سراسر منطقه عنوان نموده است 

به ايران بهبـود كند با حل  و بحران هاي موجود منطقه جايگاه خود را نسبت و فصل مشكالت

و بحرانـي گـردد، در و وارد مراحـل حـاد و بدون آنكه تنش هايش با ايران بـاال گيـرد بخشد
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و فرامنطقه و ائتالف هاي منطقه اي و نفوذ منطقه اي چارچوب اتحادها اي عليه ايران از قدرت

و مـصر جهـت تـضعيف، راستا در اين. ايران بكاهد   همراهي عربستان با آمريكا، اسرائيل، اردن

و. موقعيت شيعيان در منطقه حائز اهميت است ي آمريكـا هـا سياستعربستان در استراتژي ها

و مييمهار ايران نقش در خاورميانه جهت كنترل سفرهاي منظم مقامات آمريكايي. كند مهم ايفا

يش هاي دريايي آمريكا با كشورهاي منطقه از جمله عربستان نيز بـا برگزاري رزما،به عربستان 

تحوالت چند سال گذشته بيش. شودانجام مي اي ايران هدف رويارويي با افزايش قدرت منطقه 

و پادشاهي سـعودي  ،از آنكه به موقعيت رياض كمك كرده باشد، از توان عربستان كاسته است

و شرا مي داند ج ايران را رقيب خود به سود منافع و تحوالت منطقه اي را مي.ا.يط -ايران تلقي
و. كند و تجهيزات نظامي بـه شورشـيان سـلفي در عـراق و عدم كنترل بر ارسال پول اغماض

و ايده هاي وهابيت در سطح جهان اسالم، از سـوي عربـستان، بـراي  تالش براي تقويت افكار

ع. گيري عرصه بازي است بازپس ، -سياستربستان سعودي دوباره چرخشي در با اشغال عراق
و خـارج ها و ايران را در مسير اسـتقالل ازن نيروهـاي فـرا منطقـه كـردي خود ايجاد كرده اي

به اهداف خود دست يابـد  بحـران عـراق باعـث شـده اسـت كـه. منطقه تنها گذاشت تا بتواند

ب  به عنوان ابزاري و افراد القاعده ي خـود در آن هـا سياستراي عربستان از عناصر وهابي تندرو

. كشور بهره ببرد

و صريح در جهت مخالفت بـا.ا.ج به طور آشكارا ايي منطقـه هـا سياسـت ايران نمي تواند

و عربـستان بـه صـحنه. عربستان گام بردارد آنچه مسلم است بازگـشت مجـدد روابـط ايـران

و ديپلماتيـك نمـي توانـد تـأمين كننـده منـاف  و جدال سياسي جروياروئي ايـران در چنـين.ا.ع

ــه نظــر مــي  و ب ــه شــرايطي باشــد ــد طبيعــي تحــوالت در منطق ــوني رون  رســد در مقطــع كن

و غليـان سياسـي عربـستان امـري طبيعـي بـه نظـرنمي به جريان درآيد به سود عربستان  تواند

ا مي به ارائه تصويري نامطلوب از كه و جمهوري اسالمي ايران بايد از هرگونه اقدامي يران رسد

مي  و بـراي رفـع ابهـام،كنددر نزد سعودي ها كمك در. هـاي موجـود بكوشـد اجتناب ورزد

و سـهم صورتي كه تهـران نقـش، جايگـاه به القاي اين نكته به سعودي ها شود كه ايران موفق

و ترتيبات امنيتي خليج فـارس مـد نظـر و به ويژه صحنه عراق عربستان را در معادالت منطقه

و آن  كه عربستان از جانب ايران نيـاز دارد، بـه دسـت را لحاظ مي گرفته كند، اطمينان خاطري

 در مجمـوع مـي تـوان گفـت عربـستان سـعودي در مقطـع كنـوني از تحـوالت. خواهد آورد 

و منطقه بين و المللي و افزايش ملي گرايـي كه احياء اي در حال آزمون يك راهبرد جديد است

 بعنوان بنيادهاي مشروعيت ساز مورد توجه قرار گرفته اسـت، اصـالحات تلفيق آن با مدرنيسم 

و افـزايش حـضور در تحـوالت و تغييرات تدريجي در سـاختار سياسـي، اجتمـاعي اقتصادي

البتـه در ايـن مـسير. اي چشم اندازهاي ترسيم شده در راهبـرد نـوين عربـستان هـستند منطقه



ا و عربستان در منطقهچالش هاي روابط جمهوري  335 سالمي ايران

ك و خواسـته هـاي مشكالت عمده فراراه اين كشور قرار دارد ه تلفيق ميان سـاختارهاي سـنتي

و مسايل منطقه اي از جمله آنهاست اصالح . طلبانه داخلي

و احوال منطقه، به نظر مي كه دولت مـردان در اين برهه حساس اوضاع رسد ضرورت دارد

ج  و بـراي رسـيدن بـه ايـن درك.ا.سعودي به درك مشترك بيشتر با مسئوالن ايران دست يابند

ج مشتر ايـران بـه صـورت هوشـمندانه، شـجاعانه،.ا.ك الزم اسـت كـه دسـتگاه ديپلماسـي

سه  و بر مبناي به تبيين خط مشي سياست منطقه اي خود بپردازد و مستمر متعهدانه، فعال، پويا

ج  و پشتيباني كه حمايت و مصلحت روشن نمايد هـاي ايران از گروه.ا. اصل عزت، حكمت

و دولت اسم  و در همـان حـال از سني حماس اعيل هنيه در سـرزمين هـاي اشـغالي فلـسطين

و مقاومـت گروه ها شيعه لبنان در كنار... حزبا ي ديگر غير مسلمانان لبنان بـه دليـل ايـستادگي

و اقدامات خالف حقوق بـشر و يكجانبه گرائي دولت هاي فرا منطقه اي آنان در مقابل مداخله

و معيـار رژيم صهيونيستي عليه ملت هاي مسلم  و صرف شـيعي بـودن مـالك انان منطقه است

ج. باشدنمي و.ا. در عراق نيز در واقع و تقـسيم ايـران از رونـد دموكراتيـك انتخـاب دولـت

و ماهيت دولت منتخـب  كه در آن اكثريت مد نظر است جانب داري كرده است توزيع مناصب

نو محافظه كـار آمريكـا بـه همـراه در واقع نوعي نارضايتي براي دولت) نوري المالكي(عراق 

ا33 اين مسئله در كنار جنـگ.داشته است  بـا رژيـم صهيونيـستي باعـث كنـار ... روزه حـزب

گذاشتن استراتژي خاورميانه بزرگ كه محور آن دموكراتيزه كردن منطقه مطابق خواست آمريكا 

از. بود، شده است   حال حاضر جامعه بي ترديد تركيبي غير از تركيب دولت موجود عراق بيش

و امكان گسترش مي نمايد و عمليات تروريستي عراق را دچار بحران، شعله هاي خشم، نفرت

مي  به كشورهاي همسايه فراهم  دولت عربستان نبايـد واهمـه اي از تـسري دولـت.آوردآن را

ا ز اكثريت شيعي عراق بر مناطق شيعه نشين الشرقيه خود داشـته باشـد بلكـه بـيش از آن بايـد

و تهديد نمايد–ي سلفي گروه ها ج. وهابي تندرو احساس خطر ايـران.ا. در قضيه دستيابي

و قابليـت نهايتـاً بـراي جهـان اي صلحبه فن آوري هسته  مي رسد اين توانـايي به نظر آميز نيز

و در صورتي  پي بدسـت آوردن فـن آوري صـلح آميـز اسالم مفيد است كه دولت سعودي در

و فـنه يكي از بهترين گزين هسته اي باشد  و تاسيس اين حركت علمي ها براي پشتيباني، تامين

جNPTآوري در كشور عربستان در چارچوب مقررات  .ايران است.ا.، كشور
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