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چکیده

ایران و عربستان دو کشور مهم در خاورمیانه محسوب میشوند هر چندد اختالفدات مدیه ی
میان دو کشور وجود دارد اما اشتراکات فرا میه ی (دینی) نیز وجود دارد که این دو روندد روابد
خارجه دو کشور را در ادوار مختلف بنا نهاده است مطالعات نشان میدهد هر چه از دوران ریاست
جمهوری محمود احمدی نژاد گیشته رواب دو کشور رو به سردی گرایش پیدا کرده و تنش بین
ایران و عربستان شدت گرفته است .اساسا تعلقات طرفین نس ت به حوزههدای نفوذشدان و ورود
هر یک به حوزه تحت نفوذ دیگری علل اصلی این تنشها بوده است کده منجدر بده تخاصدم و
حتی تهدید لفظی بین دولتمردان دو کشور در سالهای اخیر گردید بنابراین آنچده مسدلم اسدت
عربستان خود را مدافع تسنن در منطقه میداند و ایران خود را مدافع تشیع در منطقه میخواندد.
قدر مسلم آنست که مسایل ژئوپلتیکی منطقه یا تاثیرگیار بر رواب ایران و عربستان میباشد یدا
تاثیرپییر از این رواب میباشد .سوالی که در پژوهش حاضر مطرح است این است که اساسا چده
مسایلی در استحکام و گسست رواب بین دو کشور در سالهای  84تا  92دخیدل بدوده؟ کده در
پاسخ به فرضیه حاصل از این پرسش میتوان گفت مساِئل منطقهای از جملده تحدو ت سدوریه
بوده و اینکه ایران از حکومت در سوریه و عربستان از معارضین در سوریه حمایت مینماید.
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کلید واژه :ژئوپلتیک ،سوریه ،ایران ،عربستان ،تشیع و تسنن.
مقدمه
اگر بخواهیم به طور کلی به بحث سیاست خدارجی بپدردازیم سده عامدل مهدم ژئوپلتیدک،
اکونومیک و استراتژیک در تشدید یا تضعیف رواب خارجی دو یا چند کشور موثر هسدتند وجدود
این سه عامل می تواند به سود یا زیان یک کشدورواقع گدردد از نگداه ژئدوپلتیکی روابد ایدران
وعربستان وابسته به استراتژیک آنها بوده از این منظر نیزمرز بنددیهدای ایددئولوژیک را ن ایدد
نادیده گرفت از آنجا که میتوان دو کشورایران و عربستان را از قدرتهای برتر منطقده دانسدت.
به طوری که هر یک برخی از کشورهای همسایه و همفکر خود را در منطقه هددایت و حمایدت
میکنند .و این حمایتها گاه معنوی وگاه مادی بوده است.به نحوی که حمایتهای ایدئولوژیک
عربستان از سنت وکشورهای قطر ،یمن ،بحرین و امارات بدوده اسدت و ایدران از کشدورهای از
جمله :سوریه ،ل نان عراق و جن ش حماس و به طور کلی محور مقاومت را حمایت کدرده اسدت
عربستان خود را خواستگاه اسالم میداند و ایران نیز خود را راه ر اسالم شیعی میداند.
سوریه کشوری است که مدیتدوان آن را گدیرگاه بدین ایدران و ل ندان دانسدت و همینطدور
فلسطین چرا که اهداف چندین ساله این کشورها مشترک بوده و آن هم مخالفت بدا اسدراییل و
جنگ سرد و گرم با آن بوده و با توجه به اینکه سدوریه ت ددیل بده محدور مقامدت شدده اسدت
بیشک یکی از موقعیتهای استراتژیک ایران محسوب شده و به سادگی از آن نخواهد گیشدت.
از آن سو نیز عربستان تمام قوای خود را بسیج کرد ه تا بده هدر طریدم ممکدن کده باشدد کمدر
مقاومت را در منطقه خم کند .در بحث اکونومیک نیز بستگی به میزان سرمایه گیاریهای است
که طرفین در منطقه داشتهاند که بیشک عربستان از این پتانسیل برخوردارتر بوده است .اصو
در ارزیابی سیاست خارجی باید از منطم «همه یا هیچ» و «سیاه و سفید» اجتناب کرد و از منظر
«هم این و هم آن» به تحلیل آن نشست .نگاه خوشد ینانه و بدبینانده هدیچ یدک قدادر نیسدت
شناخت صحیح و ارزیابی واقعی از سیاست خارجی ارائه دهد .ارزیابی دقیم و منصفانه از سیاست
خارجی نیز مستلزم مالکها و معیارهای معت ر و مشخص است .چون بدون شاخصهای معین و
تعریف شده م نایی برای داوری بی طرفانه و قابل اعتماد وجود نخواهد داشت .بنابراین نخستین
گام برای سنجش میزان کامیابی و ناکامی سیاست خارجی ،تعیین مالکها و معیارهدای ارزیدابی
است .اگر چه معیارهای واحد و جهانشمول مورد اتفداق همگدان وجدود نددارد ،بدا وجدود ایدن
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میتوان مالکها و شاخصهایی را م نای عمل قرار داد.
این پژوهش در صدد است تا به ارزیابی رواب خدارجی ایدران بدا کشدور عربسدتان از سدال
1384تا  1392بپردازد .بر این اساس سوالی که تحقیم حاضر در پی پاسخگویی به آن است این
است که اساساً رواب خارجی ایران و عربستان در دولت آقای احمدی ندژاد چده رونددی را طدی
کرده است و مولفههای موثر بر آنچه می باشد؟
در پاسخ به این سوال (فرضیه) باید توضیح داد کده روابد ایدران و عربسدتان در ایدن دوره
پایدارو با ث ات ن وده و تحت تاثیر مولفههایی چون رقابتهای منطقهای بین دو طرف ،اختالفات
ایدئولوژیکی ،موضوعات داخلی بویژه در سازمان قدرت ،و مسائل بیناللملدی از جملده تحدو ت
سوریه قرار داشته است و نوع رواب ایران با عربستان نتیجه تاثیر این متغیرها بوده است.
به وضوح میتوان گفت ایران و عربستان هر دو از قدرتهای بزرگ خاورمیانه میباشند کده
تحو ت اخیر در خاور میانه رواب ایران و عربستان را دچار بحران کرده همچنین عوامل دیگری
عالوه بر سوریه از جمله بحرین ،حماس ،حزب اهلل ،اخیرا شکل گیری داعش و همین طور مساله
هستهای ایران بر تضاد سیاستهای خارجه هر دو کشور افزوده است.
حضور نیروهای عربستان سعودی در بحرین حمایتهای آشکارای ایران از حاکمیت سدوریه،
همسو بودن سیاستهای آمریکا و اتحادیه اروپا با عربستان سعودی همچنین تا حدودی گدرایش
چین وروسیه با ایران در ق ال مسائل منطقه ،باعث تنش هر چده بیشدتر در سیاسدت خارجده دو
کشور شده است بر همین اساس هدر دو کشدور یکددیگر را بده دخالدت در امدور منطقده مدتهم
مینمایند .ایران عربسدتان را بده علدت دخالدت در امدور بحدرین ،حمایدت معندوی و نظدامی از
تکفیریها در سوریه و همچنین عربستان ایران را بده علدت دخالدت در امدور سدوریه و حمایدت
معنوی و نظامی از حزب اهلل و حماس محکوم میکند .اگرچه غالب تضدادهدای بدین دو کشدور
د یل ایدئولوژیک دارد .بر همین م نا این پژوهش دو هدف را پیگیری مینماید یک شدناختی-
علمی که ع ارت است از فهم و شناخت رواب خارجی ایران و عربستان در دولت احمددی ندژاد،
دوم هدف کاربردی که با حس شناخت و احصاء عوامل موثر بر آن در نقش راه رد رواب خارجی
ایران میتواند مورد استفاده دستاندرکاران سیاست خارجی ایران قرار گیرد .با بهرهگیری از نظریه
سازهانگاری و بررسی د یل واگرایی دو کشور به موضع گیریهای هر دو کشور پرداختده شدود.
رواب خارجی ایران و عربستان طی سالهای  1384تا  1392با تنش توام بدوده و تندزل داشدته
است .مهمترین عامل تنشزای بین دو کشور تضاد ایدولوژیک است.
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ایران به دن ال سیاستهای ضدد آمریکدایی در منطقده و عربسدتان بده دن دال پیدادهسدازی
سیاستهای امریکاست.
دو کشور ایران و عربستان دارای تضادهای هستند که این تضادها به بیش از چند صد سدال
بر میگردد و حتی میتوان عمم آن را از آغاز اسالم دانست ،اما اکنون شکاف ایدئولوژیک بدین
این دو کشور یکی از اصلیترین مولفه در روند رابطهی خارجی این دو کشور است که میتوان از
چارچوب سازهانگاری به تحلیل این روند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرداخت
سازهانگاری یکی از تئوریهای رواب بینالملل هست که در جامعهشناسی مطرح بوده است.
این رویکرد بر ساخت اجتماعی واقع گرایی و اثر متقابل انسانها در فضاهای اجتماعی تکیده
دارد و معنا پیدا میکند و واقعیتهای پیرامون ما را میسازد در ایدن نظریده فرهندگ ،هویدت و
هنجار در سیاستهای جهانی موثر هستند که منافع دولتها را پوشش میدهند .در سازهانگداری
منافع از رواب اجتماعی تامین میشود و رواب دولتها بر اساس معنایی است که برای یکددیگر
قائلند .هویت یک امر رابطهای است که به معنای درک از خود و انتظارات از دیگران است نگداه
سازهانگاران به هنجارها و قواعد نیز مهم است و در زمینه تاکید بر هنجارها بدا نظریدات لی درال
اشتراک دارد .اما تفاوت آنها با لی رالها در تاکید بر تنظیم هنجارها است که سازهانگارهدا عدالوه
بر این بر جن ه تکوینی آن نیز تاکید دارند و معتقدند که هنجارها در پدی فراینددهدای تعدامالت
بوجود میآید .روش تحقیدم ایدن رسداله توصدیفی -تحلیلدی و روش گدردآوری اطالعدات و
دادههای مطالعاتی آن کتابخانهای و اسنادی میباشد .از این رو در روند تحقیم سعی خواهد شد
دادههای زم را از منابع گوناگونی چون کتب ،اسناد ،گزارشهای رسمی ،سخنرانیها و مقدا ت
و نیز منابع اینترنتی و در صورت امکان مصداح ه بدا کارشناسدان سیاسدت خدارجی و همچندین
تحلیلها ی موجود در این زمینه استخراج و به شکلی منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
روابط ایران و عربستان قبل از انقالب
ایران و عربستان دو قدرت و بازیگر اصدلی در منطقده خاورمیانده و خلدیج فدارس محسدوب
میشوند که تعامالت و قواعد رفتاری حاکم در میان آنها در تعین روند سیاسی نظامی ،اقتصدادی
و اجتماعی حاکم در منطقه تاثیرات درخور توجهای دارد .تاملی در مناس ات دو کشور با یکددیگر
در گیشته نشان میدهد هر زمان که صلح و آرامش و همکاری در رواب آنها حاکم بوده اسدت،
منطقه نیز ث ات و امنیت داشته ،اما با آغاز تنش و بیث اتی بین دو کشور منطقه نیز به بدیث داتی
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دچار شده است.
ابتدای تشکیل حکومت سلطنتی آل سعود با دوران سلطنت رضاخان در ایران همزمدان بدود.
ملک ع دالعزیز در سال 1344ه.ق سلطه خود را بر حجاز و نجد رسمیت بخشید و طی ابالغیهای
خود را «جاللد ملدک الحجداز و سدلطان نجدد و ملحقداتهدا» ملقدب نمدود ،در دوم شدهریور
1308ه.ش برابر با 18ربیعا ول سال 1348ه.ق بین دو کشور ایدران و پادشداهی حجداز و نجدد
پیماننامهای در پنج ماده منعقد گردید.
بنابراین میتوان فاصله سدالهدای  1299تدا  1304را دوران تردیدد و سدردرگمی ایدران در
برقراری رابطه با عربستان دانست ،تردیدی کده مهمتدرین نمونده آن را مدیتدوان در نپدییرفتن
تقاضای کمک پادشاهی حجاز از ایران (به رغم توصیه عین الملک هویددا ،فرسدتاده ایدران بده
حجاز) برای مقابله با ال سعود دانست( .احمددی )47 :1386 ،حکومدت تدازه تاسدیس عربسدتان
باعث دلیلی بود تا دولت ایران در سالهای  1304تا  1308به رغم پیامهای مث تی کده از سدوی
دولت عربستان دریافت میکرد ،نس ت به حکومت سعودیها در عربسدتان نگداه مث تدی نداشدته
باشد و با بد گمانی به حکومت آنها نگاه کند( .احمدی)51:1386،
عهدنامه مودّت به دست حاج مهدیقلی هدایت نخست وزیر ایران به نمایندگی از شاه ایران و
شیخ ع داهلل القصل و شیخ محمد ع دالرئوف به نمایندگی از پادشاه حجاز و نجد به امضا رسدید.
این عهدنامه سپس در تاریخ 19دی 1308ه.ش به مجلس شورای ملی رفت و در این تداریخ بده
تصویب مجلس شورای ملی نیز رسید و در 19خرداد 1309ه.ش در جده بین دو طرف م ادله شد
و در مرداد همان سال به بایگانی جامعه ملل متحد فرستاده شد.
حکومت ایران در سال 1929م برابر با 1308ه.ش دولت حجاز و نجدد و ملحقدات آن را بده
رسمیت شناخت و با پیامی از طرف رضاشاه ،پادشاهی ملک ع دالعزیز را به وی ت ریک گفت و از
به ود رواب بین دو کشور ایران و عربستان (پادشاهی حجاز و نجد و ملحقات آن) ابراز خرسندی
نمود.
پیمان مودّت شروع همکاری بین دو کشور بود .در سال 1309ه.ش ایدران اقددام بده ایجداد
سفارتخانه در کشور حجاز و نجد نمود و ح یباهلل هویدا (عینالملک) را به عنوان اولدین سدفیر
خود در این کشور برگزید
مهمترین علتی که بین دو کشور مسئله و مشکل ایجاد مینمود ،مشکل حاجیانی بود کده از
طرف ایران به این کشور برای انجام فریضه حج اعزام میشدند و وهدابیهدا بدا برخدورد بدد بدا
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ایرانیان شیعه ،دولت ایران را مج ور به ترک ارت اط با دولدت سدعود مدیکردندد .در اواخدر دوره
رضاخان ،ایران سفارت خود را در کشور حجاز و نجد تعطیل نمود و امور مربوط به آن را به سفیر
ایران در مصر واگیار نمود .تا  1314شمسی مقامات دو کشور ایدران و عربسدتان مالقداتهدای
بسیاری با یکدیگر داشتند و رواب دو کشور در این بازه زمانی روابطی گرم و کم تنش بود .اما به
دن ال شروع جنگ جهانی دوم و بحرانی شدن اوضاع منطقه ،روابد ایدران و عربسدتان نیدز بده
سردی گرائید و رواب دو جان ده میدان دو کشدور کداهش یافدت( .احمددی )77:1386 ،در سدال
1320ه.ش دولت ایران رفتن به حج را برای ایرانیان ممنوع اعالم کرد .بدا ایدن وجدود برخدی از
مردم ایران بودند که پنهانی به حج میرفتند و حج میگیاردند .در سال 1322ه.ش ماجرایی روی
داد که منجر به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان شد و آن قتل یکی از حجداج
ایرانی به نام ابوطالب یزدی بود .به همین س ب رواب سیاسی و اقتصادی بین دو کشدور مجددد
به مدت چهار سال قطع شد در همین سال بده دلیدل درگیدری شددید بدین شدیعیان و مقامدات
سعودی در جرم و اتهام وهابیان به حاجی ایرانی که نهایتاً با اعدام وی و جدا سداختن سدر ایدن
حاجی ایرانی در مالء عام ،رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید .در سال  1326هیات حسن نیتدی
از طرف عربستان سعودی جهت تجدید روابد دو کشدور وارد ایدران گردیدد( .اخدوان کدا می،
 )115:1383در سال 1327ه.ش که دولت عربستان خواسدتار از سدرگیری روابد شدده بدود بدا
موافقت شاه ایران رواب بین دو کشور دوباره برقرار شد.
پادشاه عربستان در سدال  1322خواسدتار برقدراری ارت داط دو کشدور شدد شداه ایدران نیدز
بادرخواست آنها موافقت نمود در این میان شاه سعودی به ایران سفر نمود وروابد دو کشدور در
حوزه حج ونفت از سر گرفته شد .موضوع نام خلیج فارس همواره میان دو کشور مورد بحث بوده
از آنجا که عربستان در برخی موارد از نامهای غیر نام خلیج فارس نام میبرد و کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس رانیز به این سمت تشویم مینمود هرچند این موضوع مورد نکدوهش دولدت
ایران واقع گردید اما باعث قطع رواب نشد.
یکی دیگر از مناقشات بین ایران و عربستان در دوره پهلوی اول ،مسئله بحرین بود .در سال
 1336مجلس ملی ایران بحرین را بده عندوان اسدتان چهداردهم کشدور ایدران تصدویب نمدود،
عربستان سعودی در این دوره و به دلیل حاکمیت تسنن بحدرین و عدرب زبدان بدودن سداکنین
بحرین و همچنین به دلیل دور افتاده بودن از ایران به دن ال برقراری ارت اط با حاکمان بحرین و
بستن قرارداد در حوزه نفتی با آنان بود .و بعد عربستان با حاکم بحرین موافقتنامهای را در مدورد
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اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت خلیج فارس امضاء نمود .هر چند دولدت ایران ده ایدن اقددام
عربستان اعتراض نمود اما منجر به قطع رواب نشد.
رواب دو کشور ایران و عربستان در دهه  1350با دکترین سیاسی نیکسون به یکدیگر پیوند
خورده و بیشتر با آئین مزبور قابل تفسیر و ت یین میباشد .در چدارچوب ایدن دکتدرین دو کشدور
همکاریهایی را در منطقه برای حفظ امنیت منطقه و منافع غرب آغاز مدینمایندد .در چدارچوب
این دکترین دو کشور همکاریهایی را در منطقه برای حفظ وضع موجدود و مندافع غدرب آغداز
مینمایند .در این راستا ایران با قدرت بالقوه نظامی خود حفظ امنیت منطقه را به عهده میگیدرد
و عربستان با توان مالی و ذخایر عظیم نفتی نقش قدرت اقتصادی را متعهد میشود .با وجود این
همکاریها در رواب دو کشور در این برهه نیز به چشم میخورد( .اخوان کدا می)140:1373،
در دوران حکومت نیکسون ،ایران کده تدا اواسد دهده  1340نقدش درجده دومدی در سیاسدت
خاورمیانه داشت به یکی از مهرههای اصلی سیاست منطقه ت ددیل شدد و در اوائدل دهده 1350
یکی از ستون های نگهدارنده منافع امریکا در منطقه ت دیل شد .عوامل این دگرگونی را پدیش از
تغییر حکومت در آمریکا و سماجت شاه ،باید در تغییر کلی شرای منطقه جستجو کدرد .مقامدات
سیاسی امریکا در ا هار نظرهای رسمی خود از ایران و عربستان سعودی دو ستون اصلی دفاع از
امنیت خلیج فارس نام بردند ال ته عربستان سعودی که کشوری کم جمعیت و عقب ماندده بدود،
عمال نقش مهمی در تامین امنیت منطقه نداشت و بار اصلی حراسدت از امنیدت خلدیج فدارس و
کشورهای ساحل جنوبی آن بر دوش ایران بود که بعنوان نمونه ،ایفای و یفه ایران ،میتوان بده
مداخله نظامی این کشور در سرکوب شورشیان فار اشاره کرد .گرچه سیاست دو پایه نیکسدون
بر تامین امنیت منطقه توس کشورهای این حوزه ایران و عربستان پایدهریدزی شدده بدود ولدی
شرط آن حمایت و ضمانت امریکا از این کشورها نیز بود .به ع ارت دیگر اجدرای ایدن سیاسدت
زمهاش همکاری منطقه ای با حمایت امریکا بود .لیا از آنجا که شاه نیز خود را یدک قددرت در
فراخنای اقیانوس هند میدانست قرار شد برای حفظ وضع موجود منطقه ،دو مثلث همکداری در
دریا و خشکی برقرار شود .حلقه ارت اطی در دریدا ع دارت از مثلدث افریقدای جندوبی – ایدران و
استرالیا بود ،که پایگاه امریکا در اتیوپی این سه ضلع را به هم مرت میکرد .حلقه ارت داطی در
خشکی بین مثلث ایران و عربستان و اسرائیل منعقد شده بدود و وجده مشدترک ایدن کشدورها،
تالش برای حفظ وضع موجود بود .در ارت اط با مثلث دوم ،هر سه کشدور طرفددار حفدظ وضدع
موجود ،در مقابل نیروهای تجدید نظرطلب مثل ناصریستها و بعثیها بودند.
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در هر صورت نقش ایران و عربستان ق ل از انقالب در یک جهت ایفا میشد با ایدن تفداوت
که توان مالی عربستان با تر بود ولی نقش سیاسی ،نظامی شاه و ایران بر عربستان بیشتر بدود.
در راستای حفظ وضع موجود هر دو کشور به سومالی در جنگ آن کشور با اتیوپی کمک کردند.
پس از آنکه عربستان سعودی در یمن جنوبی ناکام ماند ،با حمایتی که مشترکا بدا شداه ایدران از
سلطان قابوس عثمانی نمود ،کوشید تا انقالب یمن را به اصطالح «محاصره» کند و در قسدمت
جنوبی و غربی دریای سرخ هم به تقویت رژیم سومالی بپردازد سعودی با کمکهای مکرری که
به کشورهای منطقه داشته ،توانسته است در گیشته و حال نوعی کنترل نسد ی را در تصدمیمات
آنها اعمال کند .در سیاست دو پایه نیکسون اگر چه ضرورتا بین ایدران و عربسدتان همکداری و
هم جهتی عمیقی وجود داشت ولی در بطن این همکاریها همچنان نوعی رقابت موجود بدود و
عربستان از قدرت مسل و بی چدون و چدرای ایدران در منطقده دائمدا در ا طدراب بدود .ال تده
نظامیگری رژیم شاه و خرید بیش از حد تسلیحات این رژیم ،به اضدطراب و هدراس عربسدتان
دامن میزد .در طول دهه  1350ایران بزرگترین خریددار اسدلحه در میدان کشدورهای در حدال
توسعه جهان سوم بود .و در حدود  27درصد کل بودجه این کشور صرف امور نظدامی و دفداعی
میشد و در فاصله  1353الی  1355در حدود یک سوم کل صادرات اسلحه و تجهیدزات نظدامی
از امریکا به کشورهای خارجی ،به ایران ارسال میگشت .بعد از ناصدر ،بدین عدراق و عربسدتان
سعودی بر سر ره ری جهان عرب رقابت وجود داشت اما عربستان بخاطر تسل بر منابع عظدیم
مالی توانست زمینههای مناس تری بدست آورد به همین خاطر این کشور هیچگاه حاضر ن ود که
سیادت برتر در منطقه  ،به طور کامل به ایران اعطاء شود و همیشه دن ال فرصتی بود که این نوع
سیادت نصیب خودش گرد .در مجموع ،میتوان محورهای عمدده همکداری ایدران و عربسدتان
سعودی یا به تع یری ،د یل نزدیکی این دو کشور به یکددیگر در فاصدله سدالهدای  1332تدا
اواس دهه  70را به ترتیب زیر برشمرد:
 حفظ امنیت و ث ات خلیج فارس تالش در جهت حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل تالش در جهت تعدیل موضع کشورهای تندوری عرب تالش در جهت ایجاد هم ستگی میان کشورهای اسالمی و کمک رسانی ملی به بسیاریاز این کشورها.
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 افزایش رواب با جهان غرب و در راس آن ایا ت متحده امریکا (احمدی)151 :1386 ،روابط ایران و عربستان بعد از انقالب اسالمی
اساسا عربستان پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران سکوت اختیار کرده و تا مدتی پدس از
انقالب واکنشی از خود بروز نداد عربستان تقری اً در این مرحله سیاست ص ر و انتظار را در پدیش
میگیرد تا مشخص شود حاکمیت در ایران به دست چه گروهدی خواهدد افتداد و پدس از مددت
زمانی مقامات عربستان از جمله فهد ولیعهد عربستان و ملک خالم در خصوص انقدالب و ره در
انقالب نظرهای مث تی اعالم نمودند.
کمتر از یک سال پس از انقالب اسالمی ،در محرم  1358شدیعیان در روز عاشدورای همدان
سال ،مراسم عزاداری حسینی را که در عربستان ممنوع بود برگزار کردند .این مراسدم در حدالی
برگزار شد که با درگیری نیروهای امنیتی عربستان مواجه شد و موجب کشتار 36نفر از معترضان
گردید.آنها بانکها و موسسههای دیگر را به آتش کشیدند و علیه رژیم سلطنتی شعار سر دادندد
(آقایی )1368 :هر چند نیروهای امنیتی عربسدتان از گسدترش اعتراضدات کاسدت امدا مقامدات
عربستان عامل این مسایل را انقدالب ایدران مدیدانسدت و تلویحدا اعتراضدات خدود را مطدرح
مینمودند .نگرانی مقامات سعودی از انقالب اسالمی پدس از قیدام سدنیهدای تنددرو و اشدغال
مسجدالحرام در 1400قمری و قیام شیعیان در منطقه شرقیه فاصله کمدی از آن دو چنددان شدد
(فولر )1373: 125 ،جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب توس برخی از انقالبیدون تدالش در
جهت صدور انقالب داشت ،واکنش عربستان جهت جلوگیری از صدور آن به منطقده منجدر بده
تنش میان دو کشدور مدیشدد ،عربسدتان بدا حمایدت از کشدورهای مخدالف ایددئولوژی ایدران
میپرداخت و همینطور در زمان جنگ ایران و عراق حمایتهایی از عراق داشت بده نحدوی کده
گاهی بی طرف و گاهی در شکل یک هم زبان عربی از عراق حمایدتهدایی داشدت .عربسدتان
تمام تالش خود را به کاربست و اقداماتی از جمله سرکوب ،تتمیع و ترفیع را انجدام داد تدا مدوج
اعتراض همزمان با انقالب ایران را در کشور حدود فدروکش نمایدد در ایدن راسدتا اقددام توزیدع
خدماتی در حوزه آموزش ،سالمت ،عمران و اقتصادی نمود همچندین دولدت سدعودی برخدی از
زندانیهای سیاسی را آزاد کرد .عربستان سعودی این احتمال را میداد که شاید نیروهای شدیعی
ارشد نظامی ارتش با الگوبرداری از انقالب ایران با ره ری تشیع و همداهنگی مدردم بخصدوص
شرق عربستان دست به کودتا بزنند بر همین اساس نس ت به اخراج آنها از ارتش اقدام نمود.
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اختالف نطر میان مقامات ایرانی بر نحوه مدیریت کشور بخصدوص در دولدت موقدت وبندی
صدر عربستان را متمایل به این دولتها کرد دولت موقت با صدور انقالب مخالف بود و با استناد
به رویهها و مقررات پییرفته شده بینالمللی ،تکیه بر صدور انقالب را مغایر اصل مداخله نکدردن
در امور داخلی سایر کشورها میدانست و معتقد بود به جای تکیه بر صدور انقدالب ،بهتدر اسدت
جامعه ای نمونه و الگو بسازیم تا دیگران آن را سرمشم قرار دهند و از آن تقلید کنند.
با حیف و کنارهگیری دولت بنی صدر و بازرگدان در ایدران و بده قددرت رسدیدن نیروهدای
انقالبی ،اوضاع تغییر کرد و مقامات ریاض به شدت احسداس نگراندی کردندد .در واقدع ،انقدالب
ایران زنگ خطری بود برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان کده سیسدتم
حاکمیت آنان نیز مشابه ایران ق ل از انقالب بود.
رواب دو کشور در سال  1364به بعد از سفر وزیران خارجه دو کشور و ت ادل نظر منجدر بده
به ود رواب گردید و کمتر از یک سال دیگر در سال  1365عربستان اقدام به افزایش تولید نفت
با همکاری دیگر کشورهای عربی نمود که منجر به کاهش قیمت آن گردید عربستان میدانسدت
ایران در جنگ با عراق است لیا با افزایش صدور نفت بر این بود تا ایران را در جندگ بدا عدراق
دچار واماندگی در تامین هزینه جنگ ،نماید کشته شدن الغامدی دیپلمات عربستان در پی حملده
برخی معترضان به سیاستهای عربستان سعودی در تهران رواب را تیدرهتدر کدرد و پدس از آن
عربستان به مدت سه سال رواب خود را با ایران قطع کرد پس از پییرش قطعنامه  598شدورای
امنیت سازمان ملل توس ایران حمله نا به هنگام عراق به کویت در سدالهدای  1367و 1369
عربستان نس ت به سیاستهای اتخاذی ایران واکنشهای مث تی نشدان داد جندگ عدراق علیده
کویت و جهت گیری قابل ق ول جمهوری اسالمی ایدران علیده عدراق و تجاوزکداری آن سد ب
به ود و جایگاه منطقهای جمهوری اسالمی ایران گردید( .کو یی )1:1380،که در پی آن وزرای
خارجه دو کشور پس از آن دیدارهایی با هم در اجالس سا نه مجمع عمدومی سدازمان ملدل در
ژنددو داشددتند و کمتددر از یدک سددال پددس از ایدن دیددارها هددر دو کشددور اقدددام بدده بازگشددایی
سفارتخانههای خود در کشورهایی یکدیگر نمودند .دوره ریاست جمهوری سید محمدد خداتمی را
میتوان دوره تنشزدایی دو کشور دانست که منجدر بده سدفر بدا ترین مقامدات دو کشدور بده
کشورهای یکدیگر شد امیر ع داهلل ولیعهد عربستان در سدال  1376جهدت شدرکت در اجدالس
سران کشورهای عضو سازمان کشورهای اسالمی به ایران سفر کرد ریاست جمهوری ایران نیدز
به عربستان جهت شرکت در مراسمی نس ت به تحکم رواب پاسخ داد.
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دوره ده ساله ما بین پایان جنگ عراق علیه ایران  1367تا انتخاب آقای خاتمی بده ریاسدت
جمهوری  1376را میتوان در واقع دوره ارزیابی دو طدرف از یکددیگر ندام نهداد کده دو طدرف
مشغول آماده نمودن زمینههای همکاری واقعی بودند( .اخدوان کدا می )74:1373،ارائده نظریده
"گفت و گوی تمدنها" و "ائتالف برای صلح" در برابر شعار جنگ طل انه قدرتهدای بدزرگ و
پیش گرفتن رویه "تنش زدایی" در سیاست خارجی ،همسایگان عرب را متوجه این نکتده کدرد
که ایران اسالمی سودای کشور گشایی در سر نمیپروراند.
شورای همکاری خلیج فارس
عربستان سعودی اقدام به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس کرد .ایدن شدورا متشدکل از
شش کشور عربستان ،بحرین ،کویت ،عمان ،قطر و امارات متحده عربی بود که دبیرخانده آن در
ریاض قرار داشت که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری مدیکنندد .ایدن
شورا در  25مه  1981میالدی و با هدف یکپارچگی اقتصادی و نظدامی تشدکیل شدد .از جملده
اهداف کشورهای عضو ،رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال  2010بود کارکرد اولیه آن ،اتحداد
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود و تحت نام
) - Gulf Cooperation) Councilمجلس التعاون لدول الخلیج العربیده) تسسدیس
شد .خلیج فارس دریای نیم بسته و کم عمقی است که فق از طریم تنگه هرمز با اقیانوس هند
در ارت اط است .ت ادل آبی آن با این اقیانوس به اندازه کافی انجام نمیگیرد .از این گیشته میزان
ت خیر آب از سطح خلیج فارس بیش از مقدار آبی است که به صورت باران و جریان رودخاندههدا
به آن وارد میشود و میتواند در حوزههای زیست محیطی نیز همکاری داشته باشدند .مدیتدوان
گفت یکی از علل تنشهای میان دو کشور شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس بوده ،زیدرا
که عربستان با ره ری کشورهای عضو این شورا که غال ا عرب زبان هستند منجر به تصمیماتی
میشود که اساسا بر ضد منافع ایران میباشد.
اوپک
نقش عربستان سعودی در سازمان اوپک به دلیل منابع نفتدی نقدش قابدل توجدهای هسدت
اوپک همواره یکی از میادین اصلی رقابت ایران و عربستان بوده اسدت .عربسدتان در در جلسده
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 76اوپک ،با طراحی علیه ایران طرحی را م نی بر دفاع از سهمیه اوپک در بازار جهانی به بهدای
کاهش قیمت نفت ارائه کرد .این طرح با وجود مخالفت ایران تصویب شدد و عربسدتان و سدایر
شیخ نشینها در معارضه با ایران ،بازارهای نفتی را آنچنان اش اع کردند که قیمت نفدت بده کدم
ترین سطح خود در تاریخ رسید .هدف اصلی این توطئه آن بدود کده بدا قطدع درآمددهای ارزی
حاصل از نفت ایران و همچنین با بم اران پایانههای نفتی ایران توس عراق ،با ایجاد مشدکالت
داخلی و تضعیف تدارکات و پشتی انی جنگی ،ایران را به پای میز میاکره بکشاندآنها معتقد بودند
با کاهش قیمت نفت ایران در تامین هزینههای جنگی تضعیف شود .وجود ایران به عنوان یکدی
دیگر از اعضای موسس این سازمان ،مسائل درون اوپک و رواب بین ایران و عربستان را بیشتر
تحت تاثیر قرار میدهد .ضعف دو دهه گیشته اوپک کده از دو دسدتگی در درون ایدن سدازمان
ناشی گردیده تا حد زیادی به علت عدم برخورد صحیح عربستان بدوده و ایدن کشدور بدا داعیده
ره ری اوپک در دوره مورد نظر همواره سیاستهای ویژه خود را در این سدازمان اعمدال نمدوده
است.
منافع مشترک ایران و عربستان
اسالم را میتوان یکی از منافع مشترک دو کشور در بعد معنوی دانست بدین لحاظ که بنیان
و اساس هر دو حکومت بر م نی دین اسالم شکل گرفته است وهر دو ادعای ره دری اسدالم را
دارند در منطقه برای اشتراک مساعی در حوزه معنوی اسالم بستر مناس ی اسدت .از ایدن جهدت
میتوان بعد اقتصادی دو کشدور را نیدز پوشدش داد و در ذیدل دسدتورات اسدالمی کده همدواره
مسلمانان را به برادری و برابری سفارش کرده برای حوزههای مادی نیز برنامهریزیهایی داشت.
گام دوم در منافع مشترک دو کشور و حتی کشورهای همسایه که سیاستگیاریهای هر یک
از این کشورها به د یلی متاثر از ایران و عربسدتان هسدتند را در منطقده قابدل بررسدی اسدت،
کشورهای حوزه خلیج فارس ،یک منطقه دریایی – زمینی ،که صاحب غنیترین ذخدایر نفدت و
گاز جهان است ط م یک برنامهریزی همگرایانه و استراتژیک دسته جمعی و با همسدنجیهدای
علمی و با کار بست اصول و م انی درست سیاسی ،هدفهای متقارب تعیدین گدردد قابدل ذکدر
است که هدفهای متقارب باید متضمن احترام متقابل ،حفظ حاکمیت ملی ،اسدتقالل ،تمامیدت
ارضی ،خاصه "امنیت" ملی و در برگیرنده همه جن ههای امنیت کشورهای خلدیج فدارس باشدد
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روشن است که با تغییر جو سیاسی در جهان ،و حاکمیت تشنج زدایی بین قددرتهدای بدزرگ و
برقراری دکترین :میاکره ،به جای مقابله و یا دیپلماسی به جای جنگ این دیدگاه ،عملی اسدت.
در چنین شرای جهانی ،الزاماً هدفها به هم نزدیک خواهند شد و آرمدانهدا یکددیگر را جدیب
خواهند نمود و همساز خواهند شد و در نهایت اهداف همگرایی را ایجاد خواهند کرد.
همگراییهای فرهنگی در بطن استراتژی جامع بین ایران و عربستان از ارثیه وا ی مشترک
فرهنگی – تاریخی این منطقه است که از هزار سال پیش به میزبانی بس وسدیع و غندی وجدود
دارد .کتاب آسمانی مسلمین جهدان ،قدرآن مجیدد کده تمدامی امدت اسدالمی را در درون ایدن
مجموعه ،بامالط معنوی ناب به هم پیوند زده ،و مقدسترین عامل همگرایی وحدت مسلمانان به
شمار میرود ،به زبان عربی نگاشته شده است .عالوه بر ایدن بسدیاری از واژگدان عربدی ،از دور
دستهای تاریخ به زبان و ادبیات فارسی راه یافته و جزیدی از فرهندگ و ادبیدات منطقده خلدیج
فارس شده است .ضمن آنکه زبان عربی ،زبان دینی ،کالم و اجرای مناسک دینی ،دعا و نیدایش
و سوگواری ،جشن و سرور ،رواب اجتماعی و آداب و رسوم اجتماعی و سیاسی مردم منطقه بوده
است  .از سوی دیگر رواج فرهنگ وزبان ادبیات فارسی و نفوذ و سرایت آداب و رسوم ایرانیدان از
زمانهای کهن در تمام شئون و حیات اجتماعی مردم این سامان و حشدر و نشدر باشدندگان دو
سویه شمال و جنوب حوزه خلیج فارس خصوصاً دانشمندان و سخنوران از جمله فاکتورهای مهم
پیوندگر و همگرایی محسوب میشوند که بدون هیچ گونه درنگی ،در درازای تداریخ ایدن حدوزه
عملی شده است( .خویی)71:1372،
مسلمانان جهان همه ساله برای اعمال فرایض حج به دور از هر گونه روابطی که دولتها با
هم دارند به سوی کع ه ق لهگاه خود روی میآورندد .وجدود مکده و مدینده در عربسدتان از نظدر
فرهنگی  ،اجتماعی و اقتصادی برای عربستان بسیار مهم است و از بعد سیاسی نیز بدرای جهدان
اسالم اهمیت بسیار دارد .و به همین دلیل عامل نیرومند میتواند بده عندوان یکدی از مهمتدرین
ابزارهای همگرایی بین ایران و عربستان مورد بررسی قرار گیرد.
وجود مکه و مدینه در عربستان عمالً به نقش ویژه عربستان در میدان کشدورهای اسدالمی
کمک می نماید و به عنوان عامل اسدتحکام روابد و اتحداد و همگرایدی ایدن کشدور بدا سدایر
کشورهای اسالمی ایفای نقش مینماید .برنامه حج که خود ذاتداً موجدب وحددت و هم سدتگی
واقعی و قل ی همه مسلمانان است میتواند به عنوان یک عنصر پدر جاذبده موج دات همگرایدی
ایران و عربستان را به طور واقعی فراهم آورد .حقیقتاً چه عاملی میتوان این همه پر جیبه باشدد
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و انسانها را پروانهوار و یکرنگ و هم جهت به دور خود گرد آورده و آنهدا را بده هدم نزدیدک و
حتی با هم یکی نماید( .س حانی فر.)92:1383،
منافع مشترک دو کشور نه تنها در حوزههای میه ی و فرهنگی معطوف شده است بلکده در
حوزهای اقتصادی ،نظامی و دفاعی نیز این همکاری وجود دارد ،در جریان سفر "امیر سلطان بن
ع دالعزیز" وزیر دفاع عربستان به ایران در ماه مه  2000قرار شد که بده زودی یدک موافقنامده
همکاری انتظامی در زمینه م ارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین دو کشور به امضاء برسد.
مقامات دو کشور تقری اً دو سال میاکرات کارشناس دقیقی را به منظدور دسدتیابی بده دامنده
توافمهای امنیتی و تعریف حوزه همکاری دو جان ه پشت سر گیاشتند .سرانجام پس از میاکرات
وزرای دو کشور ایران و عربستان توافقنامه همکاری امنیتی در آوریل  2001به امضاء دو کشدور
رسید.
ایدن توافقنامده م دارزه بدا "جدرایم سدازمان یافتده" "تروریسدم"" ،قاچداق مدواد مخدددر"،
"مهاجرتهای غیرقانونی" و "نظارت بر مرزها و آبهدای منطقدهای" مدیباشدد .دو کشدور بدا
امضای قرارداد امنیتی توافم کردند که پیرامون جرایم سازمان یافته ،جعل اسدناد دولتدی ،جدرایم
اقتصادی ،قاچاق اسلحه و کا و قاچاق میراث فرهنگی ،همکاری موثر و مشترک داشته باشدند.
همچنین بر اساس این توافقنامه ،دو کشور درباره ت ادل اطالعات و تجربیدات در زمینده مسدایل
امنیتی و پلیسی ،همکاری علمی در زمینه مسائل امنیتدی و پلیسدی ،همکداری علمدی در زمینده
جرمشناسی ،همکاری در مرزهای آبی و جلوگیری از تدردد غیدر مجداز و همکداری در عملیدات
نجات دریا همکاری خواهند داشت.
بر اساس توافقنامه جدامع همکداری میدان جمهدوری اسدالمی ایدران و عربسدتان سدعودی
کمیسیون مشترک اقتصادی تجاری دو کشور از چهار سال پیش بده ریاسدت وزیدران بازرگدانی
ایران و عربستان سعودی تشکیل شده و با تشکیل پنج کمیته همکاریهای اقتصادی ،بازرگدانی،
سرمایهگیاری همکاریهای علمی ،فنی ،بهداشدتی و محدی زیسدت همکداریهدای فرهنگدی،
آموزشی ،رسانهای ،ورزشی و نوجوانان ،حمل و نقدل ،ارت اطدات ،مخدابرات و نیدرو کمیتده ویدژه
بارزگانان ،همکاریهای بین دو کشور راسامان میدهد( .اسدی  )115:1383،تنهدا روزندهای کده
وجود داشت و تنها مسایلی کده مدیتدوان بدر روی آن بحدث کدرد و بده تفداهم رسدید همدین
توافقنامهی امنیتی  2001بوده تا بتوان از این رهیافت رواب دو کشور کمی نزدیکتر شود.
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روابط خارجی ایران و عربستان در دولت احمدینژاد
ایران و عربستان کنشهای متفاوت و اغلب تنش زایی در دوران مختلف از جمله ق ل و بعدد
از انقالب داشتهاند به طور خاص بعد از انقالب در دوران احمدی نژاد به دلیل نگداه ایددئولوژیک
ایشان این رواب تنشهای بیشتری را طی نمود هر چند در دوران ریاست جمهدوری مدا ق دل از
احمدینژاد این تنشها وجود داشت اما از آنجا که میهب ایران و عربستان مدیه ی متفداوت در
جهان اسالم بوده و از صدر اسالم تاکنون بین فرقههدای تشدیع و تسدنن بدر اسداس احادیدث و
روایات موجود تنشهای میه ی وجود داشته بر همین اسداس ایدن تدنشهدا در دوران ریاسدت
احمدینژاد به اوج خود رسید وآن را در قالب سیاست خارجی ارائه نمود ،به طدور کلدی سیاسدت
خارجی دولت نهم و دهم در قالب ایدئولوژیکی عدالت محور پایهگیاری شد و این مسائل باعدث
واگرایی هر چه بیشتر میان دو کشور شد با همه این تفاسیر اخیراً به نقل از پایگداه خ دری وزیدر
فرهنگ عربستان سعودی عادل طریقی در کارنگی آمریکا ادعا کرده رواب ریاض بدا تهدران در
زمان محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابم خیلی بهتر بود محمود احمدینژاد اولین سفر خود را
به عربستان در آذرماه سال  1384انجام داد این سفر جهت شرکت در نشست چالشهای جهدان
اسالم در قرن بیست و راهکارهای برون رفت از آن بود احمدینژاد پس از آن سه مرحلده دیگدر
نیز به عربستان سفر کرد ولی هیچ یک از مقامات همتراز وی به ایران سفری نداشتند.
مسئله عراق
پس از اشغال عراق در سال  2003توس نیروهای بیگانه عربستان و ایران هر دو به علدت
نقض آشکار از این اقدام آمریکا اعتراض نمودند پایان حضور آمریکا در عراق منجدر بده نزدیدک
شدن ایران به عراق شد چرا که بیشتر از  60درصد جمعیت عراق را تشیع تشکیل میداد ،در این
میان عربستان نگران همین مسئله بوده و در حد توان تالش نمود تا با حاکمیدت عدراق پدس از
پایان حضور آمریکا ارت اط نزدیکی داشته باشد عربستان درصددد ایدن بدود تدا قددرت در دسدت
سنیها قرار گیرد شرای به نحوی پیش رفت که انتظارات سعودیهدا محقدم نشدد و بدرعکس
رواب ایران و عراق نزدیک شده و عراق به یکی از کشورهای دوست ایران ت دیل شد به طوری
که راه ورود زایران ایرانی که همیشه از دوران حاکمیت صدام جهت زیارت عت ات عالیات سخت
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و دشوار بود باز شده و در سالیان اخیر بخصوص در روز اربعین قریب به دو میلیون ایرانی جهدت
زیارت مرقد امام حسین (ع) وارد عراق شده و این نشان از ارت اط عمیم سیاسی و اجتماعی بدین
دو کشور به خصوص حاکمان شیعی دو کشور است.
تالشهای عربستان سعودی حتی از حارث الضداری ره در هیدات المسدلمین عدراق کده از
گروههای سنی بود راه به جایی نرسانید آنچه عربستان سعودی به نام سرمایهگدیاری در اسدتان
ا ن ار جهت تقویت گروههای سنی علیه حاکمیت عراق در سالهای  2003تدا  2007انجدام داد
موجب فراهم نمودن دولت اسالمی گردید هر چند عربستان در اهر نقش خود در شدکلگیدری
این فرآیند بینالمللی را نفی مینماید.
مسئله هستهای ایران
در مسئله هستهای ایران عربستان همواره نگران موقعیت ایران در این زمینه بود بده نحدوی
که عمالً ابراز مینمود برنامه هستهای ایران موج ات خطدرات گسدتردهای را بدرای منطقده بده
خصوص کشورهای اعراب ایجاد خواهد نمود و بر آن شد تدا بدا قددرتهدای جهدانی و صداحب
تکنولوژی هستهای وارد میاکره شده و حتی بدا همکداری کشدورهای خلدیج فدارس و از طریدم
پاکستان برای دستیابی این تکنولوژی اقدام نمود بی شک این اقدامات عربسدتان بدرای تقویدت
کشور خود در مقابل ایران هستهای انجام پییرفت هر چند در ایدن یدک دهده تدالش هسدتهای
ایران ،عربستان روشن و به وضوح ،موضعگیری خود را بیان ننمدود ،امدا بدا هیداتهدای طدرف
میاکره ایران و غرب بر مسائلی چون محی زیست ،امنیت خلیج فارس و مسئله اسدرائیل تاکیدد
داشت.
پیشینه روابط ایران و سوریه
بعد از انقالب سال  1357و همچنین شعارهای انقالبی آن زمان بر علیه اسرائیل قطع رواب
دیپلماسی به کشور اساسا پایه رواب ایران و سوریه را رقم زده بود بر همین رویکدرد تجاوزهدای
اسرائیل در سوریه باعث پیوستن دو کشور و نزدیکتر شددن روابد ایدن دو گردیدد همینطدور در
اوایل انقالب  57بود که عراق با ره ری صدام به مرزهای ایران تجداوز نمدود نقدش سدوریه در
جنگ میان ایران و عراق نه فق کمکهای تسدلیحاتی بدود بلکده نقدش اصدلی سدوریه عددم
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شکلگیری ائتالف عربی به ره ری عراق بر علیه ایران با پیوسدتن و حمایدت سدوریه از ایدران
یارگیریهای صدام با چالش جدیدروبرو شد و وعدههای او در تصرف ایران در کوتاه مددت را بدا
ناکامی روبروکرد .همکاری ایران و سوریه تنها معطوف به رواب بدین دو کشدور ن دود ،بلکده در
حوزه بین المللی از جمله شکلگیری حزب اهلل در ل نان پیش رفته بود رواب ایران و سدوریه بده
گونهای شکل یافت که نقش این دو باعث شکلگیری محور مقاومت در منطقه شدد هدر چده از
این ارت اط میگیشت تحکم آن بیشتر و ریشه آن در حاکمیت دو کشور بیشتر نمود پیدا میکرد.
به نحوی که معاد ت ق ل در حوزه کشورهای عربی و اتحاد عرب در خاورمیانده را تحدت تداثیر
قرار داد ،محور مقاومت را میتوان شامل ایران ،سدوریه ،عدراق ،حدزب اهلل و حمداس نامیدد بداز
پسگیری ارتفاعات جو ن را میتوان تحت تسثیر محور مقاومت و بی شک نقش ایدران دانسدت
میهب ،حزب اهلل ل نان ،سرنگونی صدام ،علوی بودن خانددان اسدد ،ره دری امدام خمیندی(ره)،
دشمن مشترک ایران و سوریه با اسراییل بر تحکیم هر چه بیشتر رواب دو کشور افزوده است.

پیشینه روابط عربستان و سوریه
اولین رویارویی عربستان و سوریه را میتوان به سالهای  1961و پس از آن دانست از آنجا
که عربستان به علت نظام پادشاهی خود با شکلگیدری جمهدوری عربدی مخالفدت کدرده و بدا
همکاری اردن علیه سوریه وارد تنش شد عربستان سعودی جهت حفظ پادشاهی خود با برقراری
رواب با ایران و ایا ت متحده آمریکا اقدام نمود چرا که خود را در برابدر واکدنشهدای مصدر و
سوریه ناتوان دیده بود همچنین پس از روی کار آمدن نوبعثیها با گرایش سوسیالیستی مواضدع
تند خود را علیه عربستان اعالم نمودند هر چند در یک دهه پس از آن رواب دو کشور در موضع
گیریهای دو کشور در رابطه با عراق و کویت روبه به ود رفت و این به ود رواب تا ابتدای قرن
بیست و یکم و سال  2011نیزکم و بیش وجود داشت.
عربستان همواره بخصوص پس از شکلگیری انقالب ایران از تحکم رواب دو کشور بدیم و
ابراز نگرانی داشت و این نگرانی در سال  2011به اوج خود رسید و باعث گردید عربستان اقددام
به اخراج سفیر سوریه از ریاض نماید .سوریه و عربستان اساساً در انتخاب مراوده با قددرتهدای
بزرگ در تضاد با هم بودند به نحوی که عربستان همواره به سمت غرب و آمریکا گرایش داشته
است و سوریه برعکس به سمت شرق و روسدیه گدرایش داشدته اسدت .واسدن ارت داط سیاسدی
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اقتصادی و نظامی بودهاند .در حوزه سیاستهای منطقهای نیز سوریه همواره از حزب اهلل حمایت
نموده و در عربستان اساسا با شکلگیری حزب اهلل مخالف بوده است در موضدوع فلسدطین نیدز
عربستان از جن ش فتح حمایت نموده و سوریه از حماس به دلیل تقویدت محدور مقاومدت دفداع
نموده است عربستان همواره مخالف سیاستهای منطقهای ایران بوده و سوریه یکی از متحددان
پیشرو و مستحکم ایران بوده است .سیاست عربستان سعودی از ابتدا به دن ال حیف حاکمیت در
سوریه بوده به این دلیل که اکثریت ساکنین سوریه را اهل تسنن تشدکیل داده و اقلیدت آن کده
علوی بوده که در رأس حاکمیت قرار دارداین موضوع برای عربستان در بحث ایدئولوژیک یدک
دلیل کافی است تا مخالفتهای خودرا با سوریه تشدید نماید .رواب سعودیها با سدوریه کدامالً
جن ه رقابتگونه داشته است و عامل شکست بسیاری از طرحهای عربسدتان در ل ندان ،منداطم
فلسطینی و  ...را در سیاستها و برنامههای سوریه جستجو میکند (جعفدری ولددانی و نجدات،
.)1392: 145
به هر حال عربستان در گیشته به صورت پنهان در حال حاضر به صدورت علندی بده دن دال
حیف حاکمیت سوریه بوده و جایگزین آن با حاکمیت سنی است به ع ارتی میتوان گفت تضداد
ایدئولوژیک میان دو کشور دارای پیشینه طو نی است.
سوریه
موقعیت جغرافیایی سوریه اهمیت استراتژیک دارد چرا که او ً سدوریه در منطقده خاورمیانده
قرار دارد؛ ثانیاً این کشور در سواحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته و از  186کیلدومتر سداحل
برخوردار است؛ و در نهایت همسایگی این کشور با فلسطین اشغالی و اسدرائیل ،ل ندان ،ترکیده و
عراق اهمیت استراتژیک سوریه را بسیار با برده است .سوریه را میتوان خد مقددم مقاومدت
دانست .دلیلی دیگر برای اهمیت استراتژیک این کشور نزد بازیگران بینالمللدی تواندایی سدوریه
برای انتقال انرژی کشورهای ایران و عراق از طریم بنادر بانیاس و طرطوس در ساحل مدیترانه
به سمت اروپاست .برای جمهوری اسالمی ایران سوریه حائز اهمیت با یی است .سوریه از اولین
کشورهایی بود که پس از انقالب سال  ،1979دولدت جمهدوری اسدالمی ایدران را بده رسدمیت
شناخت و نیز از معدود کشورهای عربیای بود که در جنگ تحمیلی عراق علیده ایدران از رژیدم
صدام حمایت نکردسوریه از محدود کشورهای است که در کنار ایران سیاسدتهدای اسدراییل را

◊ 112

روابط خارجی ایران و عربستان در سالهای  1384تا 1392با تاکید بر تحوالت سوریه◊

نپییرفته و از ل نان و فلسطن همراه با ایران حمایت کرده است.
جریانهای مهم سیاسی سوریه و نقش عربستان و ایران
نکتهای که سیاستگیاران عربستان در سیاست منطقهای خود به آن توجه میکنند تحو ت و
دگرگونیهای عمدهای چون قدرت یابی شدیعیان در عدراق اسدت کده از منظدر مندافع و اهدداف
منطقه ای عربستان سعودی اهمیت بسیار دارد .این تحو ت بده تغییراتدی در محدی منطقدهای
عربستان منجر شده که در جهت برهم خوردن توازن قدرت منطقهای به زیان ایدن کشدور و بده
سود ایران تع یر می شود .عربستان با حمایت از معارضین سوری و ایفای نقش فعال در کنتدرل و
هدایت بحران سوریه سعی دارد جایگاه خود را در این کشور ارتقاء دهد و با اعمال نفوذ در میدان
جمعیت سنی و به خصوص سلفیها به آنان کمک کند تا قدرت را در این کشور به دست گیرند.
عربستان به شدت نگران نفوذ منطقهای ایران بهخصوص در میان شیعیان است اعتراضات در ماه
مارس سال  2011میالدی در سدوریه آغداز شدد بندابراین تحدو ت سدوریه بدرای هدر یدک از
کشورهای ایران و عرستان سعودی به گونهای حایز اهمیت است و هر یک سیاستی خاص را در
لفظ و روش دیگری را در عمل به کار میگیرد .اما مهمترین موضوع برای ایران این اسدت کده
حضور مخالفین در سوریه مسالهای امنیتی برای ایران تلقی میشود اما عربستان چندین نگداهی
نداشته و آن را امنیتی تلقی نمیکند و معتقد است همین که گروهی بر علیده دولدت بشدار اسدد
بجنگد برای عربستان اکتفا میکند چرا که عربستان خواهان سقوط بشار اسد است تا برنامههای
دراز مدت خود را از درون این تغییرات بیرون بیاورد و بتواند از مح وبیت خدود در منطقده جهدان
اسالم بیفزاید چرا که عربستان ارت اط بسیار نزدیکدی بدا امریکدا دارد و در ذیدل ایدن ارت داط بدا
اسراییل هم ارت اطی نزدیکی دارد عربستان به نمایندگی از ایدن دو مدیتواندد در ایدن خصدوص
نقشآفرینی کند که در همین زمینه ره ر جمهوری اسالمی ایران این چندین تشدریح مدیکندد.
" دخالت آمریکا و اسرائیل در سوریه آشدکار اسدت و هدر کجدا حکدومتی ضدد اسدرائیلی و ضدد
آمریکایی باشد ،جمهوری اسالمی ایران از آن حمایت میکند".
ایران به این موضوع میپردازد که برعکس بحرین اکثریت مردم از دولت سدوریه پشدتی انی
مینمایند و مخالفین را اقلیتی از گروههای القاعده و اخوان المسدلمین ،بدا گدرایشهدای سدلفی
تشکیل می دهند که در شهرهای مرزی مستقر بدوده و از حمایدت مدالی ،تسدلیحاتی و ت لیغداتی
قدرتهای خارجی برخوردار میباشند .از لحاظ ژئوپلیتیک نیز به این نکتده اشداره مدیشدود کده
اینک عمم استراتژیک ایران گسترش یافته و در غرب تا سواحل دریای مدیترانده امتدداد یافتده
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است .بنابراین ،مرزهای ل نان و سوریه به عنوان خ مقدم منطقه نفدوذ ایدران تلقدی مدیشدود.
حضور نیروی دریایی ایران در دریای مدیترانه در پی بازدید ناوهای ایرانی از سوریه در اسدفندماه
سال گیشته ،حساسیتهایی را به خصوص برای اسرائیل که ایران را دشمن بزرگ خود میداندد،
به وجود آورد( .برگرفته از سایت تحقیقاتی خلیج فدارس) رق دای ایدران ،اقددام مزبدور را جهدت
گسترش نفوذ ایران در منطقه و در زمانی که انقالبهای عربی در جریان است ،تلقی نمودهاندد.
از دیدگاه مزبور ،ایران با کشورهای سوریه و ل نان و مجموعههدای حدزباهلل ،جهداد اسدالمیرو
حماس ،یک ج هه ضد اسرائیلی را تشکیل داده که در این اتحاد سوریه نقش پل ارت اطی را ایفدا
میکند .تام دانیلون ،مشاور امنیت ملی آمریکا در دسام ر  ،2011صریحاً اعالم نمود که« :پایدان
رژیم اسد موجب بزرگترین عقبنشینی ایران در منطقه و برهم خوردن توازن قدوای راه دردی و
تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود»( .برگرفته از سایت تحقیقاتی خلیج فارس)
این یک واقعیت است که نا آرامیهای سوریه مسالهای نیست که فق از درون کشور سوریه
مورد حمایت واقع شود بلکه این تغییرات اجتماعی از بیرون نیز هدایت میشود این ط یعی اسدت
که در هر کشوری یک اپوزیسیون وجود دارد اما اینها نمیتوانند گروهی ش ه نظامی باشدند یدا
تروریست ،هویداست این قضیه از خارج تزریم میشود و با یک اعتراض مدنی متفاوت است.
رویکرد عربستان سعودی در قبال بحران سوریه
در سال  2005پس از ترور رفیم جریری نخست وزیر سابم ل ندان رابطده بدین عربسدتان و
سوریه کمرنگ شد هر چند ارت اط تنگاتنگ بین ایران سوریه بر تیرگی رواب بدین عربسدتان و
سوریه میافزود و از سال  2008مجدد رواب بین دو کشور به ود یافت و ملک ع داهلل به سوریه
سفر کرد که این نیز سه سال بیشتر دوام نیافت .عربستان سدعودی از سدال  2011همزمدان بدا
تیرگی رواب خود با سوریه رویه حمایت از معارضان در سوریه را در پدیش گرفدت هدر چندد بدا
شورش در شهر درعا و در آغاز عربستان محتاطانه عمل کرد اما پس از اینکه شورش کل کشدور
سوریه را فرا گرفت ،سرکوب توس بشار اسد را محکوم کرد .و ایدن تدا جدایی پدیش رفدت کده
عربستان سفیر سوریه را از جده اخراج کرد .سعودیها مایلند سوریه را نابود کنند و برای این کار
د یل ژئوپلت ک و ایدئولوژیک فراوانی دارند .عربستان سدعودی بدرای سدرنگونی بشدار اسدد از
طریم اتحادیه عرب فشارهای زیادی به سوریه وارد نمود.
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گویا عربستان سعودی نس ت به حمایت مالی و نظامی تروریستهایی که در سوریه اقدام به
ترور مینمایند تعیین کننده بوده است همچنین اقدام به اموزش افراد جهت ترور ،آشوب ،جنگ و
ناامنی نیروها داشته و این نیروهای نظامی را به سوریه اعزام میکند سعودیها مایلند سوریه را
سرنگون سازند و برای این تصمیم د یل ژئوپلتیک و ایددئولوژیک فراواندی دارندد (نیداکوئی و
بهمنش .)121:1391 ،همچنین حمایتهای رسانهای عربستان و کشورهای همسو نظیدر قطدر و
ترکیه از مخالفین سوری که از طریم کانالهای تلویزیونی متعدد نظیر الجزیدره العربیده صدورت
میگیرد نشان میدهد ،که ریاض مصدرآشوب در سوریه است.
آنچه موجب حمایت و یا هدایت عربستان از مخالفان بشار اسد در سوریه میشدود تنهدا بده
خود سوریه ختم نمیشود بلکه یکی از عللهای این نقشآفرینی عربستان ،ارت اط بشدار اسدد بدا
کشورهای است،که مخالف دیدگاه عربستان هستند .که در راس این حامیان بشار اسد ایران قرار
دارد .موضع ضد اسد عربستان ،حمایت و پشتی انیهای ریاض و دخالت نظامی مستقیم عربستان
در راستای سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسدی شدیعیان مسدلمان در بحدرین همگدی نشدان
می دهند پادشاهی عربستان تصمیم گرفته تا در برابر نفوذ در حال گسترش و رو به رشد ایران در
کشورهای عربی منطقه خاورمیانه بایستد و با آن مقابله کند.
)(Kamrava, 2012: 20-80
لیا عربستان سعودی از سالهای  1982به بعد به حمایت از سلفیها سوری پرداخته و آن را
اینک به اوج رسانده است .در همین راستا،گزارشهایی رسیده حاکی از نقش عربستان سعودی و
پشتی انی مالی مخالفان حکومت سوریه به خصوص از گروهای سلفی جدید همانند ج هه النصره
و ج هه اسالمی است( .جعفری ولدانی و نجات .)164:1392،
تنش ایران و عربستان سعودی بر سرتحوالت سوریه
می توان گفت ،درست برخالف ایران ،عربستان سعودی از تغییدر حکومدت در سدوریه و روی
کار آمدن یک حکومت سنی در این کشور استق ال میکند ،چرا که این اتفاق در صدورت وقدوع،
نفوذ ایران در منطق ه و بویژه ل نان را کاهش خواهد داد و ایران را از حضور یک متحد استراتژیک
در منطقه محروم خواهد کرد .هدف اصلی سیاست خارجی عربستان در ق دال سدوریه فروپاشدی
نظام سوریه و تضعیف قدرت منطقهای ایران بوده است.
یکی از مهمترین د یل تصمیم عربستان در ورود مستقیم به بحران سدوریه ،نگراندی ایدن
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کشور از نزدیکی استراتژیک ایران و سوریه و برقراری توازن قدرت منطقهای با ایران اسدت .از
همین رو ،این کشور بروز بحران سیاسی در سوریه را بهانهای برای تسویه حساب با ایران یافته
است.
از آنجا که تحو ت عراق و ل نان به نفع ایران پیش رفته و در خارج از منطقه نیز بدا خدروج
م ارک از دایره رژیمهای محافظهکار عرب قدرت مانور ریداض تضدعیف شدده اسدت .در چندین
شرایطی سوریه به کانون تالقی منافع تهران -ریاض در آمده است .لیا در سال  90عربستان بده
همراه ترکیه و قطر و نیز قدرتهای غربی از تمام قدرت نرمافزاری و سختافدزاری خدود بدرای
انتقام گیری از نظدام سدوریه و متحدد اسدتراتژیک آن یعندی ایدران اسدتفاده کردندد .در عرصده
دیپلماتیک نیز ریاض با سنگاندازی بر رویههای صدلحآمیدز و طدرحهدای بدینالمللدی از جملده
اقدامات کوفی عنان زمینهساز بنبست موجود گشته است.
اساسا سیاست عربستان سعودی در منطقه حمایت از سنیهای منطقه بدوده و همدواره ایدن
گروهها را اگر اپوزیسیون بودند هدایت میکرد تا به حکومت برسدند و اگدر حداکم و همفکدرش
باشند را حمایت میکند تا بر اریکه حکومت بماندد نقدش عربسدتان سدعودی و پشدتی انی مدالی
مخالفان حکومت سوریه به خصوص از گروههای سلفی جدیدد همانندد ج هده النصدره و ج هده
اسالمی است (جعفری ولدانی .)164:1392،
سوریه از جمله کشورهای منطقه است که عربستان با حاکم آن بشار اسد مخالف است علت
اصلی این مخالفت رواب نزدیک دولت بشار اسد با ایران است عربستان به خداطر اینکده بتواندد
نفوذ ایران را در سوریه قطع کند به حمایت از گروه مخالف دولت پرداخته اسدت .و از آن طدرف
نیز ایران به حمایت از دولت بشار اسد م ادرت کرده و دمشم به میدان کاروزار تهدران و ریداض
ت دیل شد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است ،که حمایدت عربسدتان از مخالفدان
سوریه برای این کشور ت عاتی را نیز به دن ال داشته است .افشای نقش ریاض در حوادث سوریه،
به ویژه پیامدهای اقدامات سفارت عربستان در جمعآوری اطالعات مورد نیاز آمریکا و فرانسده و
کمکهای مالی ریاض به مخالفین در سوریه ،ریاض را دچار یک بحران شددید "بدین العربدی"
نموده و این سوال را مطرح ساخته است که چرا آل سعود ،یک نقش دوگانه را در ق دال حدوادث
بهار عربی در پیش گرفته است؟ از یک طرف در مصر ،بحرین ،اردن و یمن در مقابل مردم قرار
گرفته و با امواج خروشان قیام عربی مقابله مدیکندد و از طدرف دیگدر بدا تحریدک مسدتقیم و
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غیرمستقیم در سوریه ،خواستار تشدید فشارها علیه دمشم است( .علی منصوری)89:1391،
هیالری من لورت از مقامات ارشد سابم کاخ سفید که سابقه فعالیت در موضوعات مرت با
خاورمیانه را دارد و سمتهای مختلفی در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا داشته است،
میگوید" :پیام ایران روشن است ،آنها طرفدار برگزاری انتخابات آزاد و منصدفانه در کشدورهایی
مانند مصر ،افغانستان ،عراق و سوریه هستند ".وی درباره جناح دیگر این ن رد به قددرت سدخت
عربستان اشاره میکند و میگوید" :آنها از گروههای مسلح مرت با القائده حمایت مدیکنندد".
این مقام سابم آمریکایی با اشاره به تالشهای ایران بدرای حفدظ محدور مقاومدت کده سدوریه
بخشیهایی جداییناپییر آن را تشکیل میدهد ،گفت" :دو نکته مهدم در اقددامات ایدران بدرای
سوریه ،یکی درخواست آتش بس در سوریه به مدت سه ماه همزمان با پایان ماه رمضدان بدود و
دیگری وجود انتخابات آزاد و عاد نه"وی افزود ":پیام ایران و باور این کشور این است که اگدر
کشوری انتخابات آزاد و عاد نه داشته باشد سیاستهای مستقالنهای را دن دال مدیکندد کده در
راستای منافع ملی تهران است .در واقع ایران معتقد است اگدر آنهدا سیاسدتهدای مسدتقالنهای
دن ال کنند ،ناگزیر تمایلی هم به همراهی با سیاستهای آمریکا یا غرب نخواهند داشت "لدورت
بر این باور است ایران میتواند علیرغم اینکه اکثریت جمعیت سدوریه ،سدنی هسدتند نده شدیعه،
سیاست حمایت از انتخابات آزاد و منصفانه خود در سوریه را به کار ب ندد و این موضوع به خاطر
این نیست که ایران الزاماً فکر میکند هر رئیس جمهوری که با انتخابات روی کار بیاید طرفددار
ایران و شیعیان خواهد بود .به گفته لورت" :بلکه قضیه این است کده رئدیس جمهدوری کده بدا
انتخابات آزاد و منصفانه روی کار بیاید تمایلی به همکاری استراتژیک با آمریکا و ارت اط داشدتن
با اسرائیل نخواهد داشت ،چون این اقدامات کامالً علیه نگرشها و س قه تاریخی مدردم سدوریه
است .در مقابل ،به گفته لورت ،عربستان نمیتواند طرفدار چنین مسیری باشد زیرا« :سعودیهدا
نمیتوانند طرفدار آتش بس یا انتخابدات آزاد باشدند چدون آنهدا خودشدان هرگدز در کشورشدان
انتخاباتی آزاد نداشتهاند لورت میگوید" :برای عرب ستان مهم نیست که دولتی که در سوریه بده
حکومت میرسد برخواسته از آرای عمدومی باشدد بلکده ایدن مهدم اسدت کدارگزاران سدوریه از
همفکران عربستان باشد و با ایران مخالف باشد سعودیهدا بده دلیدل اینکده حکومتشدان یدک
حکومت اقتدارگرایی است به دن ال انتخابات آزاد نخواهند بود.
این مقام آمریکایی در پایان تسکید میکند« :جمهوری اسالمیکه ما آن را خشن میپنداریم
از زمان انقالب سال  1979هیچ کشوری را تهدید به حمله نکدرده اسدت .ن دردی کده امدروز در
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جریان است بین ایران است که پیامآور آزادی برای سوریه است و عربسدتانی کده بدا ایدن پیدام
میجنگد".بازگشت آرامش و حل و فصل بحران سوریه از طریم رویههای دیپلماتیدک بدرخالف
منافع و مصالح سعودی است .لیا به نظر میرسد دخالتهای نظامی و حمایت مالی این کشدور از
مخالفین سوری همچنان تداوم داشته باشد .از سوی دیگر عربستان مایل به همکاری سازنده بدا
اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه نیزن ود .العالم به نقل از موسوی بیدان
کرد :ایران در حالی آماده میزبانی میاکرات ملی سوریه است که همه تحرکات بینالمللدی بدرای
تضعیف دمشم ،تخریب و دخالت در امور این کشور از طریم اعمال فشارهای سیاسی و حمایدت
مالی ،تسلیحاتی و رسانهای از گروههای مسلح فعدال در آن کشدور شکسدت خدورده اسدت .وی
افزود :سفر کوفی عنان ،نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه ،به تهران نشان داد کده همده
تالشها برای تخریب و تضعیف دمشم ناکام مانده است.
موسوی با اشاره بده اینکده آمریکدا و برخدی طدرفهدای غربدی و عربدی مصدوبات ژندو را
نمیپییرند ،گفت :سوریه به طرح جدید کوفی عنان که مکمل طرح  6مادهای ق لدی وی اسدت،
نیز پای ند است .موسوی ا هار کرد :کوفی عنان در سفر به تهران مسائل بسیاری را با مسدئو ن
ایرانی بررسی کرد و این موضوعها را به صورت گسترده با وزیرخارجه و دبیر شورای عالی امنیت
ملی در میان گیاشت .مدیر مرکز مطالعات استراتزیک و رواب بینالملل همچنین به ش که العالم
گفت :ایران به صورت جدی طرح خود را برای پایان دادن به دخالتهای طرفهای منطقدهای و
بینالمللی در امور سوریه و متوقف کردن خونریزیها در این کشور ارائه کرده است( .برگرفتده از
وب سایت مرکز مطالعات استراتژیک و رواب بینالملل)
پیش از این ،وزیر خارجه ایران در گفتگویی با ش که خ ری العالم در مداه اکت در ،از آمدادگی
تهران برای میزبانی نشست معارضان و دولت سوریه خ ر داده بود .صالحی با اعالم اینکه تهران
آماده دعوت از معارضان سوری برای گفت و گو است ،ا هار کرده بود :آمادگی داریم معارضان را
به ایران دعوت و شرای زم را برای گفتگو بین آنها و دولت سوریه فراهم کنیم.
موضع تازه ایران برای میانجیگری میان معارضان و دولت سوریه ،اما پس از سفر ماه اکت در
صالحی به امارات متحده عربی که از سوی رسانهها «سفر غیرمنتظره» خوانده شدد و همچندین
رایزنی صالحی و سعید جلیلی ،دبیر شورای امنیت ملی با کوفی عنان در تهران اعالم شد.
اما آن طور که العالم به نقل از مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و رواب بینالملل ایران خ در
داده است ،صالحی در سفر خود به ابو ی ،افزون بر دیدار با مقامات اماراتی در دیدار با مقامدات
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عربستان سعودی نیز درباره سوریه گفت و گو کرده است .دو کشوری که در مقایسده بدا ایدران،
موضع متفاوتی در ق ال سوریه دارند و از معارضدان سدوری در برابدر دولدت بشدار اسدد حمایدت
میکنند .موضوع حل بحران سوریه ،اما به فاصله یک روز پس از این سفر ،در تهران در رایزندی
کوفی عنان پی گرفته شد .مقامی بینالمللی که پیش از آمدن به تهران در دمشم بدا بشدار اسدد
مالقات کرده بود و بعد از گفتگو با مقامات ایرانی نیز به بغداد رفت و به دیدار مسدئو ن دولدت
عراق شتافت( .علی منصوری)89:1391،
در ماه آوریل  2012کوفی عنان ،نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سدوریه
برای دومین بار در ماههای اخیر به تهران آمد .کوفی عنان پس از دیدار با صالحی در تهران بده
خ رنگاری گفته بود« :باید گفت و گوهای سیاسی بین سوریها انجام شود تا خودشان در مدورد
آیندهشان تصمیمگیری کنند؛ تجربه من نشان میدهد که ایران میتواندد در ایدن زمینده نقدش
مث تی داشته باشد».
به دن ال این مسایل علی ریجانی در همایشی با عنوان حج و اقتصاد از رواب خوب ایدران
و عربستان گفت و تاکید داشت که ایرانیان به سرزمین حجاز عشم میورزند و هدیچ موضدوعی
ن اید رواب خوب ایران و عربستان را بر هم بزند .این نکات در سال  91مطدرح شدده اسدت امدا
چندی پس از آن میبینیم کارگزاران دولت عربستان به گونهای دیگر رفتار کرده و به تنش میان
دو کشور میافزایند.
اگر بخواهیم مهمترین مسایل تنشزای ایران و عربستان را در سالهای اخیدر بیدان کندیم،
یقینا انرژی هستهای ،تحو ت سوریه ،بحران بحرین ،لغو سفر حج عمره ایرانیهدا در مداههدای
شع ان و رمضان سال  ، 90اعدام ناگهانی چندین ایراندی کده بده اتهدام قاچداق مدواد مخددر در
عربستان د ر زندان بودند ،افزایش تولید نفدت ،شدرای عدراق ،وضدعیت شدرق عربسدتان ،یمدن،
موضعگیریهای عربستان در خصوص شورای همکاری خلیج فارس و غیره  ..میباشد.
نتیجهگیری
قدر مسلم رواب ایران و عربستان از ابتدای تشکیل دولدت سدعودی بدا ایدران دارای فدراز و
نشیبهای فراوانی بوده است اما آنچه مسلم است از سالهدای  1384تدا  1392تدنش میدان دو
کشور که از قدرتهای مهم منطقه میباشند با گرفته و این تنشها غال ا نه بر سر منافع ملدی
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بلکه بر سر ایدولوژی بوده و علل هر یک نیز یکی از کشورهای دوست دیگری است از آنجا کده
سوریه کشوری با دوستی دیرینه از ابتدای انقدالب  1357ایدران بدوده و همیشده در فشدارهدای
بینالمللی علیه ایران در کنار ایران ایستاده و همینطور از لحاظ ایدئولوژی همسو با ایدران اسدت.
یقینا ایران در این برهه که سوریه به همکاری و همیاری نیازمند است همدراه بدا سیاسدتهدای
سوریه و برخالف میل عربستان در حرکت است .و اینجاست کده ایدران و عربسدتان در سدوریه
جنگی ایدئولوژی محور را محوریت میبخشد و عربستان از ابتدای ناآرامیها در سوریه به طیدف
مخالف پیوسته و ایران از حاکم یعنی بشاراسد حمایت کرده هر چند تاکنون پیروزی هیچ یدک از
گروهها بر دیگری نمایان نشده اما تحو ت سوریه موضوعی بود کده بدر تدنشهدای دو کشدور
افزوده و تا حصول نتیجه یک هیچ برون رفتی قابل رویت نیست.

◊ 120

روابط خارجی ایران و عربستان در سالهای  1384تا 1392با تاکید بر تحوالت سوریه◊

منابع فارسی
 آقایی ،سید داود ،1394 ،سیاست و حکومت در عربستان سعودی ،تهران :نشر میزان اخوان کا می ،بهرام ،1373 ،مروری بر رواب ایران و عربستان سعودی در دو دهه اخیدر،تهران :سازمان ت لیغات اسالمی.
 اسدی ،بیژن ،خلیج فارس و مسائل آن ،تهران ،انتشارات سمت1381 ، احمدی ،سید ع اس )1386( .جغرافیای شیعه؛ نگداهی بده پدراکنش جغرافیدایی شدیعیان.تهران :نشریه جام سال نهم.
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