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تبیین رئالیستی سیاست خارجی عربستان
 در قبال بحران های خاورمیانه )1979-2015(

حسین کریمی فرد1  *

چکیده
عربستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، 
نقش مهمی در تحوالت سیاسی ایفاء می نماید. این کشور در دهه 1980 مقارن 
با انقالب اسالمی در ایران و احیاء اسالم شیعی در ایران، جمهوری اسالمی را به 
عنوان تهدید امنیتی تصور نمود. بنابراین با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس 
و کمک لجستیکی، تسلیحاتی و مالی به عراق در جنگ علیه جمهوری اسالمی 
با  نمود. در دهه 1990  ایران  توازن تهدید در مقابل  برقراری  سعی در مهار و 
تهدید عربستان توسط عراق و تجاوز صدام به کویت، عراق به عنوان تهدید علیه 
با تقبل قسمت عمده  عربستان در نظر گرفته شد. عربستان برای دفع تهدید، 
هزینه لشکرکشی آمریکا و متحدانش به خلیج فارس از یک طرف و تنش زدایی 
با جمهوری اسالمی از طرف دیگر تالش نمود تا تهدید عراق دفع شود. تصور 
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و درک عربستان سعودی در ابتدای قرن 21 مبتنی بر این قرار گرفته است که 
بعد از سقوط صدام در عراق، وقوع انقالب های عربی و نفوذ ایران در کشورهای 
عربی، جمهوری اسالمی ایران تهدیدی علیه عربستان می باشد. بنابراین، نخبگان 
با  ائتالف  ایاالت متحده آمریکا و  با همکاری  سیاسی در عربستان تالش دارند 
اسرائیل و ترکیه علیه منافع و امنیت جمهوری اسالمی اقدام نمایند. فرضیه این 
تحقیق که در چارچوب رهیافت رئالیسم، موازنه تهدید و با متدلوژی تحلیلی- 
تبیینی نگاشته شد، عبارتست از: موازنه تهدید الگوی حاکم بر سیاست خارجی 
سال  از  خاورمیانه  منطقه  در  حادث  بحران های  و  تحوالت  قبال  در  عربستان 

1979 تا 2015 می باشد.
واژه های کلیدی: توازن تهدید، سیاست خارجی، عربستان، منطقه خاورمیانه.
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مقدمه
کنش گران سیاسی برای دفع تهدید و دستیابی به امنیت و منفعت در سیاست 
خارجی از راهبردها، تاکتیک ها و ابزارهای مختلف بهره می گیرند. جهت گیری ها و تعیین 
خط مشی سیاسی در روابط خارجی کشورها متأثر از منابع نرم و سخت قدرت، درک، 
میزان، دوری یا نزدیکی به تهدید می باشد. دولت ها بر اساس نحوه استفاده از ابزارهای 
اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و دیپلماسی منافع و امنیت خود را مورد 

توجه قرار می دهند.
نگاهی اجمالی به بحران های منطقه خاورمیانه حاکی از سطح باالی چالش ها، ارتباط 
سیاست خارجی و معمای امنیت است. به نظر می رسد رویکرد رئالیسم به خوبی وضعیت 
خاورمیانه را تبیین می نماید؛ حاکم بودن فضای هابزی در این منطقه کشورها را به سمت 
وادار  تهدید  با  مقابله  برای  بین الملل  نظام  بازیگران  با دیگران  ائتالف  اتحاد  خودیاری، 
می نماید. بنابراین کنش گران این منطقه سیاست خارجی خود در راستای تأمین امنیت 
خود سوق می دهند. به عبارتی، سیاست خارجی این کشورها ماهیت و سرشت امنیتی 
پیدا می نماید. هنوز سیاست خارجی در این منطقه از امنیت به مفهوم سنتی آن منفک 

نشده است.
دارای  فارس،  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه  در  کلیدی  بازیگران  عنوان  به  عربستان 
منابع مادی و معنایی قدرت می باشد. عربستان از جایگاه و وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک 
و ژئوکالچر برجسته ای در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بهره مند می باشد. موقعیت 
جغرافیایی، دسترسی به تنگه های باب المندب و هرمز، دریای سرخ، خلیج فارس، اتحاد 
با قدرت های بزرگ )آمریکا( با سابقه ای بیش از نیم قرن، وجود منابع و ذخائر نفتی، قرار 
گرفتن اماکن مذهبی در این کشور به صورت بالقوه، باعث اهمیت و نفوذ عربستان در سایر 
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کشورهای اسالمی و علی الخصوص کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شده است. 
به عبارتی، عربستان دارای منابع متعددی از قدرت نرم و سخت می باشد، بنابراین جایگاه و 
وزن عربستان در تحوالت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه با ابتناء به مؤلفه های فوق الذکر 

مشخص می شود.
عربستان، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، 
این کشور در  ایفاء می نماید.  این منطقه  امنیتی  و  نقش مهمی در تحوالت سیاسی 
دهه 1980 مقارن با انقالب اسالمی در ایران و احیاء اسالم شیعی در ایران، جمهوری 
اسالمی را به عنوان تهدید علیه امنیت فیزیکی و هستی شناسی تصور نمود. بنابراین، 
با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و کمک لجستیکی، تسلیحاتی و مالی به عراق 
در جنگ علیه جمهوری اسالمی سعی در مهار و برقراری توازن تهدید در مقابل ایران 
با تهدید عربستان توسط عراق و تجاوز صدام به کویت، عراق  نمود. در دهه 1990 
به عنوان تهدید علیه عربستان سعودی در نظر گرفته شد. عربستان با تقبل قسمت 
عمده هزینه لشکرکشی آمریکا و متحدانش به خلیج فارس از یک طرف و تنش زدایی 
با جمهوری اسالمی از طرف دیگر تالش نمود تا تهدید عراق را دفع نماید. تصور و 
درک عربستان سعودی در ابتدای قرن بیست و یکم مبتنی بر این قرار گرفته است که 
بعد از سقوط صدام در عراق، وقوع انقالب های عربی و نفوذ ایران در کشورهای عربی، 
نخبگان  بنابراین،  می باشد.  عربستان سعودی  علیه  تهدیدی  ایران  اسالمی  جمهوری 
سیاسی در عربستان سعودی تالش دارند با همکاری ایاالت متحده آمریکا و ائتالف با 
اسرائیل و ترکیه علیه منافع و امنیت جمهوری اسالمی اقدام نمایند. به عبارتی، الگوی 
حاکم بر سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس درک و تصور نخبگان سیاسی این 

کشور از تهدیدات و ایجاد اتحاد یا ائتالف برای مقابله با این بحران ها می باشد.
نخبگان سیاسی عربستان سعودی بر اساس تصورشان1 از »تهدید« خارجی سیاست 
منطقه ای خود را طراحی نموده اند. با مالحظه مطالب فوق، در این مقاله تالش می شود 
براساس درک  تا 2015  از سال 1979  رفتار سیاست خارجی عربستان در خاورمیانه 
نخبگان سیاسی این کشور از مفهوم »تهدید« در قبال بحران ها و حواثی مثل انقالب 
اسالمی در ایران، تهاجم عراق به ایران در سال 1359، تهاجم عراق به کویت در سال 

1. . Perception
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1369، حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور در سال 2003، بحران یمن و سوریه و 
... مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، خاطرنشان می شود که نگارنده مؤلفه های فرهنگی و 
هنجاری را بر سیاست خارجی عربستان سعودی مؤثر می داند، اما در این مقاله تالش بر 
این است که در چارچوب رهیافت رئالیسم و »موازنه تهدید« به بررسی سیاست خارجی 

این کشور در قبال بحران های منطقه خاورمیانه پرداخته شود.

1. چارچوب نظری
مطالعه سیاست خارجی عربستان سعودی بعد از وقوع انقالب اسالمی تاکنون نشان 
می دهد که نخبگان سیاسی این کشور با تصور و درکی رئالیستی به حوادث خاورمیانه 
می نگرند و در این چارچوب اهداف و جهت گیری سیاست خارجی را بنا می نهند؛ بنابراین 
برای بررسی سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بحران های منطقه ای از نظریه 

رئالیسم با تاکید بر توازن تهدید استفاده می شود.

1-1. رئالیسم
رهیافت رئالیسم به عنوان نظریه مسلط و جریان اصلی1 روابط بین الملل با تقسیم 
موضوعات به دو حوزه اصلی )نظامی و امنیتی( و فرعی )اقتصاد، فرهنگ و ...( نگاهی 
بدبینانه و شکاکانه به حوادث و وقایع سیاسی دارد. از دیدگاه رئالیسم به دلیل فقدان فائقه 
در روابط بین الملل، عرصه جهانی دچار آنارشی است در چنین فضایی دولت ها به عنوان 
بازیگران اصلی روابط بین الملل برای بقاء و دستیابی به امنیت، خودیاری و راهبرد اتحاد یا 

ائتالف برای مقابله با تهدیدات را دستور کار خود قرار می دهند.
»ویلیام ولفورث2« از اندیشمندان رئالیسم بر گزاره های زیر در این رهیافت تاکید 
دارد: دولت های بازیگران اصلی روابط بین الملل هستند؛ اصول اخالقی جهان شمول در 
مورد دولت ها کاربردی ندارد؛ دولت ها منافع را براساس قدرت مادی محاسبه می کنند؛ 
نظام  دارند؛  بین الملل  روابط  فرعی در  و  بین المللی نقش حاشیه ای  نهادهای  و  حقوق 
بین الملل آنارشیک است؛ دولت ها به همدیگر اعتماد و اطمینان کافی ندارند و زور را عنصر 

1. . Main Stream
2. . William C. Wohlforth
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مفید و کاربردی در روابط بین الملل می دانند سیاست موازنه قدرت در روابط بین الملل 
 (Wohlforth, 2008: 32).مسلط است

مفروضات اصلی رئالیسم عبارت است از:
1. آنارشی: همه واقع گرایان بر این باورند که نظام بین الملل آنارشیک است )مشیرزاده، 
1386: 97(. در چنین محیطی دولت ها برای تأمین امنیت، بازار و ... با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. ماهیت چنین رقابتی بر اساس بازی با حاصل جمع جبری صفر تبیین می گردد 

)قوام،1386: 80(.
2. بازیگران اصلی: دولت ها کنش گران اصلی در نظام بین الملل محسوب می شوند. 
قائل شدن شأن کنش گری برای دولت ها به منزله آن است که دولت ها باید واحدایی 
یک پارچه و خردورز تلقی شوندکه مانند یک انسان می اندیشند، تصمیم می گیرند و عمل 

می کنند )مشیرزاده، 1386: 98(.
3. بی اعتمادی میان کنش گران: بی اعتمادی به نیات و انگیزه بازیگران ویژگی دائمی 
نظام بین الملل می باشد. حتی درصورت مطلوب بودن نیات فعلی کنش گران، اطمینانی به 
ثبات این وضعیت نیست، بنابراین نگرانی از نیات آتی بازیگران باعث تشدید بی اعتمادی، 

فریب کاری و شکنندگی همکاری ها می شود )مشیرزاده، 1386 :99(.
4. قدرت: قدرت عامل تعیین کننده رفتاربین المللی است.

5. بقاء: سیاست خارجی همه کشورهای باید »بقاء« را به عنوان قطعی ترین هدف 
سیاست خارجی تلقی نمایند. )دوئرتی فالتزاگراف، 1388: 147(.

6. موازنه قوا: در نبود حکومت جهانی، عماًل ما در حالت مبهم و نامشخصی بسر 
موازنه  از طریق حفظ  از طریق همزیستی  اصل، همزیستی  این  مبنای  بر  می بریم. 
یک  نبود  در  حتی  قدرت  موازنه  خودیاری،  نظام  یک  در  می گردد.  حاصل  قدرت 
اعتقادند که  این  بر  آنان  نیز ظاهر خواهد شد.  برنامه ریزی شده  و  آگاهانه  سیاست 
نیست. موازنه قدرت ممکن است  باثبات  لزوماً نشان دهنده یک وضع  موازنه قدرت 
جدیدی  موازنه های  خورده،  هم  به  مسالمت آمیز  دگرگونی  یا  و  جنگ  وقوع  اثر  بر 
با  حاصل شود )قوام، 1386: 81(. از دیدگاه نخبگان سیاسی در عربستان سعودی 
در سال 1369،  کویت  به  عراق  در سال 1357، حمله  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع 
اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا، بیداری اسالمی و حل مساله هسته ای ایران 
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از طریق مذاکره با آمریکا، توازن قدرت به نفع ایران دگرگون شده است. بنابراین، از 
طرق مختلف درصدد ایجاد توازن تهدید در قبال جمهوری اسالمی اقدام نموده اند.

2-1. موازنه تهدید
موازنه قدرت به عنوان یکی از قدیمی ترین نظریه های روابط بین الملل و یکی از 
نظریه در حال  این  بین المللی غیررسمی مطرح می باشد.  از رژیم های  نوع  مهم ترین 
روابط  از  گرایانه  واقع  رهیافت  در  نظریه ها  کارآمدترین  از  یکی  عنوان  به  نیز  حاضر 
بین الملل مورد توجه قرار می گیرد. موازنه قوا به عنوان یک رژیم بین المللی غیررسمی 
بر مفروضات خاصی از جمله آنارشی، قدرت محوری و دولت محوری استوار است و بر 
این اساس بنیان گذاشته است که تالش برای کسب، حفظ و افزایش قدرت، قاعده 
رفتار واحدها را شکل می دهد. )قاسمی، 1392: 394(. کنش گران در نظام بین الملل با 
اتخاذ رویکردهای مختلف به ایجاد موازنه با دیگران اقدام می نمایند. »موازنه سخت«، 
»موازنه نرم« و »توازن تهدید« راهبردهایی هستند که کنش گران سیاسی با اتخاذ آنها 

به موازنه سازی روی می آورند.
»استفن والت1«، به عنوان یکی از متفکرین واقع گرا تالش دارد تا با جابجایی نقطه 
تمرکز تحلیلی نظریه توازن قوا به »موازنه تهدید2« ضمن بازسازی نظریه واقع گرایی، اعتبار 
آن را نیز افزایش دهد. او معتقد است دولت ها تنها در برابر قدرت، دست به موازنه نمی زنند، 
بلکه در برابر تهدید هم دست به توازن می زنند )احمدی و زارع،1390: 88(. از دیدگاه 
»والت« دولت ها در نظام بین الملل سه نوع رفتار از خود بروز می دهند؛ توازن، دنباله روی 

. (Gangale, 2003: 3)و بازدارندگی
و  قدرت3«  »موازنه  راهبرد  دو  به  تهدید  با  مقابله  برای  دولت ها  والت،  دیدگاه  از 
دارند  تمایل  دولت ها  قوا،  موازنه  راهبرد  در  می شوند.  متوسل  دنباله روی4«  یا  »الحاق 
الحاق  راهبرد  انجام دهند در صورتی که در  در مقابل قدرت های تهدیدکننده موازنه 
از آسیب دیدن  تا،  با تهدیدکننده ترین دولت ها متحد می شوند  یا دنباله روی دولت ها 
1. . Stephen Walt
2. . Balance of Threat
3. . Balance of power
4. . Band wagon
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محافظت شوند. به کارگیری راهبرد موازنه از کاربرد راهبرد دنباله روی مناسب تر است، 
اینکه  یا  و  باشد  ملی دولت ها محدود  قدرت  است که  در هنگامی  دنباله روی  در  زیرا 
دولت ها در نائل شدن به اتحاد ناتوان باشند.(Walt, 1987: 29) . نکته دیگر که می توان به 
به استدالل های والت اضافه کرد این است که پرستیژ و شان دولت ها در راهبرد موازنه 

نسبت به راهبرد دنباله روی بهتر تأمین می شود.
قدرتمند،  کشورهای  تسلط  از  جلوگیری  منظور  به  یکدیگر  با  دولت ها  اتحاد 
این فرضیه، دولت ها برای  با  مرکز ثقل تئوری توازن قدرت سنتی می باشد. مطابق 
ایجاد  ائتالف هایی که منبع اساسی تهدیدات هستند، در صدد  یا  با دولت ها  مقابله 
اتحاد برای محافظت از خودشان می باشند. عموماً اتحادها برای پاسخ به تهدید ایجاد 

 (Walt, 1985: 5).می شوند
هدف اصلی هر دولتی، کسب امنیت است. دولت ها نمی دانند چه میزانی از امنیت 
در یک سیستم آنارشیک برای امنیت آنها مناسب می باشد.« (Waltz, 1979: 48). بین 
قدرت تهاجمی و میزان تهدید، ارتباط مستقیمی وجود دارد. یعنی هر اندازه میزان 
توانایی یک کشور بیشتر باشد، میزان نگرانی و تهدید دیگر دولت ها نسبت به آن به 
همان اندازه افزایش می یابد(Jervis, 2008: 110)  . درجه ای که یک دولت دیگران را 
تهدید محسوب می نماید، تابعی از »قدرت کل آن«، »مجاورت جغرافیای«، »قابلیت 

 (Walt, 2010: 10).تهاجمی« و »نیات تهاجمی« می باشد
به دلیل اهمیت مباحث »والت«، الزم است اشاره ای کوتاه به متغیرهای کلیدی و 

بنیادین او داشته باشیم:

1-2-1. قدرت
زیرا هرگز  تهدید محسوب می شوند؛  برای دیگران  اساس  دولت های قدرتمند در 
نمی توان تضمینی در برابر نحوه استفاده آنها از قدرت شان داشت. به موازات افزایش قدرت 
آنها، دیگران در مورد احتمال سوء استفاده آنها از قدرت شان نگران خواهد شد. بر این 
اساس، افزایش قدرت یک دولت به افزایش احساس تهدید از سوی دیگران و اتخاذ اقدامات 

موازنه ای می انجامد )لیتل، 1389: 33(.
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2-2-1. مجاورت جغرافیایی
والت پتانسیل تهدیدزایی را با فاصله جغرافیایی در رابطه معکوس می داند. دولت های 
مجاور قادر به ایجاد تهدیدات بزرگ تری هستند. »منبع تهدید منطقه ای علیه عربستان 
سعودی در دهه 1980 انقالب ایران، در دهه 1990 عراق و در اوائل قرن 21، جمهوری 
اسالمی ایران می باشند که در مجاورت و همسایگی عربستان سعودی قرار گرفته اند.« 

.(Nonneman, 2006: 305)

3-2-1. قابلیت تهاجمی
در صورت ثابت ماندن دیگر متغیرها، دستیابی دولت ها به توانایی نظامی ویژه یا 
توانایی سیاسی خاص، مانند ایدئولوژی دامن گستر، آنها را تهدیدزاتر و ثبات سیاسی و 
انسجام سرزمینی دولت های قدرتمند دیگر را با مخاطره مواجه می کند. در نتیجه، اگر 
دولتی با منابع مادی وسیع به چنین توانمندی تهاجمی دست یابد، سایر دولت ها احتماالً 

به موازنه روی خواهند آورد )لیتل، 1389: 33(.

4-2-1. نیات تهاجمی
بیشتری  احتمال  باشد،  آشکارتر  قدرتی  تهاجمی  نیات  دیگران  نظر  از  هرچه 
وجود دارد که آنها به موازنه روی بیاورند. منطق حاکم براین رفتار نیز روشن است؛ 
و  است  پرهزینه  و  دشوار  مهاجم،  توسعه طلب  دولت  ساختن  راضی  و  متقاعد  زیرا 
دیگران را به ائتالف متوازن جهت متوقف کردن آن ناگزیر می سازد )لیتل، 1389(. 
به عنوان  از یکدیگر  آنها  برداشت  اهمیت است،  آنچه در روابط میان دولت ها حائز 
از  دسته  آن  برابر  در  دولت ها  آنها.  از  یک  هر  قدرت  میزان  نه صرف  است،  تهدید 
دولت هایی دست به موازنه می زنند که تهدیدی فوری نسبت به موجودیت یا منافع 
آنها باشند. در برابر قدرت تهدیدگر، اغلب سیاست موازنه در پیش گرفته می شود که 
به معنای اتحاد دولت ها در مقابل دولتی است که آنها را تهدید می کند )مشیرزاده، 

.)135 :1389
به عبارتی، از چشم انداز والت افزایش در هر یک از این عوامل قابلیت های کلی، 
برای  را  دیگر  دولت های  تهاجمی  نیات  و  تهاجمی  قابلیت های  جغرافیایی،  مجاورت 



فرضیه  اثبات  در  والت  می نمایند.  ترغیب  قدرت  تهدیدکننده ترین  علیه  متحدشدن 
خویش مثال هایی از خاورمیانه ارائه می کند و در مطالعاتی که در این منطقه انجام 
داده، تالش قابل مالحظه ای در تحقیقش بر روی تعهدات دوجانبه دولت ها انجام داده 
است و نتیجه می گیرد که دولت ها غالبا بر علیه تهدیدآمیزترین دولت، دست به توازن 
می زنند. به عبارتی، دولت ها توازن قوا گرایش دارند و دنباله روی را تنها هنگامی اتخاذ 
می کنند که گریزی از آن نداشته باشند )سیمبر و اسمعیلی، 1392: 12(. از دیدگاه 
با دولت توسعه گر مواجه می شوند، به سمت  رئالیسم تدافعی هنگامی که دولت های 

.  (Jervis, 1999: 51)همکاری متمایل می شوند
از دیدگاه »والت« دلیل ایجاد اتحادها در خاورمیانه متعدد است: مهم ترین آنها 
تهدیدهای خارجی می باشند که دلیل عمده تشکیل اتحاد بین دولت ها در این منطقه 
متحد  قدرتمند  دولت  علیه  روش  این  در  می باشد  موازنه سازی  دوم،  دلیل  می باشد. 
این است که دولت ها علیه  ایجاد نمایند. دلیل سوم  تا در مقابل آن توازن  می شوند 
تهدید، اقدام به موازنه سازی می کنند. کشورهای قدرتمند برای ایجاد توازن در سیستم 
بین الملل، متحدین خود را انتخاب می نمایند، اما در خاورمیانه دولت ها برای مقابله 
تهدید توسط قدرت های منطقه  توازن  توازن می نمایند.  به  اقدام  تهدید منطقه ای  با 
اقدام  بین المللی  سطح  در  می گیرد.  صورت  منطقه ای  و  بین الملل  سطح  دو  در  به 
با  اتحاد  با  منطقه ای  در سطح  و  می کنند  جهانی  بزرگ  قدرت های  از  دنباله روی  به 

اتحاد می نمایند. به  اقدام  کشورهای کوچک تر 

2. بررسی سیاست خارجی عربستان در دهه 1980
قبل از انقالب اسالمی، حکومت عربستان با حکومت شاه روابط ویژه ای داشت. از جمله 
عوامل مؤثر این امر را می توان گرایش هر دو کشور به غرب، به ویژه ایاالت متحده، که آنها را 
در چهارچوب سیاست دو ستونی نیکسون در جایگاه ویژه ای قرار می داد و در نتیجه، همکاری 
مشترک دو کشور را در زمینه مقابله با نفوذ کمونیزم و سلطه شوروی بر منطقه در پی داشت، 
منافع مشترک دو کشور در حوزه نفت و انرژی، منافع سیاسی و اقتصادی مشترک در منطقه 

خلیج فارس، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، تشابه نظام های سیاسی، و غیره دانست.
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1-2. بررسی بحران های سیاسی در دهه 1980
1-1-2. وقوع انقالب اسالمی و صدور آن

رقیب  دولت  یک  با  عربستان  شدن  مواجه  باعث  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع   
  (khulliy A.Alanazi, در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری قدرت در منطقه شد 
از  پس  ایران  جامعه  در  انقالبی  اسالمی  گفتمان  حاکمیت  به  توجه  »با   2015: 32)

و  تطابق  مزبور  گفتمان  با  نیز  ایران  رفتار سیاست خارجی  که  بود  انقالب، طبیعی 
آرمان های اسالمی،  به  انقالبی، گرایش  ارزش های  باشد. حاکمیت  هماهنگی داشته 
استکبارستیزی، حمایت از مسلمانان، پشتیبانی از مستضعفان، آرمان گرایی و غیره، 
از جمله اصولی به شمار می رفتند که روندهای سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار 
داده و واکنش اعضای نظام بین الملل را برانگیخته بودند، به طوری که نه تنها دو 
ابرقدرت نظام دوقطبی آن زمان )ایاالت متحده و شوروی( و دیگر قدرت های جامعه 
خارجی  سیاست  مقابل  در  نیز  خاورمیانه  منطقه  قدرت های  تمامی  بلکه  جهانی، 
تجدیدنظرطلب و مواجهه جویانه ایران واکنش نشان دادند. تمامی دولت های منطقه 
احساس خطر  مختلف  درجات  به  انقالب  برای صدور  ایران  تالش  از  به جز سوریه 

.)33  :1383 )مهدی زاده،  می کردند.« 
پیروزی انقالب اسالمی ایران با ماهیت شیعی، بی اعتمادی مسئوالن سعودی را تشدید 
کرد. آنها معتقدند انقالب اسالمی، نه تنها دیدگاه هایشان را درباره خلیج فارس و منافعشان 
در منطقه تغییر نداده است، بلکه به رغم بدنامی تمایالت ناسیونالیستی در ایران بعد از 
انقالب، این کشور به طور هم زمان از سیاست ناسیونالیستی- ایدئولوژیکی در منطقه پیروی 
می کند. ایران با توسل به مؤلفه ایدئولوژی از گروه های شیعی، گروه های مقاومت سنی و 
جنبش های انقالبی منطقه حمایت می کند )منصوری مقدم، 1391: 93(. انقالب در ایران، 
عالوه بر تغییرات بنیادین و ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
داخل ایران، باعث تغییرات شگرفی در سطح منطقه خاومیانه شد. بنیان گذاری انقالب 
اسالمی براساس مبانی اسالم شیعی و ایدئولوژی اسالمی سیاسی در ایران باعث ایجاد این 
تصور در نخبگان عربستان سعودی شد که امنیت هستی شناسی و فیزیکی اش ممکن است 

مورد »تهدید« واقع شود.
از سال 68-1360، الگوی اجباری یا قهرآمیز صدور انقالب بر سیاست خارجی ایران 
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حاکم بود. »کسانی که از منظر انقالبی گری به ایده و پدیده صدور می نگرند، برپایه ماهیت 
فراملی انقالب اسالمی، استدالل می کنند که پیام انقالب به هر وسیله و طریق ممکن باید 
به گوش مسلمین و مستضعفین جهان برسد؛ زیرا انقالب اسالمی تنها متعلق به ملت ایران 
و محدود در مرزهای ملی آن نمی شود، بلکه آرمان و رسالتی جهانی دارد که باید تحقق 
یابد. از این رو با حکام و حکومت هایی که مانع تحقق این هدف و آرمان انقالبی می شوند، 
باید مقابله و مبارزه کرد. فراتر از این آنان با استناد به سیره نبوی )ص( و علوی )ع( و بعضی 
از اصول و مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شیوه صدور قهرآمیز انقالب اسالمی 

را مشروع و مجاز می شمارند.« )دهقانی فیروزآبادی، 1387: 210(.

2-1-2. حمله صدام به ایران
حمله رژیم بعث عراق به ایران در سال 1980.م و در پی آن حمایت های گسترده 
مالی و نظامی شورای تازه تأسیس همکاری خلیج فارس و در رأس آن عضو پرنفوذ و 
موثرش، عربستان سعودی و نیز کشتار حجاج ایرانی در سال 1987. م به دست ماموران 
حکومت عربستان در کنار  برخی حوادث ریز و درشت دیگر منجر به آن شد که مواجهه 
این دو کشور در دهه 1980 قالبی خصمانه به خود بگیرد )خضری و دیگران، 1394: 
180(. ایران و عربستان در سال 1988 بر سر تظاهرات خونین حج سال 1987 که طی 
آن 402 تن از حجاج از جمله 275 تن ایرانی جان باختند، مناسبات دیپلماتیک خود را 

قطع کردند )رمضانی، 1381: 88(

2-2. تحلیل سیاست خارجی عربستان براساس نظریه توازن تهدید
عربستان به عنوان یکی از بازیگران اصلی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نقش 
مهمی در تعامالت و قواعد رفتاری حاکم و تعیین روندها سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
اجتماعی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ایفاء می نماید. سیاست خارجی عربستان در 
دهه 1980 متأثر از دو واقعه مهم در منطقه خاورمیانه »وقوع انقالب اسالمی« در ایران و 
»جنگ عراق علیه ایران« بود. از دیدگاه رهبران سیاسی عربستان این وقوع انقالب اسالمی 
انقالب« تهدیدی علیه امنیت و منافع عربستان می باشد.  و متعاقب آن بحث »صدور 
بنابراین با مهار تهدید و توازن تهدید، سعی در تقویت اتحاد با ایاالت متحده آمریکا و 
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تشکیل شورای همکاری خلیج فارس برآمد.
انقالب اسالمی با تغییر محیط سیاسی و ساختار قدرت در منطقه خاورمیانه فرصتی 
برای رهبری یک پارچه در خلیج فارس توسط عربستان ایجاد نمود. از دیدگاه عربستان، 
ایران با طرح صدور انقالب به سایر کشورهای خلیج فارس به عنوان نیروی ضدثبات در 
منطقه عمل می نماید. از طرف دیگر، رقابت برای قدرت و نفوذ در منطقه بین این دو بازیگر 
اوج گرفت. تصمیم عربستان برای حمایت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی از عراق در 
جنگ با ایران، تقویت قابلیت تسلیحاتی خود و تشکیل شورای همکاری خلیج فارس برای 

توازن تهدید در مقابل انقالب اسالمی بود  .
از دیدگاه سیاستمداران عربستانی، دالیل اصلی تخریب روابط ایران و عربستان از 
سال 1980 تا 1988، وجود سیاست خارجی ایدئولوژیک ایران، صدور انقالبی، حمایت 
از گروه های و جنبش های اسالمی و شیعی در منطقه و جنگ عراق و ایران و حمایت 

.(Ekhtiari Amiri and other, 2011: 246) عربستان از از عراق در این جنگ بود
عربستان سعودی به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای شبه جزیره عربستان را منطقه 
نفوذ خود می داند، و لذا با نفوذ ایران در کشورهای جنوبی خلیج فارس مخالفت می کند. 
حمایت عربستان در عراق، باعث سیاست تهاجمی ایران علیه این کشور شد. سیاست اعالنی 
جمهوری اسالمی مبتنی بر این اصل بود که عربستان را نوکر آمریکا )به عنوان نماد استکبار 
و شیطان بزرگ( معرفی می نمود. زیرا جمهوری اسالمی به دلیل حمایت این کشورها از 
عراق و دادن پایگاه های نظامی به آمریکا، آنان را کشورهای وابسته و متخاصم تلقی می نمود. 
در این قسمت محورهای عمده سیاست خارجی عربستان برای ایجاد توازن تهدید مقابل 

جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد:

1-2-2. خاتمه یافتن جنگ ایران – عراق بدون پیروز
این  که  بود  این  ایران  و  عراق  جنگ  قبال  در  عربستان  سیاستمداران  موضع 
جنگ بدون پیروز شدن یکی از طرفین خاتمه یابد. از دیدگاه عربستان هم انقالب 
صدام  پیروزی  هم  و  است  خطرناک  جنگ  در  آن  پیروزی  و  آن  صدور  اسالمی، 
هر  مهار  عربستان،  سیاست  مهم ترین  بنابراین  حسین.  صدام  طلبی  جاه  و  حسین 
»مسئله  می باشد.  ایران  به خصوص  طرف  دو  هر  پیروزی  از  جلوگیری  و  طرف  دو 
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توازن قدرت در منطقه یکی از متغیرهای مؤثر در اتخاذ سیاست مزبور عربستان بود. 
توازن  از دو طرف جنگ،  با پیروزی هر یک  بودند که  باور  این  بر  مقامات سعودی 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیروزی  کرد.  خواهد  تغییر  آنها  ضرر  به  منطقه  در  قدرت 
فارس(  بر منطقه )بخش شرقی خاورمیانه و خلیج  این کشور  به تسلط  می توانست 
به مخاطره  را  آن  اقتصادی و سیاسی  منافع  ویژه  به  منافع عربستان،  و  منجر شود 
از  انقالب اسالمی و آرمان های آن بیش  ایران،  اندازد. همچنین، در نتیجه پیروزی 
پیش تقویت می شد و گسترش می یافت. در عین حال، دولت مردان ریاض از پیروزی 
عراق نیز هراسان بودند. آنها به شدت نسبت به حکومت بعث و اهداف آن در منطقه 
سوء ظن داشتند و می دانستند که در صورت پیروزی عراق در جنگ، جاه طلبی ها 
و منافع صدام آنها را به مخاطره خواهد انداخت؛ بنابراین، برای دولت مردان سعودی 
دست  پیروزی  به  طرف  دو  از  یک  هیچ  که  بود  این  نتیجه  مطلوب ترین  و  بهترین 
بودند  مبهم  و  دوگانه  استراتژی  نوعی  اتخاذ  از  ناگزیر  سعودی  دولت مردان  نیابند. 
که بر مبنای نوعی محافظه کاری )سنت دیرین سیاست خارجی عربستان( تنظیم 
در سه سطح  که  داشتند  نقش  مختلفی  متغیرهای  سیاست،  این  اتخاذ  در  می شد. 
تحلیل داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای طبقه بندی می شوند. آسیب پذیری نظامی 
کاری  محافظه  منطقه؛  در  کشور  این  ژئوپولیتیک  و  استراتژیک  موقعیت  عربستان؛ 
به  عربستان،  قومی  و  مذهبی  بافت  خارجی؛  سیاست  حوزه  در  دولتمردان سعودی 
ویژه جمعیت در خور توجه شیعیان آن؛ مالحظات کالن سعودی ها در جهان اسالم؛ 
به مقاصد  اعتماد و سوءظن نسبت  انقالب اسالمی؛ عدم  نفوذ و گسترش  از  هراس 
و اهداف حکومت بعثی عراق، نگرانی از گسترش جنگ به کل منطقه و به مخاطره 
و  انرژی  حوزه  در  ویژه  به  منطقه،  در  عربستان  اقتصادی  و  سیاسی  منافع  افتادن 
و  منطقه؛  در  سابق  شوروی  ویژه  به  خارجی،  قدرت های  مداخله  از  نگرانی  نفت؛ 
غیره از جمله عوامل و متغیرهایی هستند که در اتخاذ سیاست مزبور مؤثر بودند.« 

.)35  :1383 )مهدی زاده، 

2-2-2. ایجاد شورای همکاری خلیج فارس
 اقدام دیگر عربستان در قبال جنگ ایران و عراق، ایجاد اتحادی مرکب از کشورهای 
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منطقه خلیج فارس برای مقابله با تهدید انقالب اسالمی و پیروزی ایران در جنگ بود. 
به همین دلیل عربستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس 
را تشکیل دادند. »در سال 1981، شش کشور آسیب پذیر منطقه خلیج فارس، شامل 
عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی شورای همکاری خلیج فارس 
را برای مقابله با چالش های داخلی، خارجی و اثرات جنگ ایران و عراق بر منطقه تأسیس 
کردند. در دوران جنگ، شیوه مقابله با چالش های ناشی از آن، در دستور کار این شورا 
قرار گرفت. با توجه به هراس کشورهای شورا از پیامدهای جنگ، اعضای آن از دو طرف 
با قبول آتش بس اختالفات خود را حل و فصل کنند. در واقع،  تا  در خواست کردند 
نگرانی اعضای شورا از گسترش جنگ به قلمرو داخلی خود، آن ها را به اتخاذ سیاست 
دفاعی مشترک ترغیب کرد. صرف نظر از فعالیت ها و اقدامات جانب دارانه اعضای شورا 
از عراق، آن ها در طول سال های جنگ اقدامات دیپلماتیک متعددی را برای پایان دادن 
به آن انجام دادند؛ بنابراین، با توجه به نقش برجسته عربستان در شورا طبیعی بود که 
این کشور در هدایت و پیش برد اقدامات مزبور نقشی اساسی داشته باشد.« )مهدی زاده، 
1383: 34(. از دیدگاه جمهوری اسالمی تشکیل شورای همکاری خلیج فارس بدون 
حضور ایران امری غیر واقع بینانه تصور می شد. در نتیجه روابط عربستان با ایران حالت 

تقابلی پیدا نمود.

3-2-2. تقویت اتحاد با قدرت های بزرگ
سیاستمداران عربستان ضمن تشدید تالش هایشان در شورای همکاری خلیج فارس، 
به تقویت هر چه بیشتر توان نظامی و دفاعی خود پرداختند و در این راستا، به ویژه از 
حمایت های ایاالت متحده برخوردار شدند. در این سال، آمریکا با اظهار نگرانی شدید در 
رابطه با تشدید درگیری در خلیج فارس اعالم کرد که چهار صد فروند موشک ضدهوایی 
استینگر و نیز یک فروند هواپیمای سوخت رسانیKC15  آمریکا را در اختیار هواپیماهای 
سعودی قرار خواهد داد. این اقدام حاکی از این امر بود که نظام جدیدی در منطقه در 
حال شکل گیری است که در آن، سعودی ها مسئول دفاع از کشورهای شورا خواهند شد. 
آمریکا افزون بر واگذارکردن موشک های استینگر به عربستان، موافقت کرد تا تحویل 
کند.  تسریع  را  این کشور  اف 15  هواپیماهای  برای  بزرگ  هواپیماهای سوخت رسانی 
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تجهیزات جدید، این امکان را برای ریاض فراهم آورد تا عملیات شناسایی خود را در خلیج 
فارس افزایش دهد. در سال 1984 یک هواپیمای عربستانی با هدایت یک فروند آواکس، 
یکی از هواپیماهای جنگی ایران را منهدم کرد. این اقدام، نخستین اقدام مستقیم نظامی 
یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران بود. هر چند اقدام نظامی ریاض، 
موضع دیپلماتیک اعضای شورا را به منزله حامیان بی طرف میانجی گری برای پایان دادن 
به جنگ تضعیف کرد، اما آنها به صورت هم زمان، نیروی نظامی شورا را افزایش دادند. 
با توجه به تهدیدات منطقه ای، عربستان در مقام یکی از اعضای شورا نشان داده بود که 

می خواهد از تمامیت ارضی و منافع کشورهای عضو دفاع کند )حسینی، 1381: 85(.

4-2-2. سیاست نفتی عربستان برای مهار ایران
در جریان حمله عراق به ایران، عربستان سعودی با تمام امکانات مالی و نفتی 
خود از عراق پشتیبانی کرد، از جمله با تحمل ضرر 230 میلیاردی در سال 1979 تا 
1981 قیمت هر بشکه نفت را از 18 دالر یعنی 4 دالر کمتر از قیمت خام پایه تعیین 
کرد. این در حالی است که در این مقطع ایران به شدت به درآمدهای نفتی نیاز داشت. 
عربستان سعودی تولید نفت خود را از 3/5 میلیون بشکه در روز در پاییز 1985 به 4/5 
میلیون بشکه در 1986 و 6 میلیون بشکه در تیرماه همان سال رساند و درآمد ایران 
از رقم پیش بینی شده 15 میلیارد دالر به رقم 5/8 میلیارد دالر تنزل یافت. بنابراین 
عربستان گرچه در آغاز جنگ اعالم بی طرفی نمود، ولی در عمل در جریان جنگ از 
عراق حمایت نمود و با اعطای وام های چند میلیاردی از مهم ترین منابع تأمین مالی و 
تسلیحاتی عراق بود. عربستان که به واسطه ترس از گسترش انقالب اسالمی در منطقه 
خاورمیانه به ویژه خلیج فارس حامی عراق بود، افزون بر کمک های مالی، تعدادی از 
بنادر و فرودگاه های خود را جهت حمل و نقل کاال و محموله های نظامی مورد نیاز 
عراق مورد نیاز ارتش عراق در اختیار کامل این کشور قرار داد و آواکس های آمریکایی 
مستقر در عربستان اطالعات نظامی جمع آوری شده را در اختیار عراق قرار می دادند. 
در این دوره تعارضات شدیدی بین ایران و عربستان به وجود آمد که امنیت ملی ایرا 

ن را با مشکل مواجه کرد )خادم، 1387: 105(.
با توضیحات فوق مشخص شد که تصور و درک سیاستمداران عربستان این بود که 
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انقالب اسالمی به عنوان دشمن و تهدید علیه این کشور می باشد. برای توازن تهدید با 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت و با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس باید اتحاد 

برقرار نمود. مجاورت جغرافیایی با ایران این امر را تشدید می کرد.

3. بررسی سیاست خارجی عربستان در دهه 1990
ایران و عربستان سعودی با پیگیری اهداف منطقه ای و استراتژیک، نقش مهمی در 
خاورمیانه ایفاء می نمایند. از دهه 1970 تاکنون، این دوکشور برای دستیابی به هژمونی 

.(Osiewicz, 2016: 114) .منطقه ای با همدیگر رقابت می کردند

1-3. بررسی بحران های سیاسی خاورمیانه در دهه 1990
حمله و تجاوز عراق به کویت در سال 1369 به عنوان مهم ترین بحران در این دهه 
باعث تغییرات چشم گیر در صف آرایی های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه و خلیج فارس 
شد. »نیروی نظامی عراق در 11 مردادماه 1369، در پی شکست گفتگوهای مربوط به 
کاهش تولید نفت و باز پرداخت بدهی های عراق به کویت، به این کشور حمله کردند و آن 
را به اشغال خود در آوردند.« )دهقانی فیروز آبادی، 1388: 1392(. هدف راهبردی عراق از 
حمله به کویت و اشغال این کشور، به دست گرفتن رهبری جهان عرب بود. صدام حسین 
از طریق توسعه طلبی ارضی و تجاوز به کویت، درصدد برآمده بود تا موازنه قدرت جدید 
منطقه ای رابه نفع عراق دگرگون سازد. تفوق طلبی و تمایل صدام برای اعمال هژمونی در 

خلیج فارس باعث ترس عربستان و نزدیک شدنش به ایران شد.
ایران و  نیز درکاهش تنش بین  ایران  این دهه سیاست تنش زدایی حاکم در  در 
عربستان مؤثر بود. »این رهیافت از موضع دینی و اسالمی استدالل می کند که منظور از 
صدور انقالب، برپایه اصل دعوت، فراخواندن ملل و جوامع دیگر به گوش فرادادن به پیام 
انقالب اسالمی است. از این رو وظیفه و مسئولیت جمهوری اسالمی ایران ابالغ پیام انقالب 
اسالمی به دیگران از طریق تبیین و توضیح اهداف و آرمان های آن است. رساندن پیام 
انقالب نیز به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به قهر و زور صورت می گیرد. در نتیجه، 
تداوم انقالب اسالمی در خارج از ایران و مبارزه جهت تشکیل امت واحد اسالمی لزوماً به 

معنای جنگ و جهاد مسلحانه نیست.« )دهقانی فیروزآبادی، 1387: 213(
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تهاجم عراق به کویت، اصالح مناسبات با دولت های عضو شورای همکاری را برای 
ایران مبرم تر ساخت. دولت آقای رفسنجانی خواهان عقب نشینی فوری سربازان عراقی 
به مرزهای شناخته شده بین المللی و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات شد، از همه 
قطعنامه های سازمان ملل در مورد این مناقشه پشتیبانی کرد. گرچه عربستان در طول 
جنگ عراق با ایران به آن کشور کمک کرده بود، ولی دولت آقای رفسنجانی با ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک سعی در آشتی با این کشور پادشاهی را داشت )رمضانی، 1381: 132(. 
در این دیدگاه، منظور از صدور انقالب »ساختن اسالمی کشور« و تبدیل شدن ایران به 

»الگو« برای دیگر کشورهای اسالمی می باشد.

2-3. سیاست خارجی عربستان
از پیامدهای بحران کویت و تاثیرات آن بر سیاست خارجی عربستان، عادی سازی 
و ایجاد یک رابطه مسالمت آمیز روابط با جمهوری اسالمی بود. بحران کویت باعث شد تا 
عربستان با مهم ترین تهدیدش در دهه گذشته یعنی جمهوری اسالمی از در آشتی برآید. 
از دیدگاه عربستان »تهدید« اصلی علیه امنیت سرزمینی این کشور صدام حسین می باشد. 
بنابراین ضرورت دارد تا با اتحاد با ایران در مقابل عراق توازن تهدید ایجاد نماید. در این 

دوره سیاست خارجی عربستان برای برقراری توازن تهدید مقابل عراق طراحی گردید.
بعد از حمله عراق به کویت در دهه 1990 و حضور گسترده نظامی امریکا در خلیج 
فارس برای برخورد با صدام حسین و سقوط کمونیسم»عربستان چنین می پنداشت که با 
تغییر در شرایط نظام بین المللی )پس از سقوط کمونیسم( و تحوالت منطقه ای، فضا برای 
ترسیم روابط تازه مهیا شده است. این روند مناسبات در اواسط دهه 70 شمسی و پس از 
اعالم سیاست تنش زدایی از سوی جمهوری اسالمی، روندی روبه بهبود شد و دوطرف به 
رغم وجود اختالف هایی سعی در برطرف کردن ابهامات موجود و نزدیکی روابط داشتند 

)خادم، 1387: 106(.
کشورهایی که از نظر جغرافیایی نزدیک به هم هستند و در یک منطقه قرار دارند 
سیاست خارجی شان به شدت از هم تأثیر می پذیرد )خادم، 1387: 88(. عربستان و ایران 
با قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی از این قاعده مستنثنی نیستند. در این دوره ایران 
و عربستان به سمت بازتعریف روابط و بهبود روابط متقابل خود با یکدیگر حرکت نمودند. با 
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وجود مشکالت اقتصادی و سیاسی بین ایران و عربستان سعودی به عنوان مثال اختالف بر 
قیمت نفت و سهمیه بندی، اختالف بر سر ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس و همچنین 
درخواست ایران برای افزایش تعداد حاجیان، روابط این دوکشور به سمت حل و فصل 

مسالمت آمیز اختالف سوق داده شد.

4. بررسی سیاست خارجی عربستان در دهه اول و دوم قرن بیست و یکم
1-4. تحلیل بحران های مهم خاورمیانه

آغاز بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جلوه دیگری از رویارویی های 
این دو دولت بوده و تشدید واگرایی ها و مناقشات را در سطوح سیاسی و دیپلماتیک به 
دنبال داشته است. تحوالت یمن، بحرین، لبنان، سوریه وعراق مبین عمق تمایزات سیاسی 
و حاکی از افتراق سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی است. ایران 
درصدد ایجاد تغییرات در ساختارهای موجود در منطقه از طریق حمایت های مادی و 
معنوی از جنبش های اسالمی، و تحرکات ضدآمریکایی و ضدصیهونیستی است. عربستان 
سعودی هم به روش های گوناگون در پی بقای رژیم های نزدیک به خود و یا حفظ نظم 
مطلوب و احیاناً حذف جریان های مخالف است )خضری و دیگران، 1394: 181(. عربستان 
و ایران به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه ای خواه ناخواه یک رقابت دیرینه و دائم را بر سر 
رهبری سیاسی کشورهای اسالمی دنبال می کنند )موسوی و بخشی تلیایی، 1391: 73(. 
عربستان از سال 2011 بعد از قیام مردم در کشورهای عربی دچار مشکالت متعددی در 
حوزه دیپلماسی شد. قیام در کشورهای عربی به منزله بازکردن جعبه پاندورا از اسالم 
سیاسی، فرقه گرایی، قبیله گرایی، نفوذ ایران و گسترش فعالیت های القاعده شد. همچنین 
با ایاالت متحده آمریکا در مورد نظم منطقه ای و استراتژی ممکن برای مدیریت وضعیت 
آنارشیک در منطقه اختالف نظر پیدا نمود (Wehrey, 2015: 4) . در این قسمت رقابت 
ایران و عربستان برای گسترش حوزه نفوذ در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:

1-1-4. عراق
بعد از سقوط صدام در سال 2003 و تغییر نظم سیاسی عراق که به صورت پیدایش 
دولت مستقل و دموکراتیک شیعی در همسایگی عربستان ظهور و بروز پیدا کرده است، از 
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دوجهت مایه دلهره و تشویش دولت مردان سعودی شده است: 1. دولت عراق تنها دولت 
عرب خلیج فارس است که در فرایندی انتخاباتی، سکان دار امور شده است و این بیدار 
باشی برای اعراب منطقه خصوص مردم عربستان سعودی است که برای سالیان متمادی 
تحت حکومت خاندان سلطنتی قرار گرفته است. 2. حضور شیعیان در رأس هرم سیاسی 
عراق و نفوذ روزافزون جمهوری اسالمی ایران در این کشور، به منزله برقراری ترتیبات 
سیاسی و امنیتی جدیدی در محیط عربی- اسالمی منطقه است. که موقعیت سعودی ها 

را در مرز هشدار قرار داده است )خضری، 1394: 186(.
از سال 2005 و بعد از اشغال عراق، سیاست عربستان و ایران در عراق در یک جهت 
نبوده است و اغلب در ستیز و رویاروی بوده اند. ایران از گروه های شیعی در حکومت عراق 
حمایت می کند و عربستان از گروه های سنی و هوادار آمریکا در عراق حمایت می نماید. در 
حالی که نفوذ ایران در عراق روبه گسترش بود، عربستان با اتخاذ سیاست انفعالی درصدد 

.(Zeino-Mahmalat, 2012: 225)  محدود کردن نفوذ ایران بود
رابطه بین ایران و عربستان به خصوص بعد از سقوط دولت صدام، متأثر از تنش های 
ساختاری موجود در منطقه است. هرکدام از این دو بازیگر به دنبال رهبری جهان اسالم و 
همچنین چیدمان، خاصی از نظم در منطقه هستند. در حالی که برداشت ایران از عربستان 
به عنوان یک بازیگر وابسته به آمریکا است که برتری مشروع ایران را در خلیج فارس به 
چالش می کشد، عربستان نگران قدرت و جاه طلبی ایران در منطقه به خصوص افزایش 
قدرت این کشور بعد از سقوط صدام و همچنین جنگ افزارهای هسته ای احتمالی آن است 

)نیاکویی و ستوده، 1394: 164(.
از دیدگاه عربستان، با سقوط صدام، نفوذ ایران در کشور عراق روبه گسترش است. 
عربستان که خود را رقیب اصلی ایران در منطقه تصور می کند طبق پروسه ایران هراسی 
معتقد است که حضور و حمایت ایران در عراق باعث قدرتمندی شیعیان این کشور و 
منزوی شدن سنی ها در عراق شده است. از این رو با سیاست حمایت از سنی ها عراق عالوه 
.(Bazoobandi, 2014) بر نفوذ در عراق، درصدد تخریب چهره ایران در عراق برآمده است

2-1-4. سوریه
 از زمان وقوع درگیری در فوریه 2011، دخالت های منطقه ای و جهانی در بحران 
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سوریه به اوج خود رسیده است. اقدام رهبران سعودی در حمایت از معارضان سوری در 
جهت کاهش نفوذ ایران در منطقه و اعمال نقشی فعال به عنوان رهبر جهان اسالم و 
افزایش نفوذ خود در منطقه است؛ به عبارت دیگر عربستان به طور مشخص سوریه را از 
دریچه رقابت های منطقه ای با ایران )مهار قدرت و نفوذ ایران( نگاه می نماید و در واقع برای 
کاهش نفوذ ایران در منطقه یا مهارکردن الگوی نفوذ نظام اسد گام بر می دارد. عربستان 
دامنه این تهدید را بعد از بیداری اسالمی گسترده تر می بیند و نزدیکی گروه های مقاومت 
و به خصوص سوریه به ایران را به منزله برهم خوردن تعادل منطقه ای و به حاشیه رفتن 
سیاست های سعودی می داند؛ بنابراین عربستان با رویکردی غربی – عربی تالش دارد تا 

موقعیت ایران درسوریه را کاهش دهد )کوهکن و تجری، 1393: 125(.
عربستان تالش نموده است »برای رویارویی با گسترش نفوذ ایران در عراق و سوریه، 
به پشتیبانی از گروه های سنی و سلفی بپردازد. وضع مورد دلخواه عربستان، روی کار 
آمدن رژیم هوادار عربستان در سوریه است که نفوذ ایران را در دمشق و نیز در بیروت از 
میان ببرد. هرچه سرپیچی شیعیان عربستان و آمادگی آنان برای به چالش کشیدن رژیم 
سعودی بیستر باشد، و هرچه اکثریت سنی با انجام نگرفتن اصالحات در داخل بیشتر 
تحریک می شود، دولت عربستان سیاست های منطقه ای تندتری در برابر ایران و عرب های 
هم پیمانش در منطقه به اجرا می گذارند )محمدیان، 1395: 60(. در حال حاضر هدف 

.(Sailer, 2016: 1) .اصلی عربستان مبارزه با نفوذ ایران در سوریه می باشد
عربستان سعودی نزدیکی گروه های مقاومت به خصوص سوریه به ایران را به منزله 
بر هم خوردن تعادل موازنه منطقه ای و تهدیدی علیه خود می داند. از همین رو، این کشور 
با آغاز ناآرامی در سوریه و در هماهنگی با طرح غربی- عربی تالش می کند تا موقعیت 
ایران را در سوریه تضعیف کند. به همین دلیل عربستان برای محدودسازی قدرت ایران 
و ایجاد تغییر در موازنه منطقه ای از مخالفین نظام سوریه و سلفی جدیدها حمایت کند. 

)نجات، 1393: 640(.

3-1-4. مساله هسته ای ایران
پیگیری ایران در دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای باعث سوءادارک عربستان 
شد. تصور عربستان این بود که ایران درصدد دستیابی به سالح هسته ای جهت تغییر توازن 
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قوا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. (Salavatian and other, 2015: 148) . تلفیق 
قدرت سخت با قدرت نرم و استفاده ازآن در دیپلماسی ایران، باعث ترس عربستان از نفوذ 

ایران در کشورهای عربی منطقه شد.
توافق برجام بین ایران و قدرت های بزرگ )خصوصاً آمریکا( باعث واگرایی بیشتر بین 
ایران عربستان شد. تصور عربستان این بود با حل مساله هسته ای، رابطه دو کشور ایران و 
آمریکا مسالمت آمیز خواهد شد و عربستان جایگاه و اهمیت خود را در سیاست خارجی 
آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس از دست خواهد داد. همین سوءدرک عربستان باعث 

ایجاد خط مشی ها و سیاست های تهاجمی و ستیزه جویانه در منطقه شد.
جاه طلبی های  امکان  هسته ای  سالح  به  ایران  »دستیابی  است:  معتقد  عربستان 
هژمونیک گسترده تری به ایران برای تغییر موازنه منطقه خواهد داد؛ همچنان که ترس 
عربستان از دستیابی ایران به سالح هسته ای از پیروزی مدل مقاومت در منطقه و تقویت 

متحدان ایران ناشی می شود )صادقی اول و دیگران، 1394(.
 بدین ترتیب، عربستان دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای را تهدیدی علیه خود 
تصور می نمود. سیاستمداران عربستان برای توازن تهدید مقابل ایران با اسرائیل، ترکیه 
و کشورهای حوزه خلیج فارس همسو شده و در مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا سعی 
در تخریب روند مذاکرات داشتند. همچنین مذاکراتی را برای دستیابی به انرژی هسته ای 
با آمریکا و فرانسه انجام دادند و یا کمک مالی عربستان به پاکستان برای خرید کالهک 

هسته ای از خارج را در این راستا می توان تفسیر نمود.

4-1-4. یمن
یکی از جبهه های درگیری بین ایران و عربستان کشور یمن می باشد». عربستان، 
کشور یمن را خط قرمز خود می داند که ایران نباید از آن عبور نماید. آنها ایران را متهم به 
حمایت از شیعیان الحوثی در جنگ با عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حس 
گسترش طلبی و جاه طلبی این کشور در خلیج فارس و خاورمیانه می دانند. سیاستمداران 
عربستانی اذعان می دارند که ایران در چهار پایتخت کشورهای عربی بیروت، بغداد، دمشق 
و صنعا نفوذ دارد (Sailer, 2016: 5)  . عربستان سعودی در راستای پرژوه ایران هراسی 
تبلیغات گسترده ای را علیه جمهوری اسالمی راه اندازی کرده است و ایران به سیاست های 

تبیین رئالیستی 
سیاست خارجی عربستان

 در قبال 
بحران های خاورمیانه 
)1979-2015(



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستویکم
پاییز1395

101

گسترش طلبی، تهاجمی و با نیات تسلط بر منطقه معرفی می نماید. این عمل برای منحرف 
کردن افکار عمومی تجاوزعربستان به یمن، دخالت در امور داخلی بحرین و ... می باشد.

از دیدگاه عربستان، تأمین امنیت خلیج فارس با مقابله با نفوذ و جاه طلبی ایران در 
عراق، لبنان، سوریه و ایجاد روابط نزدیک با بحرین و بقیه کشورهای خلیج فارس میسر 
می شود (Kamrava, 2013: 4)  . پس از قیام های عربی، ماهیت تهدیدات در خاورمیانه 
تغییر یافته است، به گونه ای که این تهدیدات به طور مستقیم مشروعیت و ثبات حاکمان 
سعودی را بیشتر به چالش می کشد و از این رو پاسخی متفاوت می طلبد. در بحران یمن 
عربستان با اتخاذ سیاست موازنه تهدید علیه منبع تهدید، به سوی سیاست خارجی متکی 

به توانایی خود سوق پیدا مرده است )همیانی، 1393: 54(.

2-4. بررسی سیاست خارجی عربستان در اوائل قرن بیست و یک براساس 
توازن تهدید

در این دوره تنش و بی اعتمادی بین ایران و عربستان به اوج خود رسید. سیاست مداران 
عربستان با سوءتصور از جایگاه و وضعیت ایران در خاورمیانه و خلیج فارس در قالب 
»ایران هراسی« و »شیعه هراسی« درصدد مطرح کردن ایران به عنوان »تهدیدی« علیه 
صلح و امنیت منطقه هستند. ایجاد اتحادها و ائتالف ها جدید با محوریت عربستان و با 
ورود کنش گران سیاسی جدید مثل اسرائیل جهت برقراری »توازن تهدید« مقابل محور 
مقاومت به رهبری ایران می باشد. عربستان با تشکیل ائتالف هایی مرکب از کشورهای 
حوزه خلیج فارس، همکاری و مشارکت با ترکیه و اسرائیل، حمایت از گروه های تروریستی 
در منطقه و به راه انداختن جنگ های مختلف در سوریه، یمن و عراق نشان داده است که 

درصدد گسترش سیاست های ضدایرانی خود در منطقه می باشد.
مقامات رسمی عربستان اذعان می دارند هدف اصلی در سیاست خارجی عربستان 
مبارزه با تهدید ایران و جلوگیری از تسلط این کشور بر منطقه می باشد. ایران بیشترین 
نفوذ را در کشورهای عراق، سوریه و لبنان دارد. از دالیل ترس عربستان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس از ایران، وجود اقلیت شیعی در این کشورها و تاثیرگذاری ایران بر آنها 

می باشد.
سیاست دولت عربستان سعودی به شدت تحت تأثیر تحوالت و جریانات منطقه ای 
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و گهگاه بین المللی بوده است. دیپلماسی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، 
»مبارزه با تهدید« بوده است و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات تعیین کننده سیاست 
خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده است. بنابراین می توان گفت که از میان دو 
عنصر هویت و امنیت، عنصر امنیت بر سیاست خارجی عربستان سعودی غالب بوده است. 

)عطایی و  منصوری مقدم، 1391: 137(.
در این دهه یکی از نگرانی اصلی عربستان، تالش ایران برای حل وفصل مسالمت آمیز 
مساله هسته ای از طریق مذاکره با آمریکا بود. مقامات عربستانی تصور می کردند حل 
دیپلماتیک مساله هسته ای باعث نزدیکی ایران و آمریکا شده و این عمل تهدیدی برای 
روابط راهبردی واشنگتن و ریاض خواهد بود و امنیت عربستان را به خطر خواهد انداخت 
به همین دلیل به همراه اسرائیل با توسل به انواع شیوه های و ترفندهای سیاسی و اقتصادی 
درصدد تخریب و به هم زدن مذاکره بین ایران و آمریکا از یک طرف و ایران و 1+5 )آلمان، 
روسیه، چین، آمریکا، فرانسه وانگلیس( از طرف دیگر برآمدند. »مقامات سعودی معتقدند 
که هرگونه نزدیکی بین ایران و غرب با محوریت آمریکا، تهدیدی برای روابط استراتژیک 
سنتی عربستان و آمریکاست و امنیت رژیم سعودی را با جالش هایی اساسی روبرو خواهد 

کرد.« )اسدی، 1395: 14(.
بعد از انقالب های عربی 2011 و تسری به کشورهای بحرین و یمن و خصوصاً بعد از 
مذاکره بین ایران و آمریکا در باب مساله هسته ای، »عبور این کشور از سنت محافظه کاری 
در سیاست خارجی و گرایش شدید به سوی سیاست خارجی تهاجمی« در عربستان 
فعال و  به یمن، حضور  تمام عیار  نظامی  به بحرین، »حمله  مشاهده شد. لشکرکشی 
گسترده در بحران سوریه« نشان دهنده این است که این کشور نفوذ ایران در منطقه را به 
عنوان تهدیدی علیه خود درک می کند و از این رو درصدد ایجاد توازن تهدید در مقابل 

ایران می باشد.
درک نخبگان جدید در عربستان این است که وجود حوثی با مذهب شیعه که تحت 
حمایت ایران هستند تهدیدی استراتژیک در همسایگی استان های صعده، الجوف و حجه 

. (Neubauer, 2015:1) عربستان می باشند و این امر باعث شکنندگی مرزها شده است
می باشد.  سعودی  رژیم  »امنیت«  عربستان  خارجی  سیاست  در  هدف  مهم ترین 
»زمانی که قدرت های بزرگ منطقه مستقیماً مشروعیت حکومت سعودی را تهدید نموده 
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و یا تهدید نظامی مطرح می نمایند، عربستان سعودی مخاطرات زیاد مخالفت با آن را به 
جان می خرد و از ایاالت متحده تقاضای کمک می کند. اما وقتی قدرت های منطقه ای رژیم 
سعودی را تهدید نمی کنند، ریاض با آنها همراهی خواهد کرد؛ حتی اگر روابطش با ایاالت 

متحده را پیچیده نماید.« )عطایی و منصوری مقدم، 1391: 164(.
از دیدگاه عربستان، »ایران به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی در جمعیت شیعیان 
از  امر  واین  می باشد  منطقه  در  عربستان  نقش  حذف  درصدد  کویت  و  بحرین  عراق، 
سیاست   .(Galind lujan, 2014: 52)».می باشد عربستان  امنیتی  دغدغه های  بزرگترین 
خارجی عربستان متأثر از دو پدیده؛ خروج ایاالت متحده آمریکا و ظهور ایران به عنوان 
قدرت منطقه ای می باشد (Priego Moreno, 2015) . عربستان تالش می نماید برای پیروزی 
.(Hartmann, 2016: 4)  در نبرد ژئوپلیتک با ایران، از اهرم شیعه و سنی استفاده نماید

نتیجه
عربستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، نقش 
مهمی در تحوالت سیاسی و امنیتی این منطقه ایفاء می نماید. نگاه عربستان به ایران در 
دهه 1980 به عنوان کنش گری تهدیدگر بود. حمایت از عراق در جنگ با ایران، تأسیس 
شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981، حمایت اعضاء شورای همکاری و به خصوص 
عربستات سعودی از عراق در جریان جنگ تحمیلی، کشتار شیعیان ایرانی در جریان 
مراسم حج در مرداد 1366 و حمایت از رویکردهای آمریکا در منطقه خلیج فارس باعث 
اتخاذ سیاست توازن تهدید علیه جمهوری اسالمی شد. به عبارتی ادراکات و برداشت های 
ناصواب عربستان سعودی در دهه 1980 سبب شده تا این کشور سیاستی خصمانه و 

تقابل گرایانه در قبال جمهوری اسالمی ایران اتخاذ نماید.
در دهه 1990 با حمله عراق به کویت و اشغال این کشور و چشم داشت صدام به 
خاک عربستان باعث شد که عربستان، عراق را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت منطقه 
قلمداد کرده و در این راستا ضمن تقبل قسمت عمده هزینه لشکرکشی آمریکا به خلیج 
فارس برای بیرون کردن عراق از خاک کویت، با اتحاد موقتی با ایران برای ایجاد توازن در 

مقابل تهدید صدام، سعی در نزدیکی به ایران نمود.
نابودی طالبان در افغانستان، تهاجم آمریکا به عراق در 2003 و حذف صدام و حزب 
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بعث از صحنه سیاست عراق باعث ایجاد خالء قدرت در این کشورها شد. این امر باعث 
نفوذ جمهوری اسالمی در این کشورها شد. بعد از وقوع انقالب های متعدد در کشورهای 
عربی تونس، مصر و لیبی و سقوط نظام سیاسی متحد عربستان، توازن قدرت به نفع ایران 
دگرگون شد. عربستان با تهاجم به بحرین و یمن، اقدامات و حمایت های لجستیکی، ملی 
و تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد سوریه )متحد ایران(، قلمدادکردن جنبش حزب ا... 
لبنان به عنوان یک گروه تروریستی، مخالفت با نفوذ سیاسی ایران در لبنان، ایجاد اخالل 
در روند مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا و هم سویی با اسرائیل برای ضربه زدن به منافع 
ایران در خاورمیانه تالش نمود، توازن قدرت در منطقه خاورمیانه را نفع خود دگرگون 
نماید. عربستان در دهه اول و دوم قرن بیست ویکم ایران را تهدید و دشمن در نظر 
گرفته است. بنابراین نخبگان سیاسی عربستان با همکاری ایاالت متحده آمریکا و ائتالف 
با اسرائیل و ترکیه علیه منافع و امنیت جمهوری اسالمی اقدام می نمایند. تالش عربستان 
برای اتهام زنی به ایران در زمینه دخالت در امورات داخلی، کشورهایی نظیر عراق، لبنان، 
بحرین و در نهایت حمله عربستان به بحرین و یمن و ابعاد مختلف فاجعه منا، روابط دو 
کشور را شدت بحرانی نمود. عربستان برای ایجاد توازن تهدید در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران با اسرائیل، ترکیه و بعضی ازکشورهای عربی اتحاد موقت سیاسی برقرار نموده و در 

این مسیر از حمایت های آمریکا نیز بهره مند شده است. *
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