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رقابت قدرتهاي منطقهاي خليجفارس
(ايران و عربستان) بعد از انقالب اسالمي
طهمورث حيدري موصلو
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عبدالمهدي شيخياني
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چکيده
در مناطق ژئوپليتيکي مختلف جهان ،رقابت قدرتها
ماهيت چند سطحي پيدا کرده و رقابتها از مقياس محلي و
ملي به منطقهاي و فرامنطقهاي توسعه يافته است و از اينجا
يکي از مقياسهاي چالش برانگيز و رقابتآميز در ماهيت
منطقهاي قدرتها ايجاد ميشود؛ يعني ،منافع مختلف قدرتهاي
منطقهاي سبب شکلگيري فضاي امنيتي و سياسي متنوعي
در منطقة ما خواهد شد .در اين راستا ،ايران و عربستان بعنوان
دو قدرت رقيب همسطح ،هر يک در پي افزايش نفوذ خود در
منطقة خليجفارس و نيز در جهان اسالم ميباشند .اين امر
باعث ايجاد رقابت روزافزون بين دو کشور (ايران و عربستان)
چه قبل و چه بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران شده است؛
هر چند بعد از انقالب اين رقابت در حوزة نفوذ و تأثيرگذاري
بدليل يکسري از شرايط بيشتر شده ،اما در مجموع رقابت
ميان اين دو کشور بر سير روابط فيمابين تأثير بسزايي
داشته و فراز و نشيبهاي فراواني را طي کردهاست؛ همچنين،
از ابتداي انقالب اسالمي سوءظن اعراب حوزة خليجفارس،
به ويژه عربستان سعودي ،نسبت به آنچه كه آنرا تالش
جمهوري اسالمي نو پا ،براي صدور (انقالب اسالمي -شيعي
 و ايدئولوژي ضد غربي) ميدانستند در واكنش به جمهورياسالمي در ايران ،هويدا بود .دو سال پس از پيروزي انقالب،

كشورهاي مذكور با تشكيل شوراي همكاري خليجفارس بطور
عملي در جهت مقابله و رفع نگراني ،از بابت حضور يك ايران
جديد در منطقه ،گام برداشتند.
در مسير اين روابط گاه اين دو کشور بر سر مسائل
منطقهاي ،فرهنگي و مذهبي در مقابل يکديگر ايستاده و گاه
بر سر منافع مشترک باهم همکاري کردهاند .در اين پژوهش
با استفاده از منابع کتابخانهاي و روش توصيفي -تحليلي برآنيم
که فضاي رقابت دو قدرت منطقهاي خليجفارس يعني ايران و
عربستان را بعد از انقالب اسالمي مورد كاوش قرار دهيم.
كليدواژگان
خليجفارس؛ رقابت منطقهاي؛ ايران؛ عربستان
مقدمه
وقوع انقالب اسالمي را بايد سرآغاز تحولي جديد در
روابط دو کشور ايران و عربستان دانست .اين رويداد باعث
استقالل سياست خارجي و تغيير راهبرد خارجي ايران و در
نتيجه چرخش جدي ،در معادالت استراتژيک منطقه گرديد.
هرچند پس از شکلگيري انقالب اسالمي شاهد همکاريهايي

 .1دانشجوي دکتراي جغرافياي سياسي ،دانشگاه تهران
 .2دانشآموختة کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ،دانشگاه تهران
 .3دانشآموختة کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ،دانشگاه شهيد بهشتي
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در برخي از بخشهاي محدود روابط ايران و عربستان از جمله،
اقتصادي بودهايم ،ولي رقابتهاي گستردهاي نيز ميان اين
دو کشور در جريان بودهاست .ايران و عربستان ،مهمترين
کنشگران سياسي ،در حوزة خليجفارس بشمارميآيند و از
تأثيرگذارترين کشورهاي منطقهاند.
به باور برخي از پژوهشگران استراتژيک و امنيتي ،ايران
يک قدرت منطقهاي با ابعاد «ژئوکالچر»  4است و از سوي
ديگر ،عربستان ،نيز ميکوشد با گسترش نفوذ منطقهاي
خود به رويارويي با برتري منطقهاي ايران بپردازد .اين راهبرد
عربستان از سوي غرب ،بويژه ،اياالت متحده آمريکا در
چارچوب استراتژي «ايجاد هژموني 5از راه موازنه منطقهاي با
رقيبان» حمايت ميشود .بدينترتيب ،عربستان از پشتيباني
غرب ،بخصوص ،اياالت متحده در برابر نفوذ منطقهاي ايران
برخورداراست .ايران و عربستان سعودي ،حداقل ،از زمان
وقوع انقالب اسالمي در ايران ،اغلب بهمثابة رقباي جدي
در کسب حوزة نفوذ ،در جنوب غرب آسيا ،بويژه ،منطقة
خليجفارس رفتارکردهاند.
با وجودي که اين دو کشور خود را بعنوان رهبر امت
اسالمي معرفيميکنند ،اما اختالفات موجود در حوزة اهداف
و منافع ملي آنها داراي شدت زيادياست .از بسياري جهات،
عربستان سعودي بعنوان يک نظام محافظهکار و محتاط،
ي که ،ايران با توجه
خواستار حفظ وضع موجود است؛ در حال 
بهوقوع انقالب اسالمي در اين کشور ،اغلب تغييرات انقالبي را،
در سراسر منطقة خليجفارس و جنوب غرب آسيا دنبالميکند.
عربستان سعودي روابط محکم و تنگاتنگي با بلوک غرب دارد،
اما جمهوري اسالمي ايران دول غربي ،بخصوص ،اياالت متحده
آمريکا را خطرناکترين دشمن خود ميداند.
 .4بمعناي چگونگي دستيابي به سلطه ،با استيالي فرهنگي است .در
گذشته تصور براين بود كه سياست بهتنهايي ميتواند بسياري از دردهاي
جامعة بشري را تسكين بخشيده و تشنجها و ناآراميهاي فزايندة زندگي
اجتماعي را ،در عرصههاي گوناگون بهثبات و آرامش مبدل سازد .اما
اكنون آشكارگرديده ،كه سياست بهتنهايي و بدون فرهنگ و اقتصاد
قادرنيست ،محيطي شايسته و مطلوب و جهان عاري از خشونت و
درگيري را براي انسانها فراهمسازد.
 .5سلطه يا رهبري ،لغتنامة دهخدا

رقابت بين رياض و تهران در عرصة سياست برخي از
دولتهاي منطقه نيز بروز و ظهور يافتهاست؛ تا جايي که اين
دو قدرت تالشدارند ،نفوذ خود را گسترش و اهداف خود
را پيادهکنند .از طرف ديگر رقابتهاي عربستان با ايران ،در
پي تحوالت اخير ،در خاورميانة اسالمي ،رنگ تازهاي بخود
گرفتهاست .در پژوهش حاضر رقابت دو قدرت منطقهاي،
يعني ايران و عربستان ،بعد از انقالب اسالمي ،مورد واکاوي
قرارميگيرد.
يافتههاي پژوهش
جمهوري اسالمي ايران ،قبل از 1979م1357/ش (بعنوان
محور تعادل و توازن ژئوپليتيک جنوب غرب آسيا) با کمک
مکمل استراتژيک خود ،يعني عربستان و با پشتيباني قدرت
بحري جهاني (اياالت متحده آمريکا) ،توانست توازن نسبتاً
پايداري را بر حوزة خليجفارس برقرارسازد .درنتيجه ،طي
سه دهه خليجفارس از يک امنيت نسبي خوبي برخورداربود و
همة کشورهاي واقع درآن ،بجز ،عراق بصورت مسالمتآميز،
مسائل خود را حلميکردند و هيچ برخورد خشونتآميزي
بين آنها اتفاقنيفتاد (عزتي.)182 :1379 ،
تالش ايران براي تبديل به بزرگترين  قدرت منطقهاي
نيز تهديدي براي حاکميت کشورهاي حوزة خليجفارس
محسوبنميشد .ايران نهتنها در اين دوره ،بلکه در تمام
سالهاي پس از جنگ جهاني دوم نيز ،سعي در نقض حاکميت
آنها بر سرزمينشان نداشت .همچنين دو کشور ايران و
عربستان ،در زمينة مسائل «اوپک»« 6،فلسطين» و «سازمان
کنفرانس اسالمي» وحدت نظر داشته و هردو به يک ديدگاه
به آمريکا و شوروي مينگريستند (سادات عظيمي:1375 ،
 .)124با اين حال اين منافع دوجانبه ،با ديگر عاليق دو کشور
در تضاد بود؛ از اين جهت ،در پايان سال 1974م1352/ش
رقابتهاي فزاينده بين دو کشور ،مانع از همکاري واقعي بين
 .6سازمان کشورهاي صادر کنندة نفت با نام اختصاري اوپک (،)OPEC
يک کارتل بينالمللي نفتي است و متشکل از کشورهاي الجزاير؛ ايران؛
عراق؛ کويت؛ ليبي؛ نيجريه؛ قطر؛ عربستان سعودي؛ امارات متحده
عربي؛ اکوادور؛ آنگوال و ونزوئالست .مقر بينالمللي اوپک از بدو تأسيس
در سال1960م۱۳۳۹ /ش در ژنو بود و در سال1965م۱۳۴۴ /ش به
شهر وين در کشور اتريش انتقال يافت.
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آنان شد و عربستان از اهداف ايران در منطقه بيمداشت.
سوءظن عربستان از نيات ايران در دو زمينه مطرح بود ،اول
در واکنش بهتقويت فزايندة نظامي ايران و دوم در واکنش
بحضور ايران در درياي عمان و تحکيم کنترل خود بر تنگة
هرمز (مجتهدزاده.)143-142 :1382 ،
رقابت ايران و عربستان و حوزههاي مختلف آن
ايران و عربستان از قدرتهاي مهم منطقة جنوب غرب
آسيا ،بخصوص ،منطقة خليجفارس ،محسوبميشوند و
هر يک در پي افزايش نفوذ خود در اين مناطق و در جهان
اسالم ميباشند .اين خود باعث رقابت روز افزون بين دو
کشور ،چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمي ايران شدهاست؛
اگرچه بعد از انقالب اين رقابت ،در حوزة نفوذ و تأثيرگذاري
در ميان کشورهاي اسالمي بيشتر شده ،اما در کل ،رقابت
ميان دو کشور بر سير روابط متقابل تأثير بسزايي داشته و
فراز و نشيبهاي فراواني را طي کردهاست .در مسير اين روابط،
گاهي دو کشور بر سر مسائل منطقهاي ،فرهنگي و مذهبي در
مقابل يکديگر ايستاده و گاهي ،بر سر منافع مشترک ،با هم
تعاملداشتهاند.
ايران و عربستان رقابتهايي در سطح منطقه دارند ،که
ميتوان آنها را در اين دو بعد بررسيکرد:
● ●اولين بعد ،استراتژيهاي برجسته در سياست خارجي
اين دو کشور است .هرچند ايران بعد از وقوع انقالب
اسالمي ،در سياست خارجي ،از استراتژي «اتكا
بخود» پيرويميکند و به پتانسيل کشورهاي منطقه
نيز توجهدارد ،ولي عربستان سراسر تاريخ خود ،جز
در دورهاي کوتاه ،روابطي نزديک با غرب (نخست با
انگلستان و سپس با اياالت متحده) داشتهاست؛ يعني
سياست خارجي آن کشور در چارچوب همپيماني و
همسويي با غرب جايميگيرد .مثال بارز اين راهبرد،
حضور نظامي اياالت متحده در عربستان است (بويد،
.)691:1380
● ●اين رقابت به تالش دو کشور ،براي رهبري و زعامت،
در جهان اسالم و منطقه بازميگردد .در اين راه ،تهران
و رياض هزينههاي قابلتوجهي براي حمايت از ملتها،
68

جنبشها و دولتهاي اسالمي پرداختهاند .بر اين پايه ،در
بررسي روابط ايران و عربستان بايد جايگاه وفاداريهاي
ايدئولوژيک ،مذهبي و فرقهاي را بدرستي شناخت.
از ديد ايدئولوژيک و گفتمان حکومت و مشروعيت
سياسي ،ايران و عربستان در برابر هم قراردارند .گفتمان
حکومت ايران بر آموزههاي دو تن از برجستهترين
علماي شيعه ،امام خميني(ره) ،که نظرية «واليت
فقيه» و شهيد محمد باقر صدر ،که نظرية «جمهوري
اسالمي» ،را مطرحکردند ،شکلگرفتهاست ،ولي بنياد
گفتمان حکومت عربستان به اتحاد محمدبنسعود
و محمدبنعبدالوهاب و ايدئولوژي «وهابيت» و
«سلفيگري« بازميگردد .با توجه به تفاوت بارز آموزهها
و انگارهها در وهابيت و تشيع ،که بنوعي بهتقابل و
رقابت اين دو ايدئولوژي انجاميده ،ايران و عربستان
خواهناخواه در برابر هم قرارميگيرند .بدينترتيب،
تقابل اين دو كشور در عرصة ايدئولوژيكي بر عرصههاي
كاربردي و راهبردهاي دو كشور ،تأثيرميگذارد.
رقابت ايران و عربستان ،با وقوع انقالب اسالمي در ايران
(1979م1357 /ش) با دورهاي ،که سياست اياالت متحده
بر مبناي نظريات رئيسجمهور ،نيکسون ،شکلميگرفت،
همزمانبود .در اين سياست ،اياالت متحده براي اجراي اهداف
خود در جهان سعيميکرد ،وظايف امنيتي و سياسي را بر
عهدة متحدين منطقهاي قابل اعتماد خود ،در هر منطقه از
جهان قراربدهد و از حضور مستقيم نظامي ، خوددارينمايد.
نيکسون سياست خود را در منطقة خليجفارس ،تحت
عنوان «سياست دو پايهاي» ،يعني ايران و عربستان ،بهمورد
اجراگذاشت .وي اعتقادداشت ،که اياالت متحده در پرتو
تقويت و پرورش اين دو کشور ،قادر به کنترل امنيت و ثبات
منطقه ،از راه دور است (حافظنيا .)116:1382 ،در نهايت
با توجه به موقعيت ژئوپليتيک منحصر به فرد ايران ،تقويت 
ايران از جانب اياالت متحده در اولويت قرارگرفت .بدينترتيب
ايران و عربستان بعنوان دو متحد استراتژيک اياالت متحده در
منطقة ژئوپليتيک خليجفارس نقشآفريني ميکردند ،برغم
اينکه آنها با يکديگر رقابت پنهاني نيز داشتند.
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ترس از نفوذ «کمونيسم» ،که موجب نزديکي غرب به
ايران شده بود و حمايت شوروي از عراق ،که گسترشدهندة
«راديکاليسم چپگرا» در منطقه بود ،نيز موجب نزديکي دو
کشور ايران و عربستان سعودي بههم شدهبود؛ البته سابقة
چالشهايي نيز در اين دوره بر روابط دو کشور سايهميافکند که
مثال بارز آن اعدام يکي از حجاج ايراني به نام ابوطالب يزدي در
مأل عام بود ،که توسط عربستان در سال 1944م1322/ش،
روي داد و منجر بهقطع رابطة سياسي ،بين دو کشور ايران و
عربستان شد.
رقابت فرهنگي و ايدئولوژي
پس از انقالب اسالمي يکي از موضوعات عمدة منازعه،
در منطقة خليجفارس ،مسائل مذهبي و ايدئولوژي
بودهاست .بعبارت ديگر ،پيروزي انقالب اسالمي در ايران
(1979م1357/ش) ،سبب احياي دو روند مذهبي و
ايدئولوژيکي در منطقه شد و از اين طريق موجبات نگراني
کشورهاي ديگر منطقة خليجفارس ،فراهم آمد .در توجيه
اين نگراني ،ايران از يک سو ،بعنوان نمايندة اسالم انقالبي و
شيعي قادربود ،موجب بيثباتي در برخي از کشورهاي منطقه،
مانند عراق؛ بحرين و عربستان که بويژه ،داراي جمعيت شيعه
(اقليت يا اکثريت) بودند ،گردد .از سوي ديگر نيز ،ايدئولوژي
انقالبي ايران ،که سمت و سوي ضد اقتدارگرايي و ضدغربي
داشت ،ميتوانست موجب بيثباتي کشورهاي منطقه گردد
که همگي بدون استثنا ،اقتدارگرا و همچنين متمايل به غرب
و داراي ،يک ايدئولوژي در تقابل با ايدئولوژي انقالبي ايران
بودند (حاجي يوسفي.)169-168 :1387 ،
همانطور که ذکر آن رفت از ديد ايدئولوژيک ،ايران و
عربستان در تقابل با هم قراردارند .حکومت ايران بر آموزههاي
علماي مذهب «تشيع» و نظريات «واليت فقيه» و «جمهوري
اسالمي» بنيان گذاردهشده ،ولي بنياد حکومت عربستان
بر انگارههاي «وهابيت» شکلگرفتهاست .با توجه بهتقابل
آموزهها در وهابيت و تشيع ،ايران و عربستان خواهناخواه با
توجه به عنصر هويتبخش ايدئولوژيک متعارض ،در برابر هم
قرارميگيرند.

بنابرين تنشهاي شيعه و سني و اختالفات ايدئولوژيک ،از
عوامل مهم ،در روابط دو کشور عربستان و ايران است؛ بنوعي
که اين دو کشور ،برخي تحوالت منطقه را از دريچة اختالفات
ايدئولوژيک رصدميکنند .با اين حال ،بايد پذيرفت ،که حکام
و نظام سياسي اين دو کشور تعيينکنندة اين اصل هستند ،که
آيا اين اختالف ايدئولوژي و مذهبي تبديل به ابزاري براي مقابله
و رقابت با طرف مقابل شود يا در خدمت اهداف ژئوپليتيک
کشور بکارگرفتهشود .اگرچه تفاوتهاي قومي -مذهبي و
ايدئولوژيک ،بخودي خود ،مانع مهمي براي گسترش روابط و
تعميق رقابتهاي بين کشورها ،محسوبنميشود ،اما چنانچه،
رقابت دو کشور ،با دو ايدئولوژي ناهمسان قومي -مذهبي بر
سر رهبري منطقه و جهان اسالم ،به اين تفاوتها اضافهشود،
خواهيمديد ،که امکان رقابت اين دو کشور بنحو قابلتوجهي
افزايشمييابد؛تا جايي که حتي برخي انديشمندان سياسي
معتقدند ،که بطن و خاستگاه رويارويي و رقابت ايران و
عربستان ،از مواضع ايدئولوژيکي آنان نشأت ميگيرد.
در اين زمينه ،بايد گفت کشورهاي ايران و عربستان
سعودي ،از لحاظ ايدئولوژيک ،نيز رقباي سرسخت يکديگر
محسوبميشوند .عربستان بعنوان «قلب اسالم سنتي» و
«سرزمين وحي» ،با تأکيد بر نوعي مرکزيت ،بواسطة وجود
«حرمين شريفين» ،عرصة يکهتازي وهابيت سعودي است.
ايران نيز بعنوان خاستگاه «اسالم شيعي و سياسي» با وجود
نوعي حس برتري فرهنگي و تاريخي ،بعنوان سياسيترين
کشور مسلمان جهان ،داعيهدار رهبري مسلمانان جهان
ميباشد ،که از لحاظ ايدئولوژيک ،عرصه را بر عربستان تنگ
نمودهاست .از طرفي عربستان نيز در جايگاه «مرکزيت جهان
اسالم» و «خالفت اسالمي» ،همواره تالشکردهاست ،از نقش
جمهوري اسالمي ايران ،بعنوان محور «تجمع امت اسالمي»
جلوگيريکند.
در اين زمينه ،نخستين راهکار سعوديها ،تبليغ و ترويج
آيين وهابيت ،در ممالک اسالمي ،بويژه ،در کشورهاي تازه
استقالليافتة آسياي مرکزيست .راهبرد ايدئولوژيک سعوديها
در ترويج وهابيت ،در واقع آنان را قادرميسازد ،عالوه بر اينکه
عربستان را مرکز «حمايت جهان اسالم» در سطوح بينالمللي
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معرفيکند ،زمينههاي شکلگيري جبهة مقاومت ديني در
برابر دنياي استکبار را ،در ايران اسالمي تضعيفکرده و از نفوذ
سياسي و ديني ايران ،بعنوان پرچمدار نهضت جهاني اسالم،
جلوگيرينمايد (سجادي .)254-253 :1380 ،بدليل آنکه
سياست مزبور ،با هدف محدودکردن نفوذ جمهوري اسالمي
ايران و مهار اين کشور ،در همسويي و همکاري با غرب و
اياالت متحده قراردارد ،اين راهبرد همواره از سوي غربيها
تشويق و حمايتميشود.
عربستان سعودي ،در بعد منطقهاي و فراتر از آن در جهان
اسالم ،نقشي مهم براي خود قائلاست .اين کشور با استفاده از
امکانات مالي و مزيت ژئوپليتيکي و استراتژيک و نيز با حمايت
از جريانهاي وابسته و همسو با خود ،در کشورهاي اسالمي،
در پي بسط حوزة نفوذ منطقهاي خود ،در برابر کاهش نفوذ
منطقهاي ايران ميباشد .سعوديها معتقدند که ايران براي
گسترش تشيع در خليجفارس و ساير کشورهاي منطقه
تالشميکند .مقامات عربستان سعودي ميکوشند تا با
استفاده از نفوذ منطقهاي خود در کشورهاي حوزة خليجفارس
و ساير کشورهاي همسو در منطقة عربي و جهان اسالم ،در
قالب راهبرد «ايرانهراسي» ،جمهوري اسالمي ايران را،
بعنوان برهمزنندة ثبات منطقه و نيز يك تهديد اصلي ،براي
کشورهاي اسالمي منطقه ،جايگزين رژيم صهيونيستي کنند.
عربستان سعودي همواره خود را در نقش مدافع تمامعيار اهل
سنت تعريفکرده و نسبت به کاهش نقش اهل سنت در عراق،
لبنان و کشورهاي همجوار ،مانند بحرين و افزايش نقش و
نفوذ ايران و شيعيان ،بشدت ،حساسيت نشانميدهد.
اگرچه ،تقابل دو ايدئولوژي ناهمسان تشيع و وهابيت،
برخاسته از يک منبع (آموزههاي دين اسالم) است ،ولي بدليل
عمق تعارض و تفاوت در ديدگاههاي دو ايدئولوژي ،رقابت
بين دو کشور ايران و عربستان شدت يافتهاست.
رقابت اقتصادي (نفت و انرژي)
وجود ذخائر عظيم نفت و گاز و موقعيت ژئوپليتيک و
ژئواستراتژيک خليجفارس ،همواره مورد توجه قدرتهاي
منطقهاي و فرامنطقهاي بودهاست .بيش از  %50از انرژي جهان
70

در اين منطقه است و حدود  %40از صادرات نفت جهان ،از
تنگة هرمز ميگذرد و ساالنه حدود  13هزار شناور از طريق
تنگة هرمز به خليجفارس واردميشود .بههمين جهت ،ميتوان
ادعاکرد ،که خليجفارس يکي از مهمترين و استراتژيکترين
آبراههاي بينالمللي جهان محسوبميشود .مناسبات بازيگران
منطقهاي ،همچنين روندهاي داخلي و خارجي در نقش و جايگاه
کشورهاي منطقة خليجفارس ،مؤثر بودهاست .ارتباط صلح و
امنيت بينالمللي با امنيت انرژي و امنيت منطقة خليجفارس،
تأثير امنيت انرژي بر مهار تروريسم و توسعة صنعتي و مهمتر
از همه ،روندهاي داخلي منطقه از جمله ،نيروي کار ،توسعه
و رفاه بر اهميت ژئواستراتژيک منطقة خليجفارس افزودهاست
(پيشگاه هاديان.)23 :1388 ،
ايران و عربستان هر دو از عمدهترين صادرکنندگان نفت و
مواد پتروشيمي به منطقه و جهان هستند و ساختار اقتصادي
هر دو مبتنيبر «رانت نفتي» بوده و اقتصاد آنها اقتصادي
تکمحصولي بحسابميآيد .يکي از نکاتي که در مورد تأکيد
نظريههاي همگرايي ميباشد« ،مشابهت» يا «همتکميلي»
کشورهاي خواهان همکاريهاي گسترده است .با توجه بهنکات
ذکرشده ،ايران و عربستان هيچگونه مشابهت قومي و مذهبي
و فرهنگي نداشته و درنتيجه همکاريهاي گستردة اين دو
کشور بر مبناي اين مؤلفهها ،تا حدود زيادي منتفياست؛ با
توجه به اين مطلب ايران و عربستان با دو ساختار اقتصادي
رانتي مشابه ،طريق همتکميلي به تعامل اقتصادي سازندهاي
با يکديگر ميپردازند .درنتيجه بههمين دليل ،احتما ًال ايجاد
رقابت بين اين دو کشور ،بشدت افزايشمييابد.
با شروع تحريمهاي گسترده عليه صنعت نفت ايران ،بر
اساس گزارش اوپک ،عربستان بعنوان بزرگترين توليدکننده
در چهارچوب اين سازمان ،روزانه بيش از ده ميليون
بشکه نفت توليد ميکند که اين بيشترين آمار در طي سه
دهة گذشته و  %22بيش از آمار ارائهشده در اواخر سال
2010م1388/ش است .اين در حاليست ،که صادرات نفت
ايران در طول سال ۲۰۱۲م1390/ش در روندي تقريباً ثابت،
با کاهش روبرو شد؛ بطوري که اين صادرات در ماه سپتامبر
همين سال (شهريور )1391به  ۸۶۰٬۰۰۰بشکه در روز رسيد.
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اين کاهش متأثر از عوامل متعددي نظير تحريم خريد نفت
ايران؛ ممانعت از بيمة نفتکشهاي ايراني و تحريم بانکهاي
ايراني ،که مانع پرداخت پول نفت خريداريشده ،از جانب
مشتريان ميشود ،بود (.)DiPaola And chmaytelli, 2012
این امر بدليل کاهش منابع مالي ،ضربات غيرقابل انکاري به
اقتصاد ايران وارد آوردهاست و اين موضوع خواست کشورهاي
رقيب ايران از جمله عربستان سعودي و کشورهاي بلوک
غرب ،بخصوص ،اياالت متحده آمريکاست.
بايد گفت روابط مبتنيبر انرژي ،ميان آمريکا و عربستان از
طريق فروش نفت ،نوعي کنترل ،مهار و تحتفشار قراردادن
جمهوري اسالمي ايران است .رابطة بين رياض و واشنگتن
ممکناست ،تغييرکند ،اما دو کشور هنوز در بحث تعادل بازار
نفت ،اهداف مشترک و مهمي دارند ،که بايد به اين اهداف
دستيابند .يکي از اين اهداف جلوگيري از باالرفتن بيش از
حد قيمت نفت ،بمنظور کنترل ايران است .اياالت متحده
تالشميکند تا از درآمدهاي نفتي ايران ،از طريق اعمال
تحريمها بر خريد نفت اين کشور ،و بهتبع آن از تقويت برنامة
هستهاي تهران جلوگيريکند ،اما باالرفتن قيمتهاي جهاني
نفت خام ،ميتواند به اين تالشها لطمه وار دکند .عربستان
سعودي ،رقيب ديرينة ايران ،هم مايلنيست ،که ايران از
تنگناي اقتصادي ايجادشده ،توسط تحريمها خالصي يابد؛
بنابرين سعيميکند تا قيمت نفت را ناپايدار و پايين نگاهدارد.
بدينترتيب ،يکي از برجستهترين بخشهاي رقابت ايران
و عربستان بخش انرژي است ،که در اين بخش هر دو کشور
ايران و عربستان سعودي ،قدرتهاي بزرگي بشمارميآيند .در
نگاه اول ،ترکيب ذخاير نفت و گاز طبيعي دو کشور تقريباً
مشابهاست ،ولي ايران داراي امتياز موقعيت استراتژيک
قرارگيري ،در بين درياي خزر و خليجفارس است .همچنين
کنترل کامل تنگة استراتژيک هرمز در اختيار ايران است ،که
از طريق آن ،در حدود  %40از نفت مورد معامله ،به سراسر
جهان منتقلميشود.
از طرف ديگر با اجراي تحريمهاي اياالت متحده ،بشدت
توليد نفت ايران محدود شدهاست .همچنين اين تحريمها

مانع از سرمايهگذاري خارجي در بخش انرژي ايران است ،که
اين امر به عربستان سعودي مزيت رقابتي دادهاست .رياض
نفوذ خود را در بازار انرژي منطقه و جهان ،به زيان تهران،
مورد استفاده قرار دادهاست و بنوعي از عامل انرژي ،بعنوان
ابزار رقابت با ايران استفاده ميکند.
پايينآوردن قيمت نفت و تالش ،براي محدودکردن
سرمايهگذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران ،وسيلهاي
براي فلجکردن اقتصاد ايران و نمونهاي از استفادة عربستان از
عامل انرژي است .عربستان سعودي براحتي ميتواند اثرات
کاهش قيمت نفت را با افزايش توليد جبران و از اين طريق،
کمبود عرضة نفت بازار جهاني ،ناشي از تحريم نفت ايران را از
بينببرد .اين اقدام عربستان ،تأثيرات مخربي بر اقتصاد ايران
دارد .با توجه به افزايش رو به رشد تقاضاي جهاني انرژي،
کاهش قابلتوجه قيمت آن و بخصوص ،نفت که مورد نظر
کشور رقيب ايران ،عربستان ،بود محقق نگرديده و بعيداست
که شيب کاهش قيمت ،چنانباشد که بتواند به اقتصاد ايران
آسيببرساند؛ عالوه بر اين ،عربستان سعودي موفقيت کمي
در متقاعدکردن چين و هند براي کاهش دخالت خود ،در
بخش انرژي ايران داشتهاست .اما کاهش زياد درآمدهاي نفتي
ميتواند عواقب اقتصادي منفي براي تهران بدنبال داشتهباشد
(.)Milani, 2012
رقابت در کشورهاي همسايه
رقباي منطقهاي در منطقة خليجفارس ،بخصوص،
قدرتهاي رقيب و مدعي رهبري ،سعي در گسترش حوزة
نفوذ خود در کشورهاي منطقة خليجفارس و کاهش حوزة
نفوذ منطقهاي رقيبدارند .با توجه به اين مسئله ،کشورهاي
منطقهاي ،به بستري ،براي رقابت منطقهاي دو کشور
ايران و عربستان و انعکاس اين رقابت در قلمرو همسايگان
اين کشورها تبديل خواهندشد .ايران و عربستان نيز بدليل
رقابت شديد منطقهاي ،حوزة رقابت خود را ،به کشورهاي
همسايه گسترشداده و سعي در افزايش حوزة نفوذ خود در
اين کشورها دارند ،که بطور طبيعي ،کاهش حوزة نفوذ رقيب
را بدنبالدارد.
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عراق ،کانون اولية موازنه و نفوذ
اشغال نظامي جغرافيايي عراق ،توسط اياالت متحده
آمريکا و تغيير رژيم و بقدرترسيدن شيعيان و کردها ،در
اين کشور ،در قالب روند دموکراتيک و کاهش قدرت اعراب
سني ،باعث شد تا نظام سياسي جديدي در عراق پديدار
شود .اين جريانات ،سرآغاز مجموعة تحوالت و رخدادهايي
در منطقة جنوب غرب آسيا بود ،که به «چرخش موازنة
منطقهاي» در جهت افزايش قدرت و نفوذ منطقهاي جمهوري
اسالمي ايران ،تعبيرشدهاست .بسياري از رقباي منطقهاي و
فرامنطقهاي ،عراق را بسوي نوعي همکاري و تعامل در جهت
رقابت با راهبرد منطقهاي ايران و جلوگيري از گسترش نفوذ
آن هدايتکردهاند .در اين چارچوب ،عربستان سعودي در
مقايسه با ساير بازيگران ،تالشها و اقدامات بيشتري را بهانجام
رسانيدهاست .منطقة خليجفارس از چندين دهة گذشته بستر
رقابت منطقهاي سه کشور ايران؛ عربستان سعودي و عراق
بودهاست .سعوديها همواره خود را مدعي رهبري منطقة
خليجفارس ميدانستند و عمدتاً سعيکردهاند تا با توازنسازي
بين ايران و عراق ،نگرانيهاي امنيتي خود را کاهشدهند.

نظام جديد عراق ( برخالف رژيم بعث ،که گرايش و رويکردهاي
ضد ايراني شديدي داشتند و يک بازيگر موازنهبخش در برابر
ايران تلقيميشدند) ،بهگسترش روابط سياسي با جمهوري
اسالمي ايران عالقهمندند .اين مسئله ،که بهمفهوم «تغيير در
توازن استراتژيک سنتي» است ،باعث نگراني رهبران سعودي
شدهاست .با توجه به ناخرسندي عربستان سعودي از شرايط
و ساختار جديد قدرت در عراق و پيامدهاي منطقهاي آن،
اين کشور رويکرد منفي در قبال عراق جديد درپيشگرفت؛
تا جايي که حتي در قبال ورود تروريستهاي عرب به عراق
و بيثباتسازي آن کشور ،با تساهل برخوردکرد؛ حتي در
مواردي ،با ايجاد شرايط و صرف هزينههاي بسيار ،سعي در
ايجاد ناامني و تنش درعراق ،بمنظور مقابله با نظام سياسي
مورد حمايت ايران ،در اين کشور کردهاست.

در دهة 1970م ،توازن قدرت در خليجفارس ،بر اساس
تعامالت ايران عصر پهلوي و عربستان سعودي و در چهارچوب
راهبرد دوستوني اياالت متحده و توازنسازي اين دو بازيگر،
در مقابل عراق قرارداشت؛ نوعي از توازن و معادالت منطقهاي
که متأثر از ساختار دو قطبي قدرت ،در نظام بينالملل دورة
جنگ سرد و اتحادها و رقابتهاي منطقهاي مبتنيبر آن بود.
در دهة 1980م و پس از خارجشدن ايران از مدار غرب در اثر
رخداد انقالب اسالمي ،سعوديها حمايت از عراق ،بخصوص،
در دورة جنگ در مقابل ايران را براي موازنة منطقهاي
انتخابکردند .بعد از آن در دهة 1990م و پس از اشغال کويت
از سوي عراق ،با وجود راهبرد «مهار دوگانة ايران و عراق»،
از سوي اياالت متحده ،سعوديها سياست تعامل و همکاري
محدودي را با ايران در پيشگرفتند.

توازن قدرت ،يکي از عوامل اصلي ثبات و امنيت ،در منطقه
محسوبميشود .هماکنون شکل ديگري از تغيير در معادلة
توازن منطقهاي در حال شکلگيريست .در بحث رقابتهاي
منطقهاي ايران  -عربستان ،ميتوان جلوههايي از رقابت
ايدئولوژيک و ژئوپليتيکي را مورد مالحظه قرارداد .فعالسازي
متحدين و حمايت از گروههاي دستنشانده ،بخش ديگري
از نشانههاي رقابت دو کشور است .عراق را ميتوان يکي از
حوزههاي اصلي رقابت ايران و عربستان سعودي دانست.
اينگونه رقابتها به ساير حوزههاي جغرافيايي يعني سوريه؛
لبنان؛ بحرين و يمن گسترش يافتهاست .حمايتهاي سياسي،
امنيتي و ژئوپليتيکي اياالت متحده از عربستان محور اصلي
شکلگيري تضادهاي ژئوپليتيکي جديد و برهمخوردن توازن
منطقهاي است .الگوي رفتاري عربستان نشانميدهد که
دولت آن کشور تمايلي به ادامة تحول مثبت قدرت منطقهاي
ايران ندارد و نميتواند در برابر ارتقاي نقش منطقهاي ايران
سکوتکند؛ بنابرين از الگوي تهاجمي استفادهمينمايد.
چنين الگوهايي داراي ماهيت رسانهاي ،ديپلماتيک و امنيتي
است (ترابي.)160-۱۵۸ :۱۳۹۰ ،

با تغيير نظام سياسي در عراق و سياست خارجي متفاوت
آن ،از رژيم بعث ،معادالت استراتژيک و توازن قدرت در
منطقه ،وارد مرحلة جديدي شد .هم اکنون رهبران سياسي

در سطح منطقهاي ،عربستان نسبت به افزايش نقش ايران
در عراق نگران است .تحوالت چند سال گذشته در منطقة
جنوب غرب آسيا که موجب افزايش نفوذ جمهوري اسالمي
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ايران و شيعيان شد ،اسباب نگراني پادشاهي سعودي را ،در
مورد کاهش نقش و نفوذ خود در منطقه فراهم آوردهاست.
نگرانيهاي اخير بهمراه حساسيت و سوءظنهاي هميشگي
عربستان به ايران ،واکنشهايي را از سوي رياض بمنظور تغيير
در معادالت منطقه برانگيختهاست.

و از پيش بيثبات عراق خواهدبود .بخش عمدة راهبردهاي
عربستان سعودي در عراق را در قالب رقابت با ايران و کاهش
نقشآفريني و تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران ،در اين
کشور ،در راستاي استراتژي کالن موازنه منطقهاي ،در برابر
ايران ،ميتوان تعبيرکرد.

دولت عربستان از دو جهت از رويکار آمدن دولت شيعي
در عراق ناراضي و ناخشنود است ،اول اينکه بدليل نبود
ساختارهاي دموکراتيک در عربستان ،روند اجراي دموکراسي
در عراق ،بعنوان نخستين کشور عربي منطقه ،ميتواند
بهمثابة الگويي ،کشورهاي منطقه را تحت تأثير قراردهد .از
سوي ديگر ماهيت شيعي حکومت انتخابي در عراق از نظر
حاکمان عربستان حائز اهميت است .قدرتمندشدن شيعيان
در منطقه عالوه بر آنکه ،موجب کاهش نفوذپذيري منطقه
از سياستهاي عربستان ميشود ،زمينة تقويت شيعيان را که
بيشتر از ( %۴در برخي آمارها  )%10جمعيت اين کشور را
تشکيلميدهند ،فراهمميآورد (نادري نسب.)۳۲۵ :۱۳۸۹ ،
درگذشته همواره ايران؛ عربستان سعودي و عراق ،بعنوان سه
قدرت مهم و تعيينکننده در منطقة خليجفارس مطرحبودند
و توافق دو کشور از اين سه کشور ،کافي بود تا تأثيرگذاري
الزم بر مسائل و تحوالت عمده و مهم منطقه ،صورتگيرد؛ لذا
عربستان تالشميکند که از عراق بعنوان ابزاري براي ارتقاي
نقش خود در منطقه استفادهنمايد .حساسيت عربستان
نسبت به افزايش نقش ايران و شيعيان در عراق ،از اين زاويه
اهميتمييابد .بايدگفت حداقل در کانون رقابتي عراق ،تهران
رياض را از مانور رقابت منطقهاي خارج کردهاست .اين کشور
شاهد انتقال قدرت از ُسنيان به شيعيان ،بوده و عراق را از مدار
رياض به تهران ،منتقل کردهاست .اين شکست بيادماندني براي
عربستان سعودي ،هدية استراتژيک براي ايران بودهاست ،که
عراق را از يک دشمن به يک متحد ،تبديلکرد .ايران تا حد
زيادي در عراق نفوذ خود را بسطداده و از کنشگري عربستان
بشدت در عراق کاستهاست .درنتيجه ،عربستان سعودي
به صراحت با دولت عراق ،بدليل نزديکي زياد آن به ايران،
مخالف است .قابل پيشبيني است ،که رقابت بين ايران و
عربستان سعودي بر سر عراق ،پس از عقبنشيني نيروهاي
غربي ،شدتيابد که اين خود تهديدي براي اوضاع شکننده

سوريه
مباني سياست خارجي عربستان ،بر پاية حفظ روابط
دوستانة اين کشور با کشورهاي غربي ،شکل گرفتهاست.
هدف سعوديها در هماهنگي و همراهي با بلوک غرب سعي در
حفظ وضع موجود و متعادلکردن پديدههاي تندرو انقالبي
و جلوگيري از سرايت آنها به داخل کشور بودهاست .در اين
چارچوب عربستان از زمان بقدرت رسيدن ملک عبدالعزيز
و تبديل به يک کشور محافظهکار ،همواره نوعي سياست
محافظهکاري ،احتياط و پرهيز از تقابل در سياستهاي
منطقهاي را دنبال کردهاست (آشتي.)80-۷۶ :۱۳۷۱ ،
بهزعم تحليلگران در منطقة جنوب غرب آسيا ،همواره دو
محور سياسي وجودداشته ،که کشورهاي جنوب غرب آسيا را
حول اين دو محور ،به کنش سياسي وادار کردهاست؛ اگرچه
دستهبندي کشورهاي مذبور حول اين دو محور خيلي گويا
نيست و با پوياييهاي سياسي در تضاداست ،اما ميتوان از تقابل
دو محور سخنگفت« :محور محافظهکاري يا اعتدال عربي»
(شامل عربستان سعودي؛ مصر؛ اردن و برخي از کشورهاي
عرب خليجفارس) و در مقابل «محور مقاومت» (شامل ايران؛
سوريه؛ حزباهلل لبنان و گروههاي مقاومت در کشورهاي
جنوب غرب آسيا) .موج تحوالت «بهارعربي» ،محيط پيراموني
عربستان را در محاصرة دگرگونيهايي قرارداد ،که برآيند
آن سقوط مصر ،متحد کليدي محور اعتدال عربي؛ چالش
در حوزههاي حياتي کشورهايي چون بحرين و يمن؛ تقابل
با موج دموکراسيخواهي و بحرانهاي پراکنده در بعد داخلي
بود .اين جريانات ،تأثيراتي را بر جايگاه عربستان بعنوان
بازيگري مهم ،در منطقه برجاي گذاشت .از سوي ديگر،
سوريه همواره ،بخصوص ،با مرگ حافظ اسد و روي کارآمدن
بشار اسد ،مستقلتر از سياستهاي عربي عملنموده و از ديد
عربستان سياستهاي راديکاليستي را به اجرا گذاشتهاست.
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دولت بشار اسد از مقاومت و جنبش حزباهلل در منطقه
حمايتکرده ،که اين مطلوب عربستان نيست .از سال ۲۰۰۵
م 1383 /ش و با ترور رفيق حريري ،نخست وزير لبنان،
عربستان بهمراهي غرب ،تالشنمود تا فشارهاي بينالمللي را
بر سوريه افزايشدهد.
بنابرين چنين مؤلفههايي مسائلي هستند ،که در مقابل
ديدگاهها و سياستهاي منطقهاي عربستان سعودي قراردارند
و بخصوص با تضعيف محور اعتدال عربي ،موازنة منطقهاي
و يارگيريهاي منطقهاي ،در تقابل بامنافع عربستان قرار
گرفتهاست .بر اين اساس ،عربستان درصدد است تا يک
ائتالف منطقهاي جديد را ايجادکند و با اقدامات و سياستهاي
مختلف در سوريه سعيدارد تا با تضعيف محور مقاومت ،ضمن
حذف نقش منطقهاي سوريه ،موازنة منطقهاي را با ايران
متعادلنمايد .پر واضح است که عربستان ،سوريه را از نگاه
عينک رقابتهاي منطقهاي با ايران (مهار الگوي نفوذ ايران)
نگاهميکند و در واقع براي همين در مقابل نظام اسد و در
دفاع از قيامي که عليه اين نظام صورتگرفته ،گام برميدارد.
به بيان ديگر جهت کاهش نفوذ ايران در منطقه يا مهار الگوي
نفوذ انقالب اسالمي در دنياي عرب ،گفتمان «هالل شيعي»
مطرح گرديد تا با همراهي اعراب سني منطقه ،مانع نفوذ
ژئوپليتيکي ايران شوند.
عربستان نزديکي گروههاي مقاومت ،بخصوص،
سوريه را به ايران ،بمنزلة برهمخوردن تعادل منطقهاي
و بحاشيهرفتن سياستهاي خود ميداند؛ بنابرين عربستان
در هماهنگي با رويکرد «غربي -عربي» تالشدارد تا موقعيت
ايران در سوريه را کاهشدهد .از اينرو در چنين شرايطي
عربستان براي محدودسازي قدرت ايران در جنوب غرب
آسيا از گروههاي معترض در سوريه حمايتميکند؛
بنابرين بخوبي ميتوان جلوههايي از تصاعد رقابت را ،در
روابط ايران و عربستان ،در پهنة وسيعي از جنوب غرب
آسيا مشاهدهنمود .به باور مقامات و تصميم گيرندگان
سعودي ،سقوط نظام اسد ميتواند جايگاه و نقش سوريه
را در حمايت از گروههاي مقاومت ،در سطح منطقه
کاهشدهد و در اين ميان ضمن اينکه ميتواند پاياني بر
74

مداخالت سوريه در لبنان و فلسطين بعنوان حوزههاي
حياتي عربستان باشد ،موازنة برهمخوردة منطقهاي پس از
تحوالت جهان عرب را نيز متعادلنمايد .نقشآفريني سوريه
در معادالت سياسي لبنان و قرارگرفتن دمشق ،بعنوان
دولت حامي مقاومت اسالمي ،بر اهميت استراتژيک سوريه
افزودهاست .عربستان سعودي در طي ساليان گذشته تا به
امروز ،تالش نموده تا بنوعي سوريه را از حوزة مقاومت و
پيمان راهبردي با ايران ،خارج نمايد.
همسايگي سوريه با فلسطين اشغالي؛ لبنان؛ ترکيه و
عراق بوضوح اهميت ژئوپليتيکي و نقش راهبردي اين کشور
را در مناسبات منطقهاي و بينالمللي نمايانميسازد .با
نگاه اجمالي به وضعيت کشورهاي عرب جنوب غرب آسيا
متوجهميشويم که سوريه در بازيهاي سياسي منطقه ،نقش
مستقلي ايفاميکند و در عين حال صاحب ديدگاه خاص خود
است .درگيري اسرائيل با سوريه نيز محور اهميت نظامي و
استراتژيک اين کشور در منطقه است.
حکومت سوريه چندين دهه است که از گروههاي مقاومت
فلسطيني مانند «حماس» پشتيباني و حمايتکرده و نيز مانع
گفتگوي حماس با اسرائيل شدهاست؛ در حالي که عربستان
از ديگر گروه رقيب يعني «فتح» بهرهبري محمودعباس که
خواهان ادامة مذاکرات صلح است ،حمايتميکند .همچنين
حمايتهاي مادي و معنوي ايران و سوريه از حماس ،اهرم
فشار ديگري ،براي سياست خارجي عربستان سعودي،
محسوبميشود (.)Manfreda, 2012
اما با اين وجود ،سقوط سوريه ميتواند عالوهبر ،کاهش
حمايت از گروههاي مقاومت در سطح منطقه ،نقش عربستان
را در مسئلة فلسطين برجسته و پررنگ سازد .سعوديها
معتقدند در صورت سقوط سوريه و روي کار آمدن يک جرياني
که همراهي خود را با سياستهاي منطقهاي نشاندهد ،ميتوان
گام جدي در تحقق زمينههاي صلح و رسيدن به يک توافق
نسبي ميان کشورهاي عربي و اسرائيل برداشت که در اين
معادله نقش عربستان سعودي برجسته و اثرگذار خواهدبود.
جداي از بحث تغيير نظم منطقهاي که در سطح ژئوپليتيکي
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بدان اشارهگرديد ،عربستان سعودي در تالشاست تا در سطح
رقابتهاي ژئوکالچري ،گفتمانهاي منطقهاي را نيز تغييردهد
و بر منازعات گفتماني تأثيرگذارباشد و بدين ترتيب منازعة
گفتماني در سطح ژئوکالچري معنا و مفهوم مييابد و در اين
ميان ،تقابل ايدئولوژيها امري بارزاست .بحث گفتمانهاي
منطقهاي ،ناشي از ظهور يکسري گفتمانهاي جديد پس از
تحوالت بهار عربي و ظهور خيزشهاي مردمي ،در جنوب غرب
آسيا و شمال آفريقاست.
موج تحوالت جهان عرب ،محيط ژئوپليتيکي و
ژئوکالچري عربستان سعودي را در محاصرة تحوالتي قرار داد
و موجبشد ،سياست حفظ وضع موجود اين کشور بهچالش
کشيدهشود .بر اين مبنا بحران سوريه تبديل به کانوني شد
که عربستان بتواند معادالت قدرت در حال شکلگيري را
دگرگونسازد و در مقابل نظم ايجادشده ،موازنه ايجادکند.
نقشي که عربستان در چارچوب استراتژي غربي -عربي
بازيميکند ،تضعيف سوريه يا حذف نقش منطقهاي سوريه
را ميطلبد و بدينترتيب نقش عربستان در دو مسئلة
تغيير نظم منطقهاي و تقابل گفتماني و ايدئولوژيک معنا
پيداميکند .در سطح ژئوپليتيکي عربستان همراه با طرح
غرب و اتحاديه عرب فشارهايي بر سوريه واردکرده تا بر
اساس آن سياستهاي راديکاليستي سوريه و حمايتهاي آن از
جريان مقاومت در منطقه تضعيفشود و با حذف اين نقش،
نقش ايران نيز در منطقه کاهشيابد .همچنين با تضعيف
نقش اين دو کشور ،فرصت براي نقشآفريني در مسائل
لبنان و فلسطين ،براي عربستان ،افزايش پيدا خواهدکرد.
در پايان اين بحث ميتوانگفت ،که موفقيت عربستان
در سقوط نظام فعلي سوريه ،از طريق گروههاي معارض
تحت حمايت ،ميتواند موفقيت مهمي را براي احياي نقش
منطقهاي عربستان و کاهش نفوذ ايران بدنبالداشتهباشد.
همچنين قادرخواهدبود ،بر ژئوپليتيک جنوب غرب آسيا و
شکلگيري ائتالفها و دستهبنديهاي جديد منطقهاي ،تأثيرات
قابلتوجهي بگذارد و نيز صحنة رقابت ايران و عربستان در
سوريه را با تحول و چرخشي عظيم روبروکند.

بحرين
جزيرة بحرين در حال حاضر يکي از کانونهاي رقابت
سياسي ايران و عربستان سعودي است .با وجودي که شيعيان،
اکثريت جمعيت را ،در بحرين بخود اختصاصميدهند ،اما
يک خانوادة سلطنتي اهل تسنن بر آن کشور حاکم است.
فاصلة کم جغرافيايي و نزديکي بحرين به عربستان سعودي،
اغلب مقامات رياض را برآن داشته تا توجه ويژهاي به اين کشور
بکنند .از آنجايي که شيعيان بخش اعظم جمعيت بحرين را
تشکيلميدهند ،آلسعود به نيات ايران در مورد بحرين همواره
با ديدة شک و ترديد مينگرد .بحرين از طريق جادة  16مايلي
ک فهد با عربستان ارتباطدارد و فعاليت سياسي آنها ميتواند
مل 
سراسر اين کشور پادشاهي را تحتالشعاع قراردهد .پادشاهي
بحرين همواره از حمايت آلسعود ازجمله ،کمکهاي مالي
استقبال کردهاست .ايران نيز بدليل سابقة تاريخي و تحوالتي
که منجر به جدايي بحرين از ايران شد و اشتراک مذهبي که با
اکثريت جمعيت اين کشور دارد ،با نگاه ويژهاي به تحوالت اين
کشور مينگرد و رخدادهاي اين کشور را بدقت مورد بررسي
قرارميدهد.
کشور بحرين واقع در جنوب خليجفارس ،تا اوايل دوران
قاجار تحتنظر ايران ادارهميشد ،ولي پس از چند سال،
انگليسيها بهبهانة اينکه ايران فاقد نيروي درياييست ،درطي
قراردادي با قاجار ،حفظ امنيت خليجفارس و بحرين ،بهعهدة
نيروي دريايي بريتانيا گذاشتهشد .اين حاکميت که بيش از
 150سال بطولانجاميد ،بعدها بطور مکرر مورد مخالفت
دولتهاي وقت ايران واقعميگرديد .ولي هر بار بنحوي با شکست
مواجهميشد .درنهايت وقتي که ايران در سال 1958م/
1336ش در اليحة تقسيمات کشوري ،بحرين را استان
چهاردهم ايران اعالمکرد ،موجي از مخالفت در کشورهاي
عربي را بدنبال داشت .در اين ميان شاه که نميخواست حمايت
کشورهاي عربي را از دستبدهد و درضمن براي اينکه بتواند
حاکميت ايران را نسبت به جزاير ديگر خليجفارس از قبيل
تنببزرگ و تنبکوچک و ابوموسي تثبيتکند ،يکباره و بطور
ناگهاني ،تصميم خود را مبنيبر چشمپوشي از ادعاهاي ديرينة
ايران به بحرين اعالمنمود .پس از آن ،دولت ،ميانجيگري
دبير کل سازمان ملل را در اين مسئله تقاضاکرد؛ بنابرين،
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در 11مي1970م   21 /ارديبهشت 1349ش ،شوراي امنيت
براساس گزارش هيأت اعزامي به بحرين مبنيبر تمايل اکثريت
قاطع اهالي بحرين به استقالل ،قطعنامهاي صادرکرد ،که مفاد
آن قطعنامه ،مبنيبر لزوم استقالل بحرين ،در  24ارديبهشت
آن سال بتصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيد .سرانجام
اين جزيرة مهم و استراتژيک و سرشار از منابع انرژي ،در16
اوت 1971م 23/مرداد 1350ش ،اعالم استقالل کرد و ايران
نخستين کشوري بود که يک ساعت پس از اعالم استقالل ،آن
کشور را بهرسميتشناخت .با شروع اعتراضات مردم بحرين براي
افزايش حقوق مدني و دموکراسي ،در فورية 2011م /بهمن
1389ش ،که در طول سال 2011م1390/ش نيز ادامهداشت،
دولتمردان سعودي کام ً
ال از ملکحمد پشتيبانينمودند و بنحو
رياکارانهاي اظهارداشتند که با تمام قدرت پشت دولت و مردم
بحرين ايستادهاند .در اين مقطع ،معترضان بحريني بر ضرورت
اصالحات سياسي و اقتصادي تأکيدداشتند ،از جمله ،تالش
براي رفع معضل بيکاري؛ تبعيض ضد شيعي؛ فقر شديد و
عملکرد ضعيف پارلمان منتخب.
با تشديد بحران ،مقامات بحرين حکومت نظامي اعالمکردند
و از ديگر رژيمهاي پادشاهي خليجفارس براي سرکوب اين
ناآراميها درخواست کمک نمودند .عربستان سعودي براي
حمايت از دولت بحرين در تالش براي سرکوب معترضان شيعه
حدود  1000نيروي نظامي را در  14مارس2011م 24/اسفند
1389ش به اين کشور گسيلداشت .مقامات عربستان و بحرين
در تالش براي توجيه اين دخالت نظامي ادعاکردند ،که نيروهاي
شوراي همکاري خليجفارس با هدف کمک به محافظت از جزيرة
بحرين در مقابل تهديد ايران ،در امور بحرين دخالتکردهاند
نه دخالت در سياست داخلي بحرين .تهران به دخالت نظامي
عربستان در بحرين و تالش شوراي همکاري خليجفارس
بهمقصر دانستن ايران در ناآراميهاي بحرين ،با عصبانيت و
خشم ،واکنش نشانداد و از اين دخالت بهمثابة اشغال نظامي
يادکرد .دولتمردان ايران ،همچنين براي متوقفساختن کشتار
مردم بحرين ،خواستار دخالت سازمان ملل متحد در اين موضوع
شدند .برغم انتقادات شوراي همکاري خليجفارس ،هيچ مدرک
مستدلي براي اثبات نقش نظامي يا اقدامات مخفي ايران در اين
ناآراميها ارائه نشدهاست.
76

پس از مداخلة نظامي عربستان ،مقامات بحريني با
اطمينان بيشتري به سرکوبي معارضان پرداختند .کينهتوزي
خاندان سلطنتي بحرين با شيعيان در اين مقطع زماني ،علني
و ناخوشايند بود .در جريان اعتراضات و ناآراميهاي بحرين،
دولتمردان اين کشور بارها شيعيان بحرين را متهم به وفاداري
به ايران نمودند؛ هرچند ،تالش دولت براي محدودساختن
احزاب و گروههاي شيعه ،مطمئناً با تأييد و همراهي سعوديها
بودهاست .اتهامات متقابل ايران و بحرين بهتشديد تيرگي روابط
بين جمهوري اسالمي ايران و شوراي همکاري خليجفارس و
بخصوص ايران و عربستان و تنشآميز شدن رقابت اين دو
کشور ،در مورد مسائل بحرين انجاميد.
انقالب بحرين ،در بستر شرايط جديد منطقة جنوب غرب
آسيا ،بهوقوع پيوستهاست .از نظر عربستان هرگونه قدرتگيري
شيعيان در بحرين ،به افزايش نفوذ ايران ميانجامد و خطر را
به دروازههاي عربستان ميرساند .بدينترتيب ،رويکردهاي
ايران و عربستان در قبال بحران بحرين کام ً
ال در مقابلهم
قرار داشتهاست .شکل واکنش عربستان به اعتراضات بحرين
نيز بنوعي برگرفته از راهبرد کلي رقابت با ايران ،براي موازنة
منطقهاي با اين کشور است .ايران نيز در اين شرايط نميتواند
از وقوع اتفاقات در اين کشور ،که داراي عالقههاي سرزميني
و مذهبي نيز با آن است ،چشمپوشيکند .بحرين يکي از
ِگرهگاههاي پيچيده در رقابت ايران و عربستان است ،که
بدليل نزديکي جغرافيايي به سرزمين عربستان ،حساسيت
زيادي را براي مسئوالن سعودي در رقابت با ايران ،براي
اين کشور بوجود آوردهاست .ايران چه بخواهد ،چه نخواهد،
بدليل شرايط تاريخي و مذهبي ،الهامبخش شيعيان بحرين و
داراي نفوذ گستردة معنوي و سياسي در بين آنان است ،که
مانند شمشير دو لبه ،هم براي منافع ايران فرصتآفرين است
و هم ميتواند براي آن ايجاد چالش کند .از طرفي ميتواند
مثل برگ برندهاي با گسترش نفوذ ايران تا نزديکي مرزهاي
عربستان ،نگرانيهاي امنيتي عربستان را افزايشدهد و از سوي
ديگر ،در صورت اشتباه راهبردي ،ميتواند اتحاد بينالمللي
را در دشمني با ايران شکلدهد و در اين صورت ،بعنوان
برگ برندهاي در دستان رقيب منطقهاي خود ،عربستان،
عملکند.
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استفادة عربستان از شوراي همکاري خليجفارس براي
رقابت با ايران
شوراي همکاري خليجفارس ،بعنوان يك سازمان
منطقهاي در حوزة خليجفارس ،متشكل از شش كشور عربي
اين منطقه شامل كشورهاي عربستان سعودي؛ كويت؛
عمان؛ امارات متحده عربي؛ قطر و بحرين است ،كه در سال
1980م1359/ش موجوديت يافت .در واقع سابقة تالش
براي ايجاد تجمعي در منطقه به دهههاي 1960و1970م
برميگردد .اين ايده در كنفرانس وزراي خارجة كشورهاي
منطقه (1976م 1354/ش) ،در مسقط ،پايتخت عمان ،براي
ايجاد يك سيستم دستهجمعي مطرح شد ،اما بداليل مختلف
از جمله رقابتهاي منفي ميان ايران ،عراق و عربستان براي
سيادت منطقه ،تالشها براي ايجاد تجمعي همگون بهنتيجه
نرسيد .سرانجام در مي 1981م/ارديبهشت1360ش( ،هشت
ماه پس از شروع جنگ ايران و عراق) ،شش كشور ذكرشده،
ايجاد شورايي بعنوان «شوراي همکاري عرب كشورهاي خليج
[فارس]» را اعالم كردند (قاسمي نراقي.)157 :1378 ،
راهبرد و نگاه خارجي شوراي همکاري خليجفارس،
نشاندهندة آن است كه اين شورا تحت تأثير و نفوذ عربستان
قراردارد و نوعي تريبون رسمي ،براي ارائة ديدگاههاي اين کشور
در سطح منطقه و جهان محسوبميشود .اين شورا همواره
مواضعي غيردوستانه در مقابل ايران داشتهاست؛ تا جايي كه
نمونهاي از اين سياستهاي غيردوستانه را ميتوان در طول جنگ
ايران و عراق و در پشتيباني همه جانبة مادي و معنوي از عراق
و همچنين در رابطه با حمايت از مواضع امارات متحده عربي در
ي
بحث جزاير سهگانة ايراني درخليجفارس مشاهدهکرد .از آنجاي 
که عربستان سعودي يک نقش محوري در شوراي همکاري
خليجفارس دارد ،روابط جمهوري اسالمي ايران با اعضاي اين
شورا ،تحت تأثير رقابت ايران با عربستان است .همچنين متناسب
ت بين دو کشور رخميدهد،
با تغييراتي که در سطح اين رقاب 
روابط ايران با مجموعة کشورهاي عضو شورا ،نيز دچار فراز و
نشيب خواهدشد؛ بنابرين ميتوان ابرازداشت ،که کشور عربستان
از ظرفيتها و امکانات اين شورا در رقابت منطقهاي با ايران بنحو
کامل استفادهميکند و سعي خود را در تخلية ژئوپليتيکي ايران،
از طريق اين سازمان منطقهاي بکارميبرد.

در سالهاي اخير كشورهاي عضو شوراي همکاري،
بويژه ،عربستان ،با بستن قراردادهاي امنيتي با آمريكا و
ايجاد امكاناتي براي حضور نيروهاي اين کشور در منطقه،
بخصوص ،خليجفارس ،نفوذ نظامي آمريكا را دراين منطقه
افزايشميدهند؛ از طرفي ايران تالش كردهاست به اين شورا
نزديك شود و تا حدي از نقش منفي آن بكاهد؛ بطوري که
درخواست عضويت ناظر را به اين شورا دادهاست و رئيسجمهور
ايران براي اولينبار در اجالس سران اين سازمان در سال
 2007م1385/ش شركت كرد(موسي زاده.)324 :1379 ،
بدنبال گذشت بيش از دو دهه از تاريخ تشكيل شوراي
همکاري ،اين تشكيالت هنوز نتوانسته است به اهداف اولية
خود مانند« ،امنيت»؛ «ايجاد اتحادية فدرالي»؛ «نيروي واحد
نظامي»؛ «سپر جزيره» و «وحدت اقتصادي» دستيابد؛ عالوه
بر اين ،شورا با مشكالتي نظير مسائل كسري بودجه؛ بيكاري؛
جمعيت خارجي؛ مشاركت سياسي و افزايش سيطرة خارجي
و مسائل ديگر روبروست (امامي .)224 :1382 ،بهگفتة
تحليلگران مسائل منطقهاي ،گسترش شوراي همکاري
خليجفارس نهتنها بدليل تغييرات و تحوالت منطقهاي است،
بلکه بدليل ايجاد يک جبهة محکمتر و متحدتر در مقابل
ايران است .بعضي از کارشناسان امور منطقه معتقدند،
که اعضاي شوراي همکاري خليجفارس ،بويژه ،عربستان
سعودي درصدد تحکيم نظام پادشاهي در کشورهاي هوادار
غرب ،در منطقه هستند ،که درنتيجه ،عربستان از قدرت
و پتانسيلهاي اين شورا براي رقابت و جلوگيري از نفوذ
ايران در منطقه بهرهميبرد .از اينرو ميتوان گفت توازن
منطقهاي و همچنين بسط نفوذ عربستان و تحکيم پايههاي
هژمونيک اين کشور و جلوگيري از افزايش نفوذ کشورهاي
رقيب عربستان ،بخصوص ،جمهوري اسالمي ايران يکي
از اصليترين داليل عربستان ،براي تحقق و تشکيل اين
شوراست .جمهوري اسالمي ايران نيز هرچند ابتدا با حسن
نيت سعي در عضويت در آن بود ،اما بمرور زمان و با اقداماتي
که از درون اين شورا بر عليه ايران صورتميگرفت ،به
ماهيت اين شورا که موجودي هدايتشده و بر عليه منافع
ايران است ،پيبرد و از عضويت در اين شورا منصرف شد.
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رقابت ايران و عربستان و گزارهاي بنام «اياالت متحده
آمريکا»
اياالت متحده آمريکا بعنوان يک قدرت فرامنطقهاي و
عربستان سعودي بعنوان متحد منطقهاي ،دو کنشگر اصلي
در منطقة جنوب غرب آسيا محسوبميشوند .اين دو کشور
در اکثر موارد داراي اهداف مشترک و مشابه در منطقه هستند
و بخش عمدهاي از پارامترهاي استراتژيک منطقهاي در محيط
پيراموني ايران را شکلميدهند .نوع تعامل آنها براي ايران
بدليل تأثيرگذاري در فرايند رقابت منطقهاي با کشور عربستان
از اهميت زيادي برخورداراست .رياض و واشنگتن ميکوشند
که با استفاده از ظرفيتهاي همنفوذ و کنشگري ،نفوذ تهران
را در منطقه محدودکنند .البته اين بدان معنا نيست که هر
دو کشور در نيل به اين هدف راهبردها و رويکردهاي يکساني
در پيشميگيرند .عربستان سعودي تالشدارد که از ايفاي
نقش قدرت فرامنطقهاي در جنوب غرب آسيا دوريکند و
بدنبال ايفاي نقش نيابتي و متحد استراتژيک براي اين قدرت
بودهاست .اکنون عربستان اين نقش نيابتي را از سوي اياالت
متحده و در جهت ايجاد رقابت براي حوزة نفوذ ايران و در
مسائل اصلي منطقهاي راهبرد هژمون را دنبالميکند .اياالت
متحده در قبال منطقة جنوب غرب آسيا رويکرد توازن قوا
را ،با هدف ديپلماسي تسليحاتي و حفظ رژيمهاي سنتي
دنبالميکند.
اياالت متحده تالشميکند ،جايگاه سنتي عربستان را،
در راهبرد منطقهاي خود بعنوان يک متحد استراتژيک در
جنوب غرب آسيا و نقش آن را در عرصة سياست منطقهاي
ترميمکند .از سوي ديگر اياالت متحده سعي دارد ،اعتماد
سعوديها را نسبت بهنقش خود در آيندة امنيتي منطقه،
بعنوان اصليترين قدرت تعيينکننده ،جلبکند .سعوديها نيز
در پي بازسازي و تحکيم روابط خود با اياالت متحده ،بويژه،
در عرصة امنيتي و دفاعي و افزايش نقش منطقهاي خود تحت
حمايتهاي اين کشور هستند .از اهداف مشترک اياالت متحده
و عربستان سعودي در شرايط کنوني منطقه ،ايجاد يک قدرت
بازدارندگي در مقابل ايران و حفظ توازن قدرت در منطقه است.
اکنون آمريکا گسترش نفوذ منطقهاي و برنامة هستهاي ايران
را ،يک تهديد بشمارميآورد و گزينة حملة نظامي در برابر
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ايران را ،نيز بطورکامل کنار نگذاشتهاست .رويکرد عربستان
در اين خصوص به موازات رويکرد آمريکاست ،ولي دقيقاً
مشابه آن نيست و بيشتر در پي توازن قدرت ظريف و نرم در
مقابل ايران است و تمايلي به رويارويي نظامي با ايران ندارد.
با توجه به روابط خاص عربستان با ايران ،که مبتنيبر رقابت
استراتژيک منطقهاي و تعارض منافع در حوزههاي مختلف
منطقه است و نيز با توجه بهتشديد اختالفات منطقهاي،
سعوديها رويکرد کام ً
ال تقابلي در مقابل ايران و تشديد
اختالفات با جامعة بينالمللي را بصورت مطلق (رويکرد مورد
نظر آمريکا) قبول ندارند .مقامات سعودي در اغلب مسائل و
بويژه برنامة هستهاي ،راه حل سياسي و ديپلماتيک را براي
وادارکردن ايران به تجديدنظر در سياستهايش مدنظر دارند
و بر اين باورند که هرگونه رويارويي نظامي با ايران ميتواند
با سرايت درگيريها به اين کشور ،باعث تخريب مناسبات دو
کشور و تهديد ثبات و امنيت عربستان سعودي شود (اسدي،
.)http://www.csr.ir ،1386
در مورد شرايط کنوني منطقه و نقش ايران،
تعيينکنندهترين عامل ،روند منطقهاي همراه با سياستها و
عملکردهاي اياالت متحده آمريکاست که مسائل و چالشهاي
جديدي را ايجاد نمودهاست .در اين ميان ،سياستها و
اقدامات منطقهاي جمهوري اسالمي ايران ،نيز نقش عمدهاي
داشتهاست .اهداف و منافع مشترک آمريکا و عربستان سعودي
براي ايجاد توازن در مقابل ايران و عملکردهاي آنها ،در اين
خصوص ،به محدوديتهاي منطقهاي عمدهاي براي ايران
منجرميشود.
نتيجهگيري
پيروزي انقالب اسالمي نه تنها از اهميت روابط ايران و
عربستان نكاست ،بلكه پديدة نوين انقالب و رخدادهاي متأثر
از آن ،بهمراه تغييرات منطقهاي و بينالمللي ،روابط دو كشور
را با حساسيت خاصي همراهكرد و به آن پيچيدگي فوقالعادهاي
بخشيد .از همان ابتداي انقالب سوءظن اعراب حوزة خليجفارس
نسبت بهآنچه ،كه آن را تالش جمهوري اسالمي نو پا ،براي صدور
(انقالب اسالمي  -شيعي -و ايدئولوژي ضد غربي) ميدانستند،
در واكنش آنها به جمهوري اسالمي در ايران هويدا بود .دو سال
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پس از پيروزي انقالب ،كشورهاي مذكور با تشكيل شوراي
همكاري خليجفارس ،بطور عملي در جهت مقابله و رفع نگراني
از بابت حضور يك ايران جديد ،در منطقه گامبرداشتند .نمونة
اين تقابل را ميتوان در موضعگيريها و كمكهاي مالي برخي از
کشورهاي عربي خليجفارس ،بويژه ،عربستان سعودي به رژيم
صدام ،در جنگ هشت سالة عراق عليه ايران جستجونمود .در
هر حال ،اختالفنظر ميان ايران و عربستان ،متأثر از عواملي
مانند نوع و ساختار حکومت؛ مفهوم امنيت و اجراي الگوي
مشخص امنيت منطقهاي؛ روابط با آمريکا؛ تفکر وهابيت و
تکفير شيعه؛ حمايت عربستان از صدام در طول جنگ تحميلي
و کشتار زائران ايراني در مکه و تلقي عربستان ،از نقش ايران در
دو دهة گذشته ،در منطقه است .همچنين سياستهاي متفاوت
ايران و عربستان در افغانستان؛ عراق؛ لبنان و فلسطين؛ بحرين
و يمن نشانميدهد ،که توسعه و گسترش روابط جمهوري
اسالمي ايران با عربستان سعودي ،بر بستري از تناقضات و
رقابتهاي پيچيده استوار است ،که حرکت در مسير آن ظرافت
و دقت بسيار ميطلبد.
عربستان سعودي ،نيز اصول و اهداف خاصي را ،در ترسيم
سياست خارجي خود ،مدنظردارد ،که عبارتنداز:
رهبري سياسي جهان اسالم ،بويژه ،کشورهاي عربي؛
وحدت جهان عرب و جلب حمايتهاي آنان در جهت منافع
خود؛ تبليغ مذهب وهابي و دعوت به آن؛ جلوگيري از
انتشار و گسترش انقالب اسالمي و حفظ وضع موجود
در منطقه و نيز تغذيه و حمايت از پديدههاي تندروي در
منطقه و جهان اسالم ،جهت مقابله با ايران؛ بدينترتيب ،با
توجه به اهداف تعريفشدة عربستان ،مشخصميشود ،که
روابط دو کشور از ابتداي انقالب اسالمي ،بر تقابل و رقابت
استوار شدهاست .جمهوري اسالمي نيز بدليل اهداف خود،
مبنيبر استکبارستيزي و عدم سلطهپذيري ،از نهضتهاي
آزاديبخش ملتهايي ،چون ملت فلسطين؛ لبنان؛ عراق و
بحرين حمايتکرده و عربستان را بدليل مواضع غربگرايانه و
سازشکارانهاش ،محکوم ميکند.
تضادهاي ايدئولوژيک سبب شدهاست ،تا پادشاهي
عربستان سعودي ،خود را امالقراي جهان اسالم بداند و در

بعد منطقهاي و فراتر از آن در جهان اسالم ،نقشي مهم براي
خود قائلباشد .همچنين با استفاده از امکانات مالي و مزيت
منحصر بفرد ،يعني وجود حرمين شريفين در سرزمين وحي،
با حمايت از کشورهاي همسو و جريانات وابسته بخود ،در
کشورهاي اسالمي ،در پي بسط حوزة نفوذ منطقهاي خود
است .سعوديها معتقدند ،که ايران بدنبال گسترش تشيع،
در خليجفارس و ساير کشورهاي منطقه است .همچنان که
ذکرشد در سطح منطقهاي ،عربستان سعودي از افزايش نقش
ايران در افغانستان؛ لبنان؛ فلسطين؛ سوريه؛ عراق و يمن
نگراناست .تحوالت سالهاي اخير در منطقه ،موجب افزايش
نفوذ جمهوري اسالمي و شيعيان شده و شکست و ناکامي
عربستان در گسترش نفوذ خود بر اين کشورها ،نگراني شديد
عربستان را بههمراه داشتهاست.
مهمترين حوزههايي ،که در چند سال اخير ،منجر به
رقابت شديد و در مواقعي منازعة نيابتي و تقابلي بين دو کشور
ايران و عربستان سعودي ،شدهاست ،عبارتنداز:
الف) نفت
در تابستان سال 2013م1391/ش در نشست اوپک،
ايران قصد داشت ،سطح توليد را کاهشدهد ،اما عربستان با
اين درخواست ،مخالفتکرد و سرانجام اين نشست با نتيجة
حفظ سطح توليد خاتمهيافت .بدنبال آن ،سعودالفيصل وزير
خارجة عربستان گفت ،که کشورش از سالح نفت ،عليه ايران
استفادهميکند و در پي آن عربستان سطح توليد خود را
افزايشداد .همچنين مقامات سعودي ،بارها مدعيشدهاند که
قادر به پرکردن جالي خالي نفت ايران هستند.
ب) تحوالت بحرين و نگراني پادشاهي سعودي
اعتراضات در بحرين و ورود نيروهاي سعودي ،در مارس
2011م/اسفند 1389ش ،به اين کشور در قالب نيروهاي
موسوم به سپرجزيره ،که سرکوب معترضان بحريني را بهمراه
داشت ،از ديگر موارد اختالف برانگيز بين ايران و عربستان
است .ايران مقامات سعودي را به دخالت در امور بحرين
متهمکرد و در مقابل هم رياض مدعي شد ،که ايران در
دامنزدن به تحرکات بحرين ،نقش داشتهاست.
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ج) بحران سوريه ،تالش عربستان براي تغيير معادالت
منطقهاي
بحران در سوريه زمينة ديگري براي بروز جنگ نيابتي بين
ايران و عربستان فراهمنمود .ايران بعنوان کمربند استراتژيک
سوريه در منطقه ،از بشاراسد حمايتميکند و اين در حالي
است ،که عربستان با نگاه ايدئولوژيک در زمرة کشورهايي قرار
دارد ،که سالح و تجهيزات مورد نياز معترضان ،در سوريه را
تأمينميکند .اين عرصه را بايد يکي از مهمترين عرصههاي
تقابل ايران و عربستان ناميد.
د) جزاير سهگانه
جزاير سهگانة ايراني (تنببزرگ؛ تنبکوچک و ابوموسي)،
نيز همواره يکي از موارد اختالف بين دو کشور بودهاست؛
در حالي که مقامات رياض از ادعاهاي امارات دربارة جزاير
سهگانه ،حمايتکردهاند ،مقامات ايران همواره اين جزاير را
جزءجدانشدني تماميت ارضي کشورمان خواندهاند.
هـ) عراق و لبنان
تحوالت اين دو کشور از محورهاي ديگريست ،که سبب
رقابت شديد ايران و عربستان شدهاست؛ زيرا عربستان
از قدرتگيري شيعيان در منطقه بنفع ايران نگراناست.
همچنين انفجار سفارت ايران ،در لبنان و قتل سفير ايران در
يمن ،اوج تقابل ايران و عربستان را به نمايش گذاشتهاست.
بهنظرميرسد ،رقابت شديد و تقابل نيابتي ايران و عربستان،
در سالهاي اخير ،بعلت قدرتگيري شيعيان ،در منطقه است،
که سبب شده توازن قوا بنفع ايران شيب پيداکند و عربستان
همة اين اقدامات را درجهت برگشت توازن قوا انجامميدهد.

منابع فارسي
کتاب

 آشتي ،نصرتاهلل؛ ساختار حکومت عربستان سعودي ،تهران:دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.1371 ،
 امامي ،محمدعلي؛ عوامل تأثيرگذار خارجي در خليجفارس،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه،
.1382
 بويد ،آندره؛ اطلس روابط بينالملل ،ترجمة حسينحميدينيا ،تهران :وزارت امور خارجه.1380 ،
 حاجي يوسفي ،امير محمد؛ سياست خارجي جمهورياسالمي ايران در پرتو تحوالت منطقهاي ،تهران :مطالعات سياسي
و بين المللي وزارت امورخارجه.1384 ،
 حافظنيا ،محمد رضا؛ خليجفارس و نقش استراتژيک تنگةهرمز ،تهران :سمت.1382 ،
 ساداتعظيمي ،رقيه؛ عربستان سعودي (مجموعه مباحثکشورها و سازمانهاي بينالمللي) ،تهران :مؤسسة چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه.1383 ،
 سجادي ،سيد عبدالقيوم؛ جامعهشناسي سياسي افغانستان:قوم ،مذهب و حكومت ،تهران :بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر
تبليغات اسالمي حوزة علميه قم).1380 ،
 عبداهلل خاني ،علي؛ نظريههاي امنيت ،تهران :ابرار معاصرتهران ،چاپ اول.1383 ،
 عسگرخاني ،ابومحمد؛ رژيمهاي بينالمللي ،تهران :ابرارمعاصر ايران ،چاپ اول.1383 ،
 قاسمي نراقي ،علياصغر؛ شوراي همکاري خليجفارس،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،تهران :انتشارات وزارت امور
خارجه.1378 ،

80

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة دوم  /تابستان 1393

رقابت قدرتهاي منطقهاي خلیجفارس ...

 -مجتهدزاده ،پيروز؛ کشورها و مرزها در منطقة ژئوپليتيک

منابع التين

خليجفارس ،ترجمة حميدرضا ملک محمدي نوري ،تهران :دفتر

کتاب و مقاله

مطالعات سياسي و بينالمللي.1382 ،

- Burchill, Scott; Realism and Neo-realism. Theories of
International Relations, New York 2001: NY, Palgrave, 2001.

 موسيزاده ،رضا؛ سازمانهاي بينالمللي ،تهران :ميزان،.1379

- Mearsheimer, John; The Tragedy of Great Power Politics.
New York: Norton Company, 2001.

مقاله

- Sajedi, Amir, “Geopolitics of the Persian Gulf Security:

 -اسدي ،علي اکبر؛ «آمريکا و عربستان سعودي؛ روابط در پرتو

Iran and The United State”,IPRI, Journal IX, no. 2. Summer

تغيير شرايط منطقهاي» ،گزارش راهبردي ،معاونت پژوهشهاي

2009.

سياست خارجي /مرکز تحقيقات استراتژيک.1386 ،
منابع الکترونيک
 پيشگاه هاديان ،حميد؛ «مناسبات جمهوري اسالمي ايران،عربستان سعودي و عراق پس از  11سپتامبر» ،معاونت پژوهشهاي
سياست خارجي/مرکز تحقيقات استراتژيک.1388 ،

- Anthony iD Paola and Maher Chmaytelli; “Iran Threatens to Halt Crude Exports If Sanctions Intensify. 2012”.
(www. Bloomberg.com23, October012. Retrieved 24).

 -ترابي ،طاهره؛ «آمريکا و ثبات خليجفارس در روند رقابتهاي

- Manfreda, Primoz; “Saudi Arabia and Syrian Uprising,

ژئوپليتيکي ايران  -عربستان» ،فصلنامة ديپلماسي صلح عادالنه،

Why Saudi Arabia supports the Syrian opposition”. (About.

شمارة پنجم.1390 ،

com Guide, http://middleeast.about.com/od/syria/a/Sau)di-Arabia-And-Syrian-Uprising.html

 عزتي ،عزتاهلل؛ «ژئوپلتيک جهان اسالم و جايگاه کشورهايشمال آفريقا» ،مجلة مطالعات آفريقا .شمارة يک ،بهار و تابستان

- Milani, Mohsen; “Iran and Saudi Arabia Squari

.1379

off”, (http://www.foreignaffairs.com/airicles/136409/
mohsen-m-milani/Iran-and-saudia-arabia-square-off.

 -معاونت پژوهشهاي سياست خارجي مرکز تحقيقات

october2011/110

استراتژيک؛ نشست تخصصي« ،عربستان سعودي :شرايط داخلي و
سياستهاي منطقهاي و بينالمللي»16 ،دي.1386

- http://www.csr.ir

 -نادري نسب ،پرويز؛ «چالشهاي روابط جمهوري اسالمي ايران

- http://www.did.ir

و عربستان در منطقه» ،فصلنامة سياست ،دورة چهل ،شمارة يک،
بهار .1389

- http://www.irdc.ir

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة دوم  /تابستان 1393

81

