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Abstract
Iran and Saudi Arabia are the main actorsin the Middle Eastbecause of the breadth of the lands,
huge repertoires of oil, geopolitical situations. They have a considerable influence in the
development of the Middle East. Saudi cities of Mecca and Medina, their claim on the
leadership,along with their strategic ties with the Muslim world and America made this country
an influential one. Iran also claims to be the leadership in the Muslim world with an independent
policy and a supporter of Islamic countries and movements. Due to the desire of both countries
to expand their influence among Islamic countries, there is a stiff competition between them.
This article seeks to answer the following questions:
What were the causes of the decrease in Saudi-Iranian relation in the first decade after the
Islamic Revolution in Iran?
What were the factors contributing to this challenge and tension in relations between Iran and
Saudi Arabia?
What was the impact of Islamic Revolution in Saudi-Iranian relations?
What were the impact of religious and ideological differences on relations between Iran and
Saudi Arabia?
What were other contributing factors in relations between Iran and Saudi Arabia?
The study is based on the assumption that relations between Iran and Saudi Arabia in the first
decade after the Islamic Revolution has been accompanied by challenges and stress so that
relations between the two countries have been strained. Reasons for the worsening of relations
between the two countries in this period are: the ideological nature of the two countries, the
Islamic Revolution and the fear of its export to Saudi, competition in the power block and the
role of regional powers, imposed war, Hajj Ibrahim, Palestinian issue, oil and gas geopolitics of
the Persian Gulf, the Persian Gulf Council and so on.
This descriptive and analytical study is based on primary sources and the research methods is
library research. In some cases, the documents Documentation Center and the Ministry of
Foreign Affairs were used.
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واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
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چكیده
روابط ایران و عربستان چه مسائلی بودهاند؟ پیروزی انقالب اسالمی چه تاثیری بر روابط ایران و عربستتان گذاشت ؟
تفاوتهای مذهبی و ایدئولوژیکی چه تاثیری بر روابط ایران و عربستان گذاشتهاند؟ ستایر عوامت تاثیرگتذار در روابتط
ایران و عربستان چه مسائلی بوده و این عوام در روابط ایران و عربستان چه نقشی داشتهاند؟
این پژوهش بر این فرضیه استوار اس

که در دهه اول پس از پیروزی انقالب اسالمی ،روابتط ایتران و عربستتان بتا

چالش و تنش همراه بود؛ بهطوریکه روابط دو کشور به تیرگی گرایید .در بررسی عل تیرگی روابط دو کشتور در ایتن
دوره به عواملی مانند ماهی

ایدئولوژیکی دو کشور ،پیروزی انقالب اسالمی و ترس از صدور آن به عرستان ،رقاب

بلوک قدرت و نقش قتدرتهای فرامنطقهای ،جنگ تحمیلی ،حج ابراهیمتی ،مستلله فلستطین ،ژئوپلیتیتف نفت

در

و گتاز
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و در پتارهای از

نمونهها ،از اسناد موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه استفاده شدهاس .
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دادند .در این میان ،عربستان بته علت

مقدمه

ستاختار ختا

جمهتتوری استتالمی ایتتران و عربستتتان ستتعودی از

اجتماعی و فرهنگی از دیگتر کشتورهای خاورمیانته و

قتتدرتهتتای مهتتم منطقتته خاورمیانتته و خلتتیجفتتارس

حتتتی کشتتورهای همستتایه ختتود در حتتوزه جنتتوبی

سترزمینی و منتابع

سیاستی

محسوب می شوند که دارای وسع

ژئوپولیتیف هستتند .بته علت

عظیم فسیلی و موقعی

خلیجفارس متمایز اس  .ستاختارهای ختا

همراه با آموزههتای بته شتدت ستنتی و متذهبی و نیتز

قرارگرفتن شهرهای مکه و مدینه در عربستان و ادعتای

سیطره افکار و ایدههای ستلفی ،در قالتب وهابیت  ،بته

رهبتری جهتان عترب و جهتان

جامعه عربستان ترکیب منحصربهفتردی بخشتیدهاست .

آن کشور درخصتو

اسالم و پیوندهای استراتژیف با غرب و بهویژه امریکتا،

این کشور حدود یفچهتارم ذختایر اثبتاتشتده نفت

بتتهصتتورت طبیعتتی کش توری تتتاثیرگتتذار در تحتتو ت

جهان را در اختیار دارد (رحمانیان .)93 :9311 ،از ایتن

منطقهای محستوب متیشتود .پادشتاه ایتن کشتور نیتز

منظر ،ثبات یا نتاامنی در ایتن کشتور نفت خیتز بترای

بتتهعنتتوان ختتادم الحتترمینالشتتریفین و مجتتری اصتتلی

قدرتهای بزرگ ،بهویژه ایا ت متحده آمریکا ،اهمی

برگزاری مناسف حج اس .

بسیاری دارد.

جمهوری اسالمی ایران نیز بته لحتاد داعیته رهبتری

با توجه به نزدیکی جغرافیایی و اشتراکهای تتاریخی

مستق و اسکتبارستتیز

و فرهنگتتی متعتتدد بتتین ایتتران و عربستتتان و همچنتتین

خود ،حامی کشورها و نهض های اسالمی بتودهاست .

تاثیرگذاری ایتن دو کشتور در جهتان استالم ،واکتاوی

در حتوزه

پس از پیتروزی

جهان اسالم و به لحاد سیاس

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ایتن رقابت

نفوذ و تاثیرگذاری در میان کشورهتای استالمی بیشتتر
شد .وقوع انقالب اسالمی در ایران ،همانطورکه تحتول

روابط ایران و عربستان در دهه نخس
انقالب اسالمی ایران ،از اهمی

ویژهای برخودار اس .

از اهداف این پژوهش ،واکتاوی علت و انگیتزههتای

ژرفی در نظام سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی داخت

تیرگی روابط ایران و عربستان در دهه نخست

کشور ایجاد کترد ،آغتازگر تحتول درختور تتوجهی در

انقالب اسالمی ایران و نیز تبیین تاثیر پیتروزی انقتالب

خارجی ایتران نیتز بتود.

روندها و گرایشهای سیاس

پتس از

اسالمی بر روابط ایران و عربستان سعودی اس .

ارزشهای انقالبتی ،گترایش بته آرمتانهتای

درباره روابط ایتران و عربستتان در دهته اول پتس از

از مسلمانان ،پشتتیبانی

انقالب اسالمی ،هیچ منبعی وجتود نتدارد کته بتهطتور

از مستضعفان ،آرمتانگرایتی و غیتره از جملته اصتولی

کام و دقیق بته ایتن روابتط پرداختته باشتد .تنهتا اثتر

بودند که روندهای سیاس

خارجی را تح تتثثیر قترار

موجود در این زمینه ،کتتاب روابتط ایتران و عربستتان

دادند (نجاتی :9311 ،سای

پژوهشگاه علتومانستانی و

کته در

حاکمی

اسالمی ،استکبارستیزی ،حمای

دردو دهه اخیر اثر بهرام اخوان کتاممی است

مطالعات فرهنگی) و واکنش اعضای نظام بتینالملت را

سال  ،9323چاپ شده است  .بختش اصتلی کتتاب بته

برانگیختند؛ بهطوریکه نته تنهتا دو ابرقتدرت نظتام دو

جمهتوری

روابط ایتران و عربستتان ،در دوره ریاست

قطبی آن زمان ،یعنی ایتا ت متحتده و شتوروی ،بلکته

آقای هاشمی رفسنجانی اختصا

دیگر قدرتهای جامعه جهتانی و تمتامی قتدرتهتای

این دو کشور طی سالهای 9312تا 9361ش 9121/تتا

ختتارجی

9117م به صورت کلی بیان شده و به جزئیات پرداختته

تجدیدنظرطلب و مواجههجویانته ایتران واکتنش نشتان

نشده و به جریانهای مذهبی و فرهنگی بهندرت توجته

منطقتته خاورمیانتته نیتتز در مقابتت سیاستت

یافته اس ؛ اما روابط

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 3/
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شده اس  .گفتنتی است

کته برختی منتابع دیگتر نیتز،

نماینتتده استتالم انقالبتتی)؛  .2ماهی ت

بتتهصتتورت جزئتتی و غیرتخصصتتی ،بتته موضتتوع ایتتن

فرهنگی دو کشور؛  .3رقاب

پژوهش پرداختهاند.

تعام با قتدرتهای فرامنطقهای.

ایتتدئولوژیکی و

در بلوک قتدرت و شتیوه

عوام دسته دوم عبارت اند از .9 :جنتگ تحمیلتی؛
 .2حج ابراهیمی؛  .3مستلله فلستطین؛  .1ژئوپلیتیتف

عوامل موثر در روابط دو کشور

نف

الف .عوامل چالشبرانگیز

خلیجفارس؛  .1تشکی شورای خلیخفتارس؛ .6

بهطور کلی ،وقوع انقالب اسالمی ایتران تغییراتتی را

برخی اقتدامات خصتمانه دیگتر از طترف عربستتان

کته

در کودتتای نتتوژه ،متاجرای توطلتته

در سطح منطقهای و بتینالمللتی بته دنبتال داشت

ه ماننتد دخالت

بازیگران منطقهای و بینالمللی همگی چنتین تحتو تی

قطبزاده شتریعتمداری ،تتالش بترای محکتومکتردن

را به نفتع ختود تعبیتر و تفستیر نکردنتد و بتا نگرانتی

ایران در شورای امنی

و درگیری های پراکنده نظامی

تحو ت آن را دنبال میکردنتد.؛ بنتابراین تتالش بترای

بین ایران و عربستتان (استناد وزارت امتور خارجته،

ایجاد ائتالف ،بهمنظور تضعیف آن آغاز شد .عربستان با

ستتتتتالهتتتتتای  9362تتتتتتا  ،9361کتتتتتارتن ،23

توجه به خال ایجادشده در سیاس

دوستتونی نیکستون

پرونده:296296/1/

 19تا .)11

در منطقه ،در پرکردن این ختال و ارتقتای قابلیت هتای

پیروزی انقالب اسالمی و ترس از صتدور آن :وقتوع

سیستم بینالمللی ،ستعی داشت  .تنهتا

انقالب اسالمی در ایران اتفاقی عظیم و بته قتول رابتین

خود ،با حمای

امتیتتاز عربستتتان در مقابت ستتایر قتتدرتهتتای منطقتته،

رای

( ،)robin Wrightتحلی گتر آمریکتایی ،انقتالب

پشتتیبانی متحتدان غربتیاش بتود .در چنتین وضتتعی،

کبیر بود ) .(Wright,2000: 20پیروزی این انقتالب در

مقامات عربستان برخورد به متاهر دوستتانهای را پتیش

ایران ،بر رژیم عربستان سعودی ضتربهای کوبنتده وارد

گرفتند؛ اما بهتدریج ،رابطه دو کشور سلسله اختالفتات

کرد :اول از آن جهت

کته رژیتم عربستتان ستلطنتی و

تلخی را تجربه کرد که تا به امروز نیز تداوم دارد.

همانند شاه ایران وابستته بته ایتا ت متحتده آمریکتا و

پیروزی انقالب اسالمی نه تنها از اهمیت

روابتط دو

کشور نکاهید ،بلکه روابتط دو کشتور را بتا حساستی
ختا

همتتراه کتترد و بته آن پیچیتتدگی فتتو العتتادهای

غرب بود؛ بنابراین این نگرانی برای دول
که اگر جنبشی مردمی توانس

وجود داش

ستعودیهتا
حکومت

ایران را ساقط کند ،همین اتفا میتواند برای آنهتا ر

بخشید؛ بهویژه در دهه نخستین انقتالب کته روابتط دو

دهتتد .دوم ستتعودیهتتا متتدعی بودنتتد کتته کشورشتتان

عادی خارج شد و به تیرگی گرایید .در

سرزمین وحی و دولتشتان پرچمتدار استالم در جهتان

کشور از حال

بررستتی مناستتبات ایتتران و عربستتتان در ایتن دوره ،دو

کنونی اس

و وهابی

بتر بنیتانهتای واقعتی و اصتی

روابتط دو

اسالم تکیه دارد و تنها کشتوری هستتند کته در تمتامی

کشور را تعیین میکنند؛ دستته اول عوامت اساستی یتا

زمینهها ،فرامین قرآن را اجرا متیکنتد؛ امتا آنتان شتاهد

عوام چالشبرانگیز هستند و دسته دوم عوامت فرعتی

انقالبی آن هم در کشوری نزدیف به خود بودند که بته

دسته عام دخی هستند که کیفی

و کمی

یا عوام تنشزا.

ادعتتای دوستت

و دشتتمن ،ریشتته استتالمی داشتت

و

عوام دسته اول عبتارتانتد از .9 :پیتروزی انقتالب

خواستار اجرای احکام اسالم بود .درعینحال ،تفستیری

اسالمی و ترس از صدور آن (انقالب اسالمی بتهعنتوان

متفاوت بلکه متضاد بتا استالم ستعودی ارائته متیکترد
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(آقایی 11 :9361 ،و .)16

که عربستان سعودی جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی

ایتتن انقتتالب تنهتتا چالش تی منطقتتهای و ستتاده بتترای

خطرناک تلقی کنند .سیستم حاکمیت

عربستتان مشتابه

عربستان سعودی نبود ،بلکه چالشتی داخلتی نیتز بتود؛

ایران قب از انقالب بود؛ یعنی یف فرد در راس قتدرت

زیرا امام خمینی(ره) پادشاهیهای خلیجفارس را بهطور

قرار میگرف

که در مقاب چتالشهتا و مخالفت هتای

کلی غیراسالمی متیدانستتند و آنهتا را بته بتاد انتقتاد

داخلی تنها متکی به قدرتهای خارجی و بهطور ویتژه

متتیگرفتنتتد و اقلی ت

شتتیعه مستتتقر در استتتان شتترقی

عربستان ،با برگتزاری راهپیمتاییهتا و اعتترا

حمای های آمریکا بود؛ بنابراین عربستان نمیتوانست

هتا بته

با انقالب اسالمی ایتران کته تجدیتدنظرطلب در وضتع

فراخوان ایشان پاستخ مناستب دادنتد ( Gause, 2002:

موجود بود سر سازش داشته باشد .از سوی دیگتر نیتز،

 .)197فراخوان «سرنگونی رژیمهتای فاستد و طرفتدار

ایران انقالبی به عل

خصیصه انقالبیبودنش بسیار زود

ایا ت متحده» که از تهران و قم صادر میشد ،در میتان

نوک حمالت تبلیغی ختود را ستوی عربستتان و ستایر

اجتماعات شیعی استان شرقی و بخشهتای وستیعی از

(اختوان کتاممی،

جمعی

عربستان کته بتهشتدت متذهبی و ضتد غربتی

بودند ،طرفدارانی پیدا کرد (.)Vassiliev, 1998: 469
در عربستان ،این اعترا
بلکه اه سن

ها به شیعیان محتدود نشتد،

و وهابیان نیتز در مقابت امتواج انقتالب

کشورهای مرتجع عرب نشانه گرف
.)29 :9323
ماهی

ایدئولوژیکی و تفاوتهای مذهبی و فرهنگتی

دو کشور :حکومت

عربستتان نتوعی نظتام سیاستی و

مذهبی مبتنی بر آموزههای وهابیت

است

کته برپایته

اسالمی و اسالمخواهی جاذبه و دافعههای چشتمگیر از

اتحتتاد محمتتدبنستتعود و محمتتدبنعبتتدالوهاب بنتتا

خود نشان دادند؛ از نمونههای بارز آن میتوان به اشغال

شدهاس  .ستلفیهتا (وهتابی هتا) بتا تاکیتد بتر ستن

مسجدالحرام در روز اول سال  ، 9177توسط چند صد

پیامبر(

مرد مسلح ،به رهبری جهیمان العتیبی اشتاره کترد .ایتن

میآورند و میکوشتند آن را دینتی متفتاوت و مجتزا از

تثثیرگذاری ناشی از این بتاور بتود کته بتهطتور حتتم،

اسالم معرفی کنند .آنتان بته زعتم ختویش ،شتیعیان را

شاه ایران را

رافضی متینامنتد و ستازش اهت تستنن را بتا شتیعیان

آمریکا سرنگون کنتد .از نظتر

غیرممکن میدانند .از طرف دیگر ،عربستان مح نتزول

متوفقیتش یتف الگتوی

قرآن و خاستگاه نبیمکرم و دین مبین اسالم اس  .ایتن

(فتولر:9323 ،

سرزمین با در اختیارداشتن خانه خدا در مکه و مستجد

 13تا  .)977در واقع انقتالب استالمی ایتران از همتان

و آرامگاه پیامبر(

) در مدینه ،کانون تقدیس و توجته

ابتدای شک گیری خود ،اهداف و آرمانها و شتعارهای

همه مسلمانان جهان اس  .عالوهبر ویژگیهتای فتو ،

نیتز از همتان آغتاز

استتراتژیف

امام(ره) درس

عم کرده که توانستهاس

با تمام قدرتش و حمای

آنان ،امام خمینی(ره) به علت

اجتنابناپذیر ایدئولوژی و انقالبی اس

جهانی داشت

و بته همتین علت

) ،تشیع را گونتهای بتدع

دینتی بته شتمار

بهواسطه درآمدهای مستمر نفتی و موقعی

شک گیری و پیروزی این انقالب ،دشمنیهای منطقهای

جغرافیایی این کشتور خواهتان رهبتری و مرکزیت

و جهانی با آن شروع شد (حسینی.)911 :9312 ،

جهان اسالم اس  .در طرف مقاب  ،جمهتوری استالمی

در

بروز برخی از وقایع فو  ،به اضافه اصترار ایتران بتر

ایران قرار دارد که براساس تشیع جعفری(ع) و بر پایته

«صدور انقالب استالمی» و تبلیغتات ستوک کشتورهای

آرای علمای برجسته شیعی همچون امتام خمینتی(ره)،

غربی و در راس آنها امریکا علیه ایران ،باعث شده بود

فقیه و شهید محمدباقر صتدر،

نظریهپرداز نظریه و ی

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 1/

نظریهپرداز نظریه جمهوری اسالمی ،شک گرفتهاست .

سیاستتی ختتود در جهتتان استتالم و همچنتتین در بتتین

با پیروزی انقالب اسالمی گفتمانهایی نظیتر تتالش در

اقلی های مسلمان در کشتورهای غیراستالمی بپتردازد.

جهتانی استالم ،نفتی ستلطه و

تداوم استراتژی فتو التذکر را در پیتدایش گتروههتای

سلطهجویی ،دعوت به اسالم و بتهویتژه تبلیتم متذهب

تروریستتتی همچتتون القاعتتده و طالبتتان در کشتتورهای

از مستضعفان و نهض های آزادیبخش

همستتایه و جتتیشالعتتدل و جنتتدا در مرزهتتای ایتتران

و شروع تفکر امالقریبتودن ایتران بترای جهتان استالم

مشاهده میکنیم .از جملته انگیتزههتای عربستتان را در

جه

برقراری حکوم

تشیع ،حمای
حساسی

پشتیبانی از چنین گروههایی ،میتوان در داعیه امالقرایی

رقاب انگیزی را برای عربستان پدید آورد.
که امام خمینی(ره) به جه

بهخصو

موفقیت

در

جهتتان استتالم و لتتزوم کمتتف بتته مستتلمانان از ستتوی

تحقق و تداوم جمهوری اسالمی ،به الگویی جذاب و

عربستان و نیز رقاب

اجتناب ناپذیر برای کشورهای جهان اسالم مبدل شده

فشار قراردادن آن دانس ؛ زیرا سعودیها معتقدنتد کته

بودند؛ بنابراین بُ عد دیگر رقاب  ،بته تتالش ایتن دو

ایرانیها به دنبال گسترش تشیع در خلیجفارس و ستایر

کشور برای ام القراشدن در جهان اسالم بتازمیگشت

کشتتورهای منطقتته هستتتند و از ایتتن مستتلله بتتهشتتدت

(شجاع .) 19 :9316 ،از ایتن دیتدگاه ،حکومت هتای

نگران انتد .از اهتداف کتالن جمهتوری استالمی ایتران

ایران و عربستان که بر پایه آیین های شیعی و ستلفی

متتیتتتوان بتته دفتتاع از متتتسلمانان و نتتتهض هتتای

با نفوذ منطقتهای ایتران و تحت

(وهابی ت ) شتتک گرفتتته انتتد ،رقیبتتان ایتتدئولوژیف

آزادیبخش ،تعار

یکدیگر شمرده میشوند.

امریکا و استتقرار جامعته ای استالمی براستاس متتبانی

در ایتتن راستتتا ،عربستتتان ستتعودی ستترمایهگتتذاری
هنگفتی در گسترش و نهادینهکردن نظم سلفی در مقاب

بتا استرائی و غترب بتهخصتو

شیعی اشاره کرد (سریعالقلم.)11 :9321 ،
این ایتدئولوژی استالمی شتیعی تتا حتدودی زمینته

نظم شیعی انقالب استالمی ایتران ،در منطقته و جهتان

سیاس

اسالم انجام دادهاس ؛ از سوی دیگر ،انقتالب استالمی

ایتتدئولوژی کتته خواهتتان تغییتتر وضتتع موجتتود بتتود،

توانستتتهاس ت
اه سن

نماینتتدگی استتالم انقالبتتی را از دس ت

بهسرع

ختارجی تقابت گترا را ایجتاد متیکترد .چنتین
در تقابت بتا ایتدئولوژیف ستنی بته رهبتری

(اختوانیهتا) بته سترکردگی افترادی هماننتد

عتربستان سعودی قترار گرفت ؛ بتهنحتویکته هتر دو

رشیدرضا و حسنالبنتا ختارج کنتد و ختود نماینتدگی

یکدیگر را زیر ستاال متیبردنتد

اسالم انقالبی را دست
کمفهای هنگف

ایدئولوژی مشروعی

گیترد .عربستتان نیتز از طریتق

(طاهایی .)911 :9312 ،اما مبارزهطلبی ناشتی از مهتور

مالی ،سالها از طریق سازمان الرابطه

عربستتان ستعودی

انقالب اسالمی ایران ،بترای دولت

العالم ا سالمیه با شبکه وستیعی از مستاجد و متدارس

بسیار دشوار بتود .بته قتول شتیرین هتانتر« :مقابلته بتا

دینی سراسر جهتان و رهبتران متذهبی مترتبط شتده و

رادیکالیسم سکو ر و کمونیسم بتهعنتوان پدیتدههتایی

تتا ختود را بتهعنتوان پشتتیبان اصتلی

ضد اسالمی ،خدانشتناس و نامشتروع بترای عربستتان

تالش کردهاس

مسلمانان و رهبر جهان اسالم معرفی کند .این کمفهتا

سعودی آسان بود؛ اما عربستتان ستعودی نمتیدانست

که همیشه به نام خادم الحرمین الشریفین ،به گروههتای

چگونه با پدیدهای کته ختود را نماینتده استالم واقعتی

اسالمی یا مقامات گوناگون مذهبی داده شتده ،موجتب

میدانس

و مسلمانبودن رهبری عربستتان ستعودی را

میشود که عربستان از ایتن طریتق ،بته گستترش نفتوذ

به مبارزه میخواند و سعودیها را نماد اسالم آمریکایی
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مینامیتد ،مقابلته کنتد» (هتانتر .)267 :9317 ،بنتابراین،
شتتاید بتتتوان گفت

کتته برجستتتهتتترین وجتته تعتتار

ایتتن واقعیت
سیاس

است  .پتتس از ستتقور ایتتران و محوشتتدن

دوستتونی نیکستون ،آمریکتا بتر ادامته استتراتژی

عربستتان بتتا ایتتران ،همتین مقولتته ایتتدئولوژی باشتتد و

بتازدارندگی به متنظور بازداشتن شتوروی از گستترش بته

و افکتار

جنوب میکوشید .اشغال افغانستتان توستط نیتروی

ازآنجاکه ایتن عامت در شتک گیتری ذهنیت

سیاستمداران هر کشور نقش شتالودهای دارد ،پترداختن
به آن راهگشای شناخ

اصولی این تعار

هاس .

شیوه تعامت بتا قتتدرتهتای فرامنطقتهای :از دیگتر

سم

نظامی اتحاد شوروی در سال 9311ش9121/م و نزدیکتی
به متحدان ایا ت متحده که ضربهپذیری ایتن کشتورها را
از این طریق تشدید میکترد و هچنتین شتتکس

پیتتمان

متحورهای اختالف ایتران و عتربستان ستعودی ،شتیوه

سنتو پس از انقالب اسالمی ،در ک استاس منتافع حیتاتی

تعام با قتتدرتهتای فرامنطقتهای است  .در سیاست

آمریکا را در ک منطقه به چالش کشاند .در مقاب  ،ایتا ت

خارجی ،ایران از استراتژی اتکا به خود پیروی کترده و

متحتتده استتتراتژیهتتای متعتتددی را از جملتته تقویتت

به پتانسی کشتورهای متتنطقه تتتوجه متی کنتد؛ ولتی

گسترش بیش از پیش روابتط ختود بتا کشتورهای حتوزه

عتربستان در سراسر تاریخ خود ،جز در دورهای کوتتاه،

خلیجفارس ،بهویژه عربستتان ستعود  ،در پتیش گرفت .

انگلستتان و ستپس

رونالد ریگان ( )Reaganکته در دیمتاه9117/9311م زمتام

ایا ت متتحده ،داشتهاستت  .بته عبتارت روشتنتتر،

آمریکا را برعهتده گرفت  ،اعتالم کترد کته

روابطی نزدیف با غترب ،نخست
سیاس

امور حکوم

و

خارجی آن کشور در چارچوب هتمپیمتانی و

ایا ت متحده اجازه نخواهد داد که عربستان ستعودی نیتز

همسویی با غرب جای میگیترد .تتا پتیش از ختروج

ایران دیگری شده و ماننتد ایتن کشتور از اردوگتاه غترب

بریتانیتتتا از خلتتتیجفتتتارس ،ایتتتنقتتتدرت از طریتتتق

کسانی بیفتد که میخواهند جریتان

خارج شود و به دس

تح الحمایه ساختن شیو عرب و مقابلته بتا قتدرت

حیاتی نف

ایران در ختلیجفارس ،متانع عتتمده نزدیتفشتدن دو

مهمتتر از آن ،ریگتان متعهتد شتده بتود کته از پادشتاهی

کرانه عربی و فارسی آن بته یتکدیگر بتود .با ختروج

عربستان سعودی درس

ختود،

بریتانیا از خلیجفارس ،ایا ت متحده منافع ختود را در

در برابر حوادث داخلی و خارجی حمایت

پیوند با تعام و همکاری ایران و عربستان متتیدیتد؛

.)131 :9319

بنابراین مقدمات هتمراهی و هتمکاری دو متحد خود
را در خلیجفارس فراهم کرد .به عل

هتمین حتمای

را به غرب قطتع کننتد (جریستون.)2 :9119 ،

در واقع مبانی سیاس

مث یکی از پنجتاه ایالت

کنتد (استدی،

خارجی عربستان بتر پایته حفت

روابط دوستانه این کشور با کشتورهای سترمایهدار غربتی

و پشتتتتیبانی امتتتریکا بتتتود کتتته ایتتن اتحتتاد امنیتتتی

شک گرفتهاس  .بااینهمه ،عربستان همواره کوشیدهاس

پهلتتوی دوام آورد

خارجی خود ،رویکتردی دوگانته را حفت

غیررستتمی تتتا اواختتر حکومتت
(احمدیان.)91 :9311 ،

اما پس از پیروزی انقالب استالمی ،آمریکتا از نفتوذ

تا در سیاس

کند؛ به عبارت دیگر ،این کشور باید بهصتورت هتمزمتان
دو نقش متعار

را ایفا کند :رهبری جهان اسالم ،دوس

سیاسیعقیدتی و ایدئولوژیف ایران در کشورهای منطقه

و متحتتد غتترب؛ درحتتالیکتته شتتاهزادگان ستتعودی پتتای

نگران بود؛ زیرا مردم منطقه زمینته پتذیرش ایتدئولوژی

شرک های سرمایهگذار نفتی را از اقصا نقار جهان به این

انقالب استالمی را داشتتند .قیتامهتای مردمتی عربستتان،

کشور باز کردهاند ،مقر بستیاری از ستازمانهتای استالمی

و بحرین پس از انتتقالب استتالمی گویتای

نظیر بانف توسعه استالمی و دبیرخانته ستازمان کنفترانس

عرا  ،کوی

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 2/

اسالمی نیز در این کشور قرار دارد .اما برخالف عربستتان،

پرداختند و فرازونشیبهای آن را دنبال کردنتد .آنتان -

ایران حضور نیروهای خارجی را منبع اصلی تهدید عتتلیه

محافظهکارانهای را در پیش بگیرنتد و

کوشیدند سیاس

منطقه میدانس  .ایران حضور خارجیان را بهطتور

حتی تتا متدتی ،ستکوت اختیتار کترده و از امهتارنظر

مشتتخص ،حضتتور استتتراتژیف هتتر قتتدرت غیرمنطقتتهای

صریح درباره حوادث ایران خودداری کردند .تتا اینکته

امتنی

دول

بازرگان به قدرت رسید و پس از بهقدرترسیدن

قدرتهتای فرامنطقتهای در خاورمیانته ،از عوامت عمتده

دول

بازرگتان ،مقامتات عربستتان روابتط و مناستبات

تفاوت و گاه تضاد در جه گیریهتای عربستتان و ایتران

خود را با ایتران تجدیتد کردنتد .ملتفخالتد در اولتین

در ارتبار با یکتدیگر و نیتز در ارتتتبار بتتا قتدرتهتای

عکسالعم خود ،برپایی حکوم

اسالمی را در ایتران

مداخلهگر بود .براستاس ایتن دیتدگاه جمهتوری استالمی

مقدمه نزدیکی و تفاهم هرچه بیشتر دو کشور خوانتد و

ایران ،تنشهای نظامی میان ایران و برختی از قتدرتهتای

فهدابنعبدالعزیز ،ولیعهد این کشتور ،نیتز گفت  :بترای

کته

رهبتتری انقتتالب ایتتران احتتترام بستتیاری قائ ت هستتتیم

آمریکتا از

(عظیمتتی .)923 :9321 ،حتتتی پتتس از بهبتتودی امتتام

کشورهای عربی حوزه خلتیجفتارس بتود .در پتی اعتالم

خمینتتی(ره) از عارضتته قلبتتی و تتترخیص ایشتتان از

و عربستتان توستط

بیمارستان ،خالدبنعبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و

نیتتروی دریتتایی آمریکتتا ،جمهتتور استتالمى آن را اعتتالم

بهبودی ایشان طی تلگرامتی

میدانس

(ابراهیمتیفتر .)922 :9319 ،در واقتع دخالت

فرامنقطهای حاضر در خلیجفارس بته وقتوع پیوست
بیشتر متاثر از وقوع جنتگ تحمیلتی و حمایت
عملیات اسکورت نفتکشهای کویت
جنگ غیررسمى آمریکا به ایران دانس

و نیترو دریتایى

سپاه پاسداران و ارتش جمهور اسالمى مثموری

مقابلته

فهد ولیعهدش ،به مناسب

ابراز خشنودی کردند (صحیفه امام.)99/92 :9327 ،
در فروردین9121/9311م ،حکوم

عربستان برای

به مث با آمریکا را در خلیجفارس بر عهده گرفتنتد کته در

تبریف گویی پیروزی انقالب اسالمی هیل تتی بلندپایته

نهای  ،به درگیریهای متعدد با نیروهای آمریکتایی منجتر

بتته سرپرستتتی محمدالستتبی  ،دبیرک ت رابط ت الع تالم
ا سالمیه ،به ایران فرستاد .هیل

شد.

خدم
ب .عوامل فرعی یا تنشزا

متذکور در قتم بته

حضرت امام رسید .حضرت امام با تاکید بتر

نقش اسالم در پیروز مسلمان هتا ،رهنمودهتایى بته

در بررسی عوام دسته دوم یا عوام تنشزا ،زم اس
تاریخچه روابط دو کشور را نیز مرور کنیم تا درک بهتتری
از نقش این عوام داشته باشیم.

هیل

نمایندگى عربستان ارائه فرمودند (صحیفه امام،

 11/6 :9327تا .)13
اما در واقع ،رژیم سعودی این انقالب را خطر جتدی
برای خود تلقی میکرد .این ترس در سعودیها وجتود

تاریخچه روابط دو کشور پس از پیروزی انقالب

داش

که انقالب به کشورشان تسری و حکومتشتان را

پس از پیتروزی انقتالب استالمی ایتران ،در روابتط دو

متزلتتزل کنتتد؛ بتتهویتتژه پتتس از تثستتیس دفتتتر جبهتته

کشور تغییر و تحولی اساسی پدید آمد .مقامتات عربستتان

آزادیبخش شبهجزیره العرب و گردهمایی جنبشهتای

در آخرین روزهای حکومت

پهلتوی نیتز از آن حمایت

آزادیبخش در تهران ،ستعودیهتا مخالفت

پنهتان بتا

بتهشتدت

انقالب اسالمی را شروع کردند و بهشکلی محرمانه و با

محتاطانهای را در پیش گرفتند و به رصد تحو ت ایران

کمف برخی از کشورهای دیگر عترب ،درصتدد انجتام

کردند؛ اما پس از پیروزی انقتالب ،سیاست
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طرحهایی برای دفع خطر احتمالی برآمدنتد .مطبوعتات

کردنتتد (عظیمتتی)11 :9321 ،؛ ستتپس محمتتدبنعبتتدا

این کشور نیز بهتدریج با نشر مواضع و ستخنرانیهتای

قحطتتانی ،دامتتاد جهیمتتان ،در مقابتت انبتتوه زائتتران

مخالفتتان ایتتران هماننتتد ستتادات معتتدوم و فراریتتان،

شگف زده ادعای مهدوی

کرد .این ادعا خود ،انحراف

موضعگیری تند ختود را علیته ایتران نمایتان ستاختند.

گردانندگان شورش را بهخوبی نشان میداد .ملفخالتد

بهطور کلی اولتین سیاست

عربستتان در قبتال انقتالب

شورایی مرکب از علما تشکی داد و از آنهتا خواست

اسالمی ،مهار این انقالب و آثار منطقهای آن از یف سو

فتوای تجویز حملته و تصترف مجتدد مستجدالحرام را

و اتخاذ استراتژی مصالحه با ایران از سوی دیگتر بتود؛

صادر کنند .در ابتد،ا گاردهای سلطنتی شروع به مقابلته

بتته عبتتارت دیگتتر ،ترکیبتتی از استتتراتژیهتتای مهتتار

کردند؛ ولی چون نتوانستند شتورش را سترکوب کننتد،

(بازدارندگی) و مصالحهجتویی الگتوی رفتتار سیاست

تیمی از کماندوهای خارجی متشک از کماندوهای ضد

خارجی عربستان را در قبال ایران انقالبی تشتکی متی-

تروریستی سازمان جاسوسی فرانسه (سدس) و سازمان

دادند ( .)Ramazani, 9111: 16پس از پیتروزی انقتالب

جاسوسی آمریکا (سیا) به عربستان اعزام شدند .این تیم

اسالمی ایران ،دو رویداد مهتم در عربستتان ر داد کته

تستخیر قیتامکننتدگان و بتا

وحش

با محاصره منطقه تحت

بیش از پیش سعودیها را از انقتالب استالمی

استفاده از وسای پیشرفته ،سترانجام توانستتند تمتام

باعث شد .این دو رویداد عبارتاند از :قیتام العتیبتی و

آنها را اسیر کنند یا بکشند  .مبارزان که چند صد نفر

قیام شیعیان عربستان و آغاز تیرگی روابط.

می شدند ،قب از کشته شدن یا دستگیری ،به مدت دو
هفته جنگیدند و در جنگ هایی که درگرف  ،قحطانی
کشتتته و جهیمتتان بتته همتتراه  62نفتتر از همراهتتانش

قیام العتیبی
در اول محرم9311ش9121/م ،یعنی دو هفته پتس از
آنکتته دانشتتجویان مستتلمانان پیتترو ختتط امتتام ستتفارت

دستگیر و اعدام شد (روزنامه اطالعات9311/1/37 ،؛
روزنامه کیهان.)9311/1/37 ،

آمریکا را در تهران اشغال کردند ،هنگامیکه فقط  1متاه

در این قیام ،تظاهرکنندگان به افشاگری علیته فهتد و

از پیروزی انقالب اسالمی میگذش  ،حادثهای ر داد

برادرش فواد پرداختند (محمدی .)961 :9316 ،جهیمان

که بدون شف ،متتاثر از انقتالب استالمی ایتران بتود و

العتیبی در یف سخنرانی ،اهداف خود را اینگونه اعالم

کا نشینان سعودی را باعث شد .این واقعته از

خانتدان ستعودی ،چتون

وحش

کرد .9 :پایاندادن به حکوم

آنجا شروع شد که چنتد صتد مترد مستلح بته رهبتری

دیتتن ر ا نتتابود کردنتتد؛  .2قطتتع روابتتط بتتا کشتتورهای

جهیمانابنسیف العتیبتی ،در نخستتین روز ستال 9177

مسیحی و در راس آنها آمریکا؛  .3ازبینبتردن فستاد و

قمری یا آبتان ،9311مستجدالحرام را بته اشتغال ختود

فحشا و اجرای قانون اساسی (فاضلینیا.)973 :9316 ،
اما خطرناکترین وجه این شورش آن بتود کته بترای

درآوردند (دکمجیان.)211 :9322 ،
بیشترِ همراهان جهیمان العتیبی اعضای قبایلی بودنتد

محکومکردن رژیم مذهبی ستعودی ،از ادبیتات انقتالب

که پیش از این ،عبدالعزیز آنها را سترکوب کترده بتود

اسالمی ایران استفاده میکردنتد (ابتراهیم.)913 :9312 ،

(کمتتالی .)36 :9319 ،قیتتام کننتتدگان بتته صتتحن حتترم

و دیگتر پایتخت هتای

شریف وارد شدند و بته نشتانه اعتترا

بته حکومت

عربستان ،راههتای ورودی و خروجتی کعبته را اشتغال

از همان هنگام ،بتدبینی ریتا

عربی به تلوری صدور انقالب از تهران بیشتر شد .پتس
از ایتن واقعتته ،تمتاس بتتا ایرانتیهتتا در موستم حتتج و

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 1/

گف وگو و تبادل نظتر بتا آنهتا بترای اتبتاع عربستتان

پس از وقوع این حوادث ،ستعودی هتا در مقابلته بتا

سعودی بهشدت ممنوع شد (فوییه.)911 :9321 ،

ایتتران مالحظتته را کنتتار گذاشتتتند و شتتاهزاده نتتایف

بتاری روزن ( )Barry M. Rosenدر کتتاب ختود بتا

به صراح

گف  :ایرانی ها که بعد از انقالب میگفتند

عنتتوان انقتتالب ایتتران متتینویستتد :انقتتالب آیتت ا

دیگر ژاندارم منطقه نیستند ،حتا تروریست

خمینی(ره) در ایران ،بتهعنتوان تهدیتدی ایتدئولوژیف

شدهاند (رای .)931 :9322 ،

بتترای عربستتتان ستتعودی و نیتتز تغییتتری در وضتتعی
استراتژیف منطقه انگاشته میشتود (روزن.)19 :9321 ،
درخور توجه اس

که جریان جهیمان العتیبتی در میتان

دول

منطقته

سعودی در واکنش بعدی ،برای جلوگیری از

گسترش آشوب در منتاطق شتیعهنشتین ،بته سترع
سرمایه بستیار ی را صترف ستاختارهای اقتصتادی و

جوانان سلفی عربستان نفوذ بسیاری پیدا کرده بتود؛ در

نظام آموزشی و سایر خدمات کرد .جادههتا آستفال

نتیجه پس از پایان خونبار اشغال مسجدالحرام ،جهاد در

شد ،مدارس و بیمارستان ها ستاخته شتد ،بتین متردم

ستعودی

زمین توزیع شد و به آن ها وامهای مختلف داده شتد

روبه رو شد و بسیاری از جوانانی که میتوانستند بترای

بتترای خنثتتیکتتردن

افغانستان با تشویق و حمای
بقای حکوم

جدی حکوم

سعودی خطرآفرین باشند ،برای جهاد به

افغانستان فرستاده شدند.

(ابتتراهیم .) 969 :9312 ،دولتت

قیتامهتای مردمتی ،نتایف رئتیس پلتیس عربستتان و
شاهزاده احمد ،معاون وزارت کشور را به آنجا اعزام
کتترد .ایتتن مستتلله امتتری استتتثنایی بتتود کتته طتترح

قیام شیعیان عربستان و آغاز تیرگی روابط

بر رسانی به ایال

بتتتته دنبتتتتال پیتتتتروزی انقتتتتالب استتتتالمی ،در
محرم9311ش/اکتبر9121م شیعیان شهام

و جستارت

بیشتری پیتدا کردنتد و در روز عاشتورای همتان ستال،

شرقی در بهمنمتاه9117/9311م

به اجرا درآمد و همچنین دستور آزادی صدها زنتدان
سیاسی داده شد (کدیور.)971 :9322 ،
عربستان بترای مقابلته بتا ایتن قبیت اقتدامات

دول

مراسم عزاداری حسینی را که در عربستان ممنوع اس ،

شیعیان ،بستیاری از افستران و درجتهداران شتیعه را از

درحتالی کته

ارتش اخراج کرده و استفاده از بلندگو و میکروفتون را

داشتند ،بهسوی

عربستتان بترای

برگزار کردنتد .در ایتن مراستم ،جمعیت
عکسهای امام خمینی(ره) را در دس

قطیف و احسا و دیگر آبادیهای استان شرقی حرکت

در مساجد شیعیان ممنوع کترد .دولت

مختتدوشکتتردن برنامتتههتتای صداوستتیمای جمهتتوری

کردند .در درگیریهای بهوجودآمده بتا گتارد ملتی کته

اسالمی ایران ،به پخش پارازی

مخالف برگزاری مراسم عزاداری بودند36 ،تتن از آنتان

اقدام کرد .در اقتدامی دیگتر مستافرت اتبتاع ستعودی،

3روز تمام در حال طغیان بودنتد.

شتیعیان آن کشتور ،بته ایتران ممنتوع شتد

کشته شدند .جمعی

آنها بانفها و موسسههای دیگر را به آتش کشتیدند و

بهخصو

بر روی این برنامتههتا

(محمدی.)912 :9316 ،

علیه رژیم سلطنتی شعار سر دادند (آقایی 11 :9361 ،و

پتتس از انقتتالب استتالمی ،ملتتفخالتتد رابطتته العتتالم

)11؛ اما در روزهایی که نگاه رسانههای جهان به تهتران

ا سالمی را که بهماهر نقش انجمن اسالمی را بر عهده

گروگتانهتای آمریکتایی بتود ،مقتامهتای

فعال تر کرد .سازمان رابطته العتالم ا ستالمی در

و سرنوش

داش

ستتعودی توانستتتند ایتتن دو بحتتران بتتیستتابقه را بتتا

جوی تبلیغی و کاذب و گسترده ،در اولین واکنش حکم

خونریزی تمام عیار پایان دهند .در پی ایتن مستائ و

تکفیر امام(ره) را صادر کرد .ایتن انجمتن در اواختر
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سال 9117/ 9177م ،اطالعیهای صادر کرد کته طتی

برای کمف به کودتای نوژه ،چتف 97میلیتون د ری

آن بیانات امتام(ره) را دربتاره حضترت مهتدی(عج)

اعطا کرده و برای اجرای این کودتا ،نماینده ستازمان

کفرآمیز خواند؛ همچنین پیشتنهاد بزرگداشت
مقام شتامخ رستال

وحدت و گرامیداش

هفتته

را کته بتا

تولد آن حضرت مصادف است  ،شترک آمیتز خوانتد

سیا هماهنگیهایی را بتین کشتورهای منطقته نظیتر
عربستتتان ،مصتتر ،عتترا و استترائی انجتتام داده بتتود
(هاتف.)27 :9311 ،

(آقایی .)961 :9361 ،بهعالوه ،سازمان رابطته العتالم

در ماجرای توطله قطبزادهشتریعتمداری ،یکتی از

ا سالمی دایره ویژهای را به نام « دائره المکافحه المد

اتهامتتات قطتتب زاده فرستتتادن ستتیدمهدی مهتتدوی

التبشتتیری» ،یعنتتی دائتتره ویتتژه مبتتارزه بتتا گستتترش

بهعنوان نماینده اش به عربستان و دیدار وی با برخی

برپا کرد (محمدی،

مقامات عالی این کشور ،از جمله فرمانده گارد ملتی

تبلیغات شیعه ،با بودجهای خا

عربستان ،برای دریاف

.)911 :9316

کمف متالی بتود .ستیدمهدی

اما هم زمان در ایران نیز نزاعی بین جناح انقالبی و

مهدوی در اعترافات خود در دادگاه گفته بود...« :بعد

بنتیصتدر،

از آلمان بنتده ستفری کتردم بته عربستتان ستعودی،

کاری به صدور انقتالب

و خواستیم پیاده شویم آنجا از متا

جناح لیبرال ،یعنی دول
حاکم بود .مثالً دول
نداش

موق
موق

و دول

و با استناد به رویه ها و مقررات پذیرفتهشتده

بینالمللی ،تکیه بتر صتدور انقتالب را مغتایر اصت

هواپیما که نشس

استقبال محرمانهای کردند ... .بترای ایشتان هتم بنتده
شروع کردم همان حرف ها کته در آلمتان زده بتودم،

مداخلتته نکتتردن در امتتور داخلتتی ستتایر کشتتورها

زدم که در ایران وضع " ِلِه و بِلِه اس  ،ناراحتی زیتاد

و معتقد بتود بته جتای تکیته بتر صتدور

فشارها و مخالف ها با رژیم زیاد اس ... .پتس

می دانس

انقالب ،بهتر اس

اس

جامعه ای نمونه و الگو بسازیم تتا

از صحب های من ،شروع کرد به صحب کردن که او

دیگران آن را سرمشق قرار دهند و از آن تقلید کننتد.

از مقامات ایتران و رژیتم ایتران.

دکتر یزدی ،وزیر خارجه دول

موق  ،بته صتراح

هم دل پُ ری داش

می گف  :بله ایران منطقه را به آتش کشیده که ایتران

اعالم کرد که :ما قصتد صتادرکردن انقتالب ختود را

اِلِه و بِلِه کرده با اینها نمی شود کار کترد و متا هتم

نداریم (صدقی.)931 :9361 ،

آماده ایم اگر رژیم صحیحی در ایران باشد ،همکتاری
بترای

کنیم و رابطه داشته باشیم .بعد با بعضتی از مقامتات

عربستان بود تا از مشتکالتی کته اصترار بتر صتدور

دیگر در آنجا ترتیب مالقاتی دادند و مالقات کردیم»

پس بهقدرت رسیدن لیبرال ها بهترین فرصت
انقالب برای آنان ایجاد میکرد ،راح
در صورت موفقی

لیبرال ها ،سیاس

شوند؛ چتون

(ر وزنامه کیهان.)9369/2/1 ،

صدور انقتالب

اما به تدریج ،در پی ستقور میانته روهتا در عرصته

و اصول گرایی تقلی مییاف  .براین اساس ،عربستان

حکومتی ایران و بهقدرت رستیدن نیروهتای انقالبتی،

از لیبترالهتا پرداخت .

بهشدت احستاس

بهصورت پنهانی به ح مایت

اوضاع تغییر کرد و مقامات ریا

نمونتته بتتارز آن ،کودتتتای نتتوژه و متتاجرای توطلتته

نگرانی کردند .در واقع ،انقالب ایتران زنتگ خطتری

قطتتتبزاده شتتتریعتمداری بتتتود کتتته در ستتتال

بود برای کشورهای حاشیه خلیجفارس و بهخصو

9369ش 9112/م ،با اهدف گوناگونی از جمله انفجار
بی

امام خمینی(ره) صتورت گرفتته بتود  .عربستتان

عربستان که سیستم حاکمی

آنان نیتز مشتابه ایتران

قب از انقالب بود  .این سیستم بهصورتی بود که یف

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

فرد در راس قدرت قترار متیگرفت

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 99/

و ایتن فترد در

داشتند و این اقدام ایران به تالفی کمفهای بیدریم

مقاب چالشها و مخالف های داخلی ،تنها متکی بته

عربستان و کوی

به عرا بود؛ اما ایتن اقتدام ایتران

قدرتهای خارجی و بهطور ویژه حمای های ایا ت

خشتتم اعضتتای شتتورای همکتتاری خلتتیجفتتارس را

متحده بود .این موضتوع هتم نتاتوانی مستتمر بترای

برانگیخ

و آنها با تالشهای بیسابقه دیپلماتیتف،

خودیاری و هم ترس ریشه دار عمیق از رهاشتدن بته

موضتتوع را بتته شتتورای امنیت

وسیله حامی و متحد سابق را منعکس میکند ،همتان

تالش های عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری

مسلله ای که برای شاه ایران در سال 9312ش9121/م

خلتتیج فتتارس ،در 92ختترداد9/9363ژوئتتن9111م،

اتفا افتاد .مقارن با پیتروزی انقتالب استالمی ،ایتن

شتتورای امنیت

قطعنامتته  112را کتته در آن ،از حتتق

تتترس بتتا مجموعتته آشتتوبهتتایی در ستتطح منطقتته

دریانوردی آزاد و تجارت در آبهای بینالمللی دفاع

خلیجفارس همراه شد و به همین عل  ،حاکمان این

شده بود ،تصویب کترد .اقتدامی کته بترای شتورا و

منطقه با بدبینی به انقالب ایران واکنش نشان دادند و

مهتتار و بازدارنتتدگی عربستتتان متتوفقیتی

شعار صدور انقالب را خطری برای حکومت

ختود

دانستت تند .انقتتالب ایتتران بتتا ترکیتتب جمهوریتت

و

سیاستت

کشتتاندند؛ در نتیجتهِ

محسوب میشد .نکته حائز اهمی
این مقطع ،اردن ریاس

کته در

این اس

دورهای شورای امنی

را بته

اصول گرایی شیعی ،به نزدیفترشدن روابط عربستان

عهده داش  .چند روز پس از صتدور ایتن قطعنامته،

و آمریکا انجامیتد و هتر دو کشتور بتا نگرانتیهتای

یعنتتی در 91ختترداد1/9363ژوئتتن9111م ،دو فرونتتد

مشترک ،درصدد مهار انقالب ب رآمدنتد .ایتن رویتداد

اف 91-ایگ عربستان ستعودی بتا اطالعتاتی کته از

باعث شد تا کشورهای منطقه خلتیجفتارس بتیش از

هواپیماهتتای تجسستتی آ مریکتتایی از نتتوع آواکتتس

پیش به آمریکا وابسته شوند .آنان برای حف خود در

دریاف

کرده بودند ،یف فروند فانتوم اف 1-نیتروی

برابر امواج انقالب اسالمی ،به تدریج مقدمات حضور

هوایی ایران را بر فتراز جزیتره العربتی هتدف قترار

نظامی گسترده آمریکا را در ایتن منطقته استتراتژیف

دادند و سرنگون کردند .این نخستین اقتدام مستتقیم

فراهم آوردند و نقش قیّمی این کشورها تا به امتروز

جمهوری

نظامی عربستان علیه ایران بود که اعترا

سعودی باعث شد و روابط

بتر عهتده آمریکاست  .ایتتن مواضتع ،یعنتی تشتتکی

اسالمی ایران را به دول

شتتورای همکتتاری خلتتیجفتتارس و کمتتفهتتای

دو کشتور را بتتیش از پتتیش تتتنشآلتتود کتترد (استتناد

سخاوتمندانه عربستان بته عترا و اقتداماتی از ایتن

وزارت امتتور خارجتته ،ستتالهتتای9362تتتا،9361

قبی  ،به ناچار واکنشهای تالفی جویانه ایتران را بته

کارتن ،23پرونده،296/1/

و روابتتط دو کشتتور را از گذشتتته

برخی از اخبار ،از دخال

همتتراه داشتت

 19تا .)11
نیروهای نظامی آمریکتا

متشنجتر کترد .در 26اردیبهشت 9111/ 9363م یتف

در این ماجرا حکای

نف ک ش عربستانی موسوم بته افتختار ینبتوع هتدف

خارجتتته ،ستتتالهتتتای 9362تتتتا  ،9361کتتتارتن،23

نیز بته طتور

 .)21به عالوه ،این کشورها معتقتد

حمله موشکی قرار گرف  .دول

کوی

پرونده:296/1/

متی کنتد (استناد وزارت امتور

رسمی اعالم کرد که ایران بته دو کشتتی تجتاریاش

بودند که ایران تظاهرات و آشتوب هتایی را در میتان

(جعفری ولدانی .)972 :9323 ،ایتن

شیعه ساکن ای ن کشتورها برانگیختته است .

حمله کردهاس

کشتی ها قصتد فتروش نفت

را بته نیابت

از عترا

جمعی

بتتین ستتالهتتای 9369تتتا9361ش9112/تتتا9111م
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مجموعتتهای از قتتت هتتا ،هواپیماربتتاییهتتا ،انفجتتار

که آغاز دوره تشنج زدایی و پیشرف

اتومبی های حامت متواد منفجتره در سراستر منطقته

کشور محسوب میشود .شاید این سفر در پتی ستفر

خاورمیانه و نیز بروز جنگ نفتکشها در خلیجفارس،

جنجالی مف فارین (  )McFarlaneبه ایران و تتالش

همه و همه به سوکمن این کشورها به ایتران افتزود؛

دول

جمهوری استالمی

اما سرویسهای امنیتی این کشورها هتیچ متدرکی از

ایران و هم راستایی سیاس های عربستان بتا آمریکتا

دس داشتن ایران در این بمبگتذاریهتا یتا ارتبتار

بوده (جندقی ،9311 ،سای

مجله گذرستتان) یتا بتا

ایران با گروه هایی کته بته اقتدامات خشتون بتار در

ابتکار شورای همکاری خلیجفارس صورت گرفته یتا

متتی زدنتتد ،نیافتنتتد .فقتتدان متتدارک

بتتا ابتکتتار ایتتران ،یعنتتی دعتتوت و یتتتی از همتتتای

روشن ،مبنی بر دس داشتن ایتران در ایتن حتوادث،

عربستانی خود بوده باشد؛ به هرحال در راستای ایجاد

عمان و امارات متحده عربی را به سوی بهبود روابط

تحتول در روابتتط دو طترف ،ایتتن ستفر گتتام مهمتتی

دو جانبه با ایران و میانجیگری بین ایران و عربستتان

محسوب می شد .باید یادآور شتد کته وزیتر خارجته

سو داد .این تالش ها به نزدیکتی مجتدد و محتدود

عربستان از این سفر دو هدف مهم را تعقیب میکرد:

عربستان و ایران منتهی شد؛ اما چندی بعد و پتس از

 .9متقاعدکردن ایران برای انجام متذاکره صتلح بتا

عربستتتان دست

آنکه شتورای امنیت

ستازمان ملت قطعنامته  111را

آ مریکا برای جلب رضای

در مناسبات دو

عرا ؛

تصویب کرده و در آن ،از هر دو طرف برای آتشبس

 .2بهبود مناسبات دو طرف.

و انعقاد موافقتنامه صلح دع وت کرد ،عربستان همراه

در همان سال علی اکبر و یتی  ،وزیر خارجه ایران،

با دیگر متحدا ن خود اعالم کرد درصورتیکه ایران از

نیز به عربستان مسافرت کرد .این اقدامات دیپلماتیف

پذیرش قطعنامه خودداری کند ،این کشور را تحتریم

تحول عمیقی در مناسبات دو طرف پدید نیاورد؛ امتا

خواهند کرد.

تا حد بسیاری از حجم تنش های موجتود در روابتط
بین دو کشتور کاست  .بعتد از آن نیتز ،تمتاسهتای
دیپلماتیف بین دو کشور همواره تا پایان جنگ ادامته

بهبود موقت مناسبات دو طرف
با وقوع حادثه ربوده شتدن یتف فرونتد هواپیمتای

داش  .ن قطه حساس ایتن دیپلماستی مقامتات ایتران

سعودی در 91آبان6/9363نتوامبر 9111توستط اتبتاع

زمانی بتود کته در خترداد/9361ژوئتن 9111ستعود

کشور یمن و فرود آن در فرودگاه مهرآباد و اقدامات

الفیص  ،وزیر خارجه عربستان ،به ایتران ستفر کترد.

مثب

جمهوری اسالمی در پایان دادن به ایتن حادثته

بدون خونریزی و تحوی هواپیما به کشور عربستان،

گفته شد که ایتران از مواضتع انقالبتی ختود دست
برداشته و متحد ارتجاع شده اس

(روزنامه جمهوری

(رحمانیان،

استتتالمی .)9361/3/2 ،درحتتتالی کتتته در متتتذاکرات

 .)269 :9311شتتاید بتتتوان ستتال 9361ش9111/م را

مسلو ن ایران با سعود الفیص  ،میتوان حف اصتول

که درعینحتال،

را تشخیص داد .در این سفر ،ایران و عربستان بر سر

ن قطه عطفی در مناسبات دو طرف محسوب متی شتد.

تولید کمتر نف

از اوت تا ستپتامبر ،9116بته توافتق

در ای ن سال برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی،

رسیدند و قیم ها برای هر بشتکه نفت  ،تتا 91و27

وزیر امور خارجه عربستان به تهران سفر کرد .سفری

د ر افزایش یاف .

روابط دو کشور تاحدودی بهبودی یاف
اوج این سیاس

آشتیجویی دانس

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

منفجتتره را کشتتف و ایتتن افتتراد را بتته محت

تیرگی مجدد مناسبات دو طرف
این طلیعه خوشِ بهبود روابط مدت چندانی طتول
نکشید؛ زیرا روابط ایران آ مریکا بهبود نیاف

و متف

فارلین به هدف خود نرسید و روابط دو کشور ایتران
و عربستان به حال

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 93/

سابق بازگش  .مواضع خصمانه

عربستتتان بازداش ت

ورود بتته

کتترد (محمتتدی .)963 :9316 ،ایتتن

جریان دستمایه تبلیغات ضد ایرانی سعودیهتا و معرفتی
ایران بهعنوان کشوری تروریستی شد.
تاثیر حج ابراهیمی در روابط دو کشور

عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران ماننتد فتروش

موضوع مواد منفجره در سال 9361ش9116/م خاتمه

عرا توسط کشتی های عربستتانی ،کمتفهتای

یافت ؛ امتتا در ستتال 9366ش9112/م ،طتتی راهپیمتتایی

ستخاوتمندانه عربستتتان بته عتترا  ،تشتکی شتتورای

حجاج ایرانی ،درگیری شدیدی میان پلتیس ستعودی و

همکاری خلیج فارس و اقداماتی از قبی کمتفهتای

حجتتاج ایرانتتی و غیرایرانتتی صتتورت گرف ت

کتته بتته

اطالعاتی به عرا برای حمله بته جزایتر ستیری و...

فاجعهای خونین تبدی شد .امام خمینی(ره) پتس از بته

ترس این کشور را از واکنشهای تالفی جویانه ایتران

ثمررساندن انقالب اسالمی و بنیاننهادن نظام سیاستی و

نف

حکومتی اسالم در ایتران ،اصت برائت

باعث شد.
در 21و21متترداد9116/9361م فتتارو الشتترع ،وزیتتر

از مشترکان را

احیاک کردند و مسلمانان جهتان را دربتاره ایتن عبتادت

خارجه سوریه ،وارد تهران شد و پیام حتاف استد را بته

بزرگ به شناخ

مقامات ایران تسلیم کرد .مدتی بعد نیز عبد الحلیم خدام،

حج را در فرایند تحقق بیتداری استالمی و در راستتای

معاون رئیس جمهوری سوریه ،وارد تهران شد و دومتین

وحدت جهان اسالم در مقاب اسکتبار و استعمار مطرح

پیام حاف اسد را به رئیس جمهوری ایران تسلیم کرده و

کردند .ایشان از همان ابتدای انقتالب ،هتر ستاله بترای

بعد از ورود ،تهتران را تترک کترد .هاشتمی

حجاج بی ا الحرام پیام ارسال میکردنتد و خواستتار

رفسنجانی در این باره میگویتد« :شتب آقتای خامنتهای

انجتتام مراستتم حتتج بتتا محتتتوای واقعتتی آن متتیشتتدند

درمورد برخورد متا بتا

(حشتتم زاده .)16 :9312 ،امتتام خمینتتی(ره) در ایتتن

کته کشتتیهتای

پیامها خواستتار وحتدت مستلمانان در برابتر استتکبار

مقابله به مث نزنیم و ادعای فهتد

جهانی بودند .این پیامها باعث تبلیم و روشنگری علیته

عدم همکاری با عترا در زدن [جزیتره

سلطه مستکبران و دمیدن جستارت بته کالبتد خستته و

شتتده در

بیرمق ستمدیدگانی میشد که قرنهتا در اثتر استتعمار

چند ساع

خبر دادند که بیشتر برای وساط

عربستان سعودی آمده و خواستتهاست
عربستان را در سیاس
را در خصو

جزیتتره ستتیری و ...عتتدم ایتتذاک زوّار بازداشت

عربستان را گفته و با خره از آقای خامنهای قتول گرفتته
که تتا دو هفتته دیگتر ،کشتتیهتای عربستتان را نتزنیم»
(هاشمی رفسنجانی.)239 :9311 ،
از سوی دیگر ،نیروهای امنیتی عربستتان در ایتام حتج

و بصیرت رستاندند .ایشتان مرفیت

اعتمادبهنفس خود را از دس

داده بودند.

در مقاب عربستان سعودی که پیونتدهای استتراتژیف
با غرب و بتهویتژه ایتا ت متحتده آمریکتا داشت  ،از
سرای

انقالب به کشور خود بتهشتدت نگتران بتود و

سال 9361ش9116/م ،موفق به کشتف متواد منفجتره از

تالش میکرد که به بهانههای مختلتف ،متانع برگتزاری

تعدادی زائر ایرانی شدند که گویا از باند مهدی هاشتمی،

مراسم برائ

از مشترکان شتود؛ بترای مثتال روحانیتان

برادر داماد آی ا منتظری ،بودند .پلتیس ستعودی متواد

حجاز حج را مراسم و مناسکی فردی خواندند و توجته
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بتته مستتائ اجتمتتاعی و برپتتایی تظتتاهرات را در حتتج

سال ،میتان زائتران ایرانتی و متاموران امنیتتی ستعودی

معرفتی کردنتد و

برخوردهایی به وجود آمد؛ امتا در ستال 9112/9369م،

این قبی اعمال تظاهرکنندگان را مشمول آیاتی همچون

به برهمزدن تظاهرات آرام و ضرب و شتم زائران منجر

«...و جدال فی الحج» دانستتند (بقتره)912 ،؛ همچنتین

شد و هر سال به تعداد جمعی

و شتدت آن افتزوده

سب و لعن دشمنان را مردود کردند و آن را انحراف از

می شد .این راهپیماییها که باعث وحش

مزاحم

برای حاجیان و حتی بدع

سعودیها

دین برشمردند (انعام )971 ،و جسارت به مکه و کعبته

می شد ،نشان دهنتده موفقیت

دانستند (هیل الکبار العلماک 311 : 9171 ،تا .)311

انتقال پیام انقتالب استالمی ایتران بته حجتاج ستایر

در رابطه با اهمی

جمهتوری استالمی در

مراسم حج و برائ

از مشرکان در

کشورها بود؛ به طوری که هر ساله جمعی

راستای اهداف انقالب اسالمی باید گف

که تداوم حج

حجاج کشورهای دیگر (غیرایرانتی) ،بترای شتناخ

و برائ

انبتوهی از

و توسعه آثار برونمرزی انقتالب ایتن امیتد را

انقالب اسالمی ایران ،به ستتادهای تبلیغتی ایتران در

که بهزودی همته مستلمانان و محرومتان

مکه و مدینه هجوم می آ وردند .ترس ستعودیهتا در

جهان ،همانند الگوی مردم ایران در برابر رژیم شتاه ،بتا

این باره به حدی بود که صتحب کتردن اتبتاع کشتور

انقالب اسالمی علیه استکبار

سعودی را با ایرانتی هتا نتوعی جترم متی دانستتند و

برمیانگیخ
درک مظلومی

و حقانی

و استبداد در همه نقار دس

به انقتالب خواهنتد زد و

مکافات این عم زندان بود (زور .)12 :9369 ،

از این طریق ،راه بقا و دوام انقالب اسالمی ایران را نیتز

در حادثتته ختتونین ستتال 9366ش9112/م ،بتتیش از

باز خواهند کرد (حقی :9311 ،وبالگ شخصتی) .زیترا

177تَن از حجاج به شهادت رسیدند کته 321تَتن آنتان

برگزاری تظاهرات با اقبال زوار کشتورهای مختلتف از

در ماهر برای سرکوب مراسم

این مراسم و توسعه و ترویج تدریجی مواجه شده بتود.
بهطوریکه جمعیت
برائ

شترک کننتده در راهپیمتاییهتای

به چند صتدهزار نفتر هتم رستیده بتود (کیهتان،

9367/6/21و.)9367/6/37

ایرانی بودند .این جنای
برائ
حکوم

از مشرکان اتفا افتتاد؛ امتا بتا توجته بته اینکته
سعودی در زمتره حکومت هتای وابستته بته

ایا ت متحده آمریکا محسوب میشود ،میتوان کشتتار
حجتتاج ایرانتتی در س تال 9366ش را براستتاس دستتتور

ازآنجاکه مسلولی

برگتزاری مراستم حتج در منطقته

آمریکا و در جه

حجاز بر عهده دول

عربستان بود ،مقامات ایرانی برای

تحلی کرد .دلی دیگری که متیتتوان اثبتات کترد کته

متقاعدکردن طرف مقاب در برگزاری تظتاهرات تتالش

عربستان فاجعه جمعه سیاه مکه را با هماهنگی آمریکتا

بسیاری کردند .با این همه ،دامنه اختالفات سال به سال

اجتترا کتترد ،در سیاس ت هتتای خصتتمانه آمریکتتا علیتته

گستتتردهتتتر متتیشتتد؛ بتتهعنتتوان نمونتته ،در ستتال

جمهوری اسالمی برای پتذیرش قطنامته  111تجزیته و

9367ش9119/م در شهر مکته راهپیمتایی عظیمتی بته
ستتتم

مستتتجدالحرام برگتتتزار شتتتد کتتته تعتتتداد

شرک کنندگان آن نزدیف بته یتف میلیتون نفتر بتود و
صفوف آن به چند کیلومتر رسید و حجاج با پای برهنه
وارد حرم میشتدند و متاموران ستعودی بتا ماستف و
پوتین و کاله در داخ حرم مستقر شده بودند .در ایتن

مقابله با «صتدور انقتالب استالمی»

تحلیتت متتیشتتود .پتتس از ایتتن حادثتته ختتونین ،در
26شهریور92/9366ستامپر 9112مردم خشمگین تهتران
به سفارت عربستان حمله کردنتد و بته ضترب و شتتم
دیپلماتهای سعودی پرداختند .یکی از این دیپلماتهتا
به نام مساعد العامدی ،از شتدت جراحتات وارده جتان
سپرد .ایران همچنین خواستار آن شد که خادمی حرمین

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

شریفین از دس

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 91/

سعودیها خارج شتود .ایتن حتوادث

وزیر خارجه خود را به عربستان و اردن فرستادند تا

در تتتاریخ

با مقامات آمریکایی مذاکره کند و اطمینتان یابتد کته

/9362/2/6آوری ت  ،9111عربستتتان بتته قطتتع یکجانبتته

آمریکا مخالف حمله عرا به ایران نیست  .بته طبتع

مناسبات سیاسی با جمهوری اسالمی اقتدام کترد .و بته

آمریکا مخالفتی نداش  .ستعودیهتا آنقتدر محتتار

این ترتیب ،امکان گرفتن ویزای حج برای زائران ایرانی

بودند که بدون مشورت با واشنگتن ،خود را بهعنوان

میسر نشد و حتی در مراسم حج زائران ایرانی هم وقفه

پشتیبان در جنگ قریب الوقوع درگیر نکنند .گتزارش

افتتاد .ازایتنرو از اوایت ستال 9111م9361/ش ،ایتتران

سعودی ها حاکی از آن است

کته نماینتده واشتنگتن

تالشهای خود را برای حضور مجدد در فرضتیه حتج

یعنی برژینسکی (  ،(Brzezinskiمشتاور امنیت

آغاز کرد .سرانجام جنگ خلیجفارس در بهبتود روابتط

کارتر ،به برنامته اشتتیا نشتان داد .بته گفتته منتابع

میتتان دو کشتتور نقتتش متتاثری ایفتتا ک ترد و در تتتاریخ

وابسته به دول

سعودی ،عراقیها اطالعتاتی دربتاره

22اسفند91/9361مارس ،9119روابط سیاسی دو کشور

اوضاع دفاعی آشفته ای ران دریاف

موجتتب تیرگتتی روابتتط شتتد و در نهایتت

بار دیگر برقرار شد .مراسم برائت

از مشترکان پتس از

توقف در سالهای 9362تا9361ش9111/تتا9117م ،بتا

و از طریق دول

ملتی

کردند که آمریکتا

سعودی به آنها داده بود (جعفتری

ولدانی.)912 :9329 ،

وجود تنگناها و تحریمهتا ،از 9327ش9119/م دوبتاره

در نتیجه ،با آنکه نظام پادشاهی عربستان ستعودی

در مکه انجام شتد؛ در ستال 9327ش ،برابتر بتا ششتم

چندان قرابتی با جمهتوری متمایت بته چتا صتدام

ذیحجه ،9199در مقاب بعثه مقتام معظتم رهبتری و در

حسین نداش  ،زمینه را برای تضعیف تهران از طریق

سال 9329ش ،برابر با ششم ذیحجته ،9192در اطتراف

تشویق بغداد برای حمله بته ایتران مناستب دیتد .در

بعثتته رهبتتر معظتتم انقتتالب انجتتام شتتد .از ستتال

واقع رویتدادهای ستال 9311ش9121/م عربستتان و

9322ش9113/م بتته بعتتد ،بتتا وجتتود توافتتق ستتال

انقالب اسالمی و اقدامات آشتکار و

ترس از سرای

ستتعودی بتترای برگتتزاری

پنهان در منطقه زمینه ای شتد تتا دو کشتور عترا و

مراسم برائ  ،برای اجتنتاب از ختونریزی ایتن مراستم

عربستان سعودی به یکدیگر بیشتتر نزدیتف شتوند.

همه ساله در منی و عرفات و در زیتر چادرهتا برگتزار

یف سال قب از شروع جنگ تحمیلی ،پیمتان امنیت

9327ش9119/م بتتا دولتت

شدهاس

متقاب بین دو کشور امضاک شتده بتود؛ همچنتین در

(مهدویراد 913 :9322 ،تا .)962

کنفتتراس ستتران عتترب کتته در جتتده برگتتزار شتتد،
کشورهای عربی در جریان حمله عرا به ایران قترار

سایر عوامل تنشزا

گرفتند و موافقت

جنگ تحمیلی
جنتتگ تحمیلتتی پرهزینتتهتتترین طتترح مشتتترک
آمریکاعربستتتان ،در راستتتای کوشتتش آنهتتا بتترای
مهارکردن انقالب اسالمی ایران بتودهاست

و صتدام

ختو د را بتا تجتاوز صتدام اعتالم

کردند (درویشی.)923 :9316 ،
طی جنگ تحمیلی تنها عربستان و کوی  ،عالوهبر
کمفهای لجستیکی ،بیش از  67میلیارد د ر به عرا

حستتین وستتیله انجتتام ایتتن هتتدف شتد .در تابستتتان

کمف کردند .فهد پادشتاه عربستتان نیتز در ستخنانی

9311ش9117/م ،عراقتتیهتتا کتته عالق تهمنتتد بودنتتد

امهار کرده بود« :اگر عرا می گوید افترادش را فتدا

آمریکا ر ا برای حمله به ایتران کستب کننتد،

کردهاس  ،متا نیتز بتا پتول ،ستالح هتای پیشترفته و

موافق
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همکاری بین المللی در این فداکاری سهیم بتودهایتم»

رژیم صهیونیستی به رسمی

(دورودیان.)39 :9317 ،

بابایی .)131 :9321 ،اعالم آخرین جمعه ماه مبتارک

شناخته متیشتد (علتی

رمضان توسط امام خمینی(ره) بهعنتوان روز قتدس،
در راستای حرک

مسئله فلسطین
یکی از جنبههای تقاب تهتران و ریتا

موضتوع

عملی در جه

فلسطین بوده اس  .مخالف

حمای

از متردم

آشکار جمهوری اسالمی

فلسطین اس  .جمهوری اسالمی با اتکا به اص 911

بتتا طتترحهتتای ستتازش اعتتراب و استترائی  ،آختترین

از نهضتت هتتای

تالشهای صهیونیس هتا را در بته ستازشکشتاندن

آزادی بختتتش ،بتتته پشتتتیبانی از آرمتتتان فلستتتطین

جهان اسالم ناکام گذاشتهاس  .بته جترات متیتتوان

قتتانون اساستتی ،یعنتتی حمایتت
پرداخته اس

و این گونه اسرائی که پتیش از انقتالب

گف

نه تنها مقاوم

اسالمی در لبنان بلکه مقاومت

هم پیمان ایران محسوب می شد ،به دشمن شماره یف

اسالمی در فلسطین نیز ،محصول راهبردی است

ایتتتتران تبتتتتدی شتتتتد؛ بتتتته طتتتتوری کتتتته در

جمهوری اسالمی ایران درباره فلسطین اتختاذ کترده

22بهمن9121/9312م ،درحالی که تنها چنتد ستاعات

بود  .حضرت ام ام(ره) از همه توانمندیهتایی کته در

از پیروزی انقتالب گذشتته بتود  ،متردم بته ستفارت

اختیار داشتند ،بترای وحتدت مستلمانان در راستتای

اسرائی که از چند روز قب اسرائیلیها آنجا را تخلیه

نجات فلسطین استتفاده کردنتد  .ایشتان حتتی بارهتا

کرده بودند ،هجوم برد ند و پرچم فلسطین را بر ستر

پیشنهاد استفاده از نف

را به عنوان سالحی بازدارنده

در آن نصب کرده و آنجا را به مردم فلستطین هدیته

در برابر اسرائی مطرح کردند که هیچ گاه با استتقبال

جدید ایران نیز از تمام استرائیلیهتایی

کشور های تولیدکننده نف  ،مانند عربستتان ،روبته رو

کردند .دول

کته

که بته سترع

نشد .از اقدامات دیگر ایشان ،توجه ویتژه بته مستلله

ایران را ترک کنند .این حکم اختراج اعضتای هیلت

فلسطین در موسوم حج آن هم به شیوه های گوناگون

نمایندگی اسرائی و آژانس یهود و اعضای هواپیمایی

بوده اس ؛ از جمله در پیام هایی کته هتر ستاله بترای

اسرائی (العال) و نمایندگان شرک های مقاطعتهکتار

حجاج صادر می کردند (صحیفه نور.)61/91 :9327 ،

استرائیلی را شتتام متتی شتتد (تقتتویم تتتاریخ انقتتالب

سعودی هتا از استرائی  ،بته

که دارای مقام رسمی بودند ،خواس

ایشان به عل

حمای

انتقتتاد صتتریح از آن هتتا پرداختنتتد و در ایتتن بتتاره

اسالمی.)221 :9361 ،
امام خمینی(ره) به عنوان رهبتر جمهتوری استالمی

فرمودند :مسلمانان نمى دانند این درد را به کجا ببرند

و

که آلستعود و ختادم الحترمین بته استرائی اطمینتان

بایتتد نتتابود شتتود (صتتحیفه نتتور.)971/91 :9327 ،

مى دهد که ما اسلحه خودمان را علیته شتما بته کتار

از

نمى بریم و برا اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه

ایران ،معتقد بودند کته استرائی غتده سرطانیست
درحالی که حکوم

سعودی همتواره بتا حمایت

تالشهای صلح طلبانه و هم جه

بتا سیاست هتای

آمریکتتا ،ستتعی در بتته رستتمی شتتناختن استترائی
داشته اس ؛ به عنوان مثال فهد ،ولیعهد وق

عربستان

مى کنند .واقعاً چقتدر بایتد رابطته سترا ن کشتورها
اسالمى با صهیونیس ها گرم و صمیمى باشد کته در
کنفرانس سران کشورها اسالمى ،مبتارزه صتور و

ستتعودی ،در آبتتان/9367اوت 9119طرحتتی هشتت

ماهر با اسرائی نیز از دستور کار آنتان و جلستات

مادهای را عرضه کرد که براساس ماده  2ایتن طترح،

آنان خارج می شود .اگر ایتن هتا یتف جتو غیترت و

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

اسالمى و عربتى داشتتند ،حاضتر بته چنتین

ج می

معامله کثیف سیاسى و خودفروشى و وطتنفروشتى
نمىشدند (صحیفه نور.)232/27 :9327 ،
این خود واقعیتتی است

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 92/

شكل گیری شورای همكاری خلیجفارس
عربستتتان ستتعودی در ستتال 9119م9367/ش در
وضع ی که دو رقیب اصلی اش ،یعنی ایتران و عترا ،

کته آینتده فلستطین بته

درگیر جنگ بودند با تشویق ایا ت متحده ،اقدام بته

بی چون چرای ایتران استالمی از آن بستتگی

تشکی شورای همکاری خلیجفارس کرد .این شتورا

دارد؛ چنانکه دکتر ابولالا ،از رهبران جهاد استالمی،

متشک از شتش کشتور عربستتان ،بحترین ،کویت ،

در این زمینه میگوید « :در حقیق  ،ایتران مستلمانان

عمان ،قطر و امارات متحده عربی بود کته دبیرخانته

دیگر را زنده کرد .فلسطینی ها همواره به ایتران نگتاه

آن در ریا

و در بدو امر ،تنها سازمانی

می کنند و ایران اراده مستضعفان اس  .ایران قتدرت

اقتصتتادی و سیاستتی بتتود؛ ولتتی بتته ستتم

اسالمی را در جان های مسلمانان بیدار کرد .پیتروزی

مناسبات نظتامی و امنیتتی میتان اعضتا نیتز حرکت

انقالب اسالمی عامت عمتده ای در تشتکی ستازمان

میکرد (ر.سیوتز )919 :9316 ،تا بهتتدریج ،اعضتای

جهاد اسالمی فلستطین و پیتدایش انتفاضته بتود کته

شتتورا وزن ژئتتوپلیتیکی ختتود را در مقابتت قتتدرت

نیتتروی ایمتتان را در درون مستتلمانان زنتتده کتترد»

منطقهای ایران افزایش دهند؛ بهویژه که ایا ت متحده

حمای

(سلیمانی.)261 :9321 ،

قرار داش

هم از آن ها حمای

توستتعه

سیاسینظامی متیکترد .تشتکی

اما از نگاه ستعودیهتا ،تمتام اقتدامات جمهتوری

شورای همکاری خلیج فارس سیاستی بود که غترب،

در امتور اعتراب

بهویژه آمریکا ،براساس زمینه های موجود در منطقه و

اس ؛ زیرا ایرانیها و فلسطینی ها نه تنهتا بته زبتانی

تشدید احساس نگرانی برای حکتام منطقته از ناحیته

مشترک سخن نمی گویند بلکه ایران برخالف اعراب،

انقالب اسالمی و تجاوز شوروی ،مطترح کترده بتود

تا به حتال در هتیچ جنگتی علیته استرائی نبتوده و

(حاف نیا.)27 :9311 ،

اسالمی ایران مصدا بارز دخالت

که اکنون

با وقوع انقالب اسالمی ایتران ،آمریکتا بته منظتور

خسارات چنین نبردی را متحم نشدهاس

بخواهد در این مناقشه به ایفای نقش بپردازد .روشن

دوستتونی

اس

که اسرائی نیز درصدد آن اس

که ریا

را به

برقراری روابط علنی بتا ختود وادار کنتد؛ همچنتین
آشکار اس

که فشار بی صهیونیستی علیته ریتا

حف

موازنه قدرت در خاورمیانه سیاس

ختتود را بتته استتتراتژی حمایتت

از دولتت هتتای

خلیج فارس تغییر داد (خستروی )33 :9312 ،و ایتن
جریان بته نفتع عربستتان ستعودی تمتام شتد؛ زیترا

در کنگره آمریکتا ،بته احتمتال بتا ایتن هتدف انجتام

پیروزیهای جنگی ایران و به تبع آن افزایش اعتمتاد

سعودی راه هم گرایی با اسرائی را

بتتهنفتتس ایتتن کشتتور و انتقتتاد از کشتتورهای حتتوزه

بتته عنتتوان راه رهتتایی از خطتتر ایتتران پیشتته کنتتد.

خلیج فارس به علت

کمتف آنهتا بته عترا  ،تترس

درصورتی که چنین اتفاقی ر دهد ،سعودی در واقع

شیخنشینهای عرب را از ایران باعث شتده بتود .در

بزرگ ترین هدیه را تقدیم ایتران خواهتد کترد و بتر

آن زمان ،به طور کامت آشتکار شتده بتود کته عترا

میگ یرد که دول

میزان خطرات داخلی و خارجی علیته ختود خواهتد

توانتتایی شکس ت

افزود.

ادعاهای عرا مبنی بر پیروزی سریع و کام  ،رهبران

ایتتران را نتتدارد .بتتا تحقتتقنیتتافتن
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این شورا دریافتند که ایران می تواند از جنگ به منزله
ابزاری در راستای تقوی

خود را افزایش دهند و بر سیاس
هنگف

انقالب استفاده کند.

نف

دفاع از قیم های

اوپتف ختط پایتان بکشتند و از ستوی

دیگر با کاهش قیم ها ،از حدود  37د ر به کمتتر از
97د ر در هر بشکه ،توان مالی ایران را برای پیروزی

اوپک
اوپف همواره یکی از میادین اصلی رقاب

ایران و

در جنگ تحلی ببرند (بی  111 :9329 ،تا .)116
افتتزایش تولیتتد نفت

عربستان بودهاس  .در اواختر ستال 9116/9361م و
از قیم های هنگف

دفتاع

را در پیش گرفتته بتود و

و کاستن از درآمد ایران بود و از متاههتا

پیوسته سهم تولید ختود را در بتازار جهتانی کتاهش
می داد ،عربستان سیاس

عربستتتان و کویت

کشورهای حامی عرا که از جمله اهدف آن کتاهش

اوای سال 9361ش9116/م که اوپف سیاست
نف

و دیگتتر

در بتازار نفت

جنگ قیم

نف

قیم

قب آغاز شده بود ،مازاد دو میلیون بشکهای در بازار
و کاهش قیم

نف

نف

به حدود یفستوم قیمت

را در پیش گرف  .عربستان در آذر9111/9361م ،در

گذشته را موجب شد؛ حتی در بعضی معامالت ،نف

جلسه  26اوپف ،با طراحی توطله نفتتی علیته ایتران

به بشکهای  1د ر رسید.

طرح جدیدی را مبنی بتر دفتاع از ستهمیه اوپتف در
بازار جهانی حتی به بهای کاهش قیمت

نفت

ارائته

نتیجه

ایران تصویب شد و

جمهوری اسالمی ایران و عربستان همواره بتهعنتوان دو

عربستان و سایر شیخنشین ها در معارضته بتا ایتران،

کشتتور و دو قتتدرت تاثیرگتتذار جهتتان استتالم ،در منطقتته

کر د .این طرح با وجود مخالف

بازارهای نفتی را آنچنان اشباع کردند که قیم

نف

به کم ترین سطح خود در تاریخ رستید .در آن زمتان،

خاورمیانه و خلیجفارس مطرح بودهانتد .پیتروزی انقتالب
استتالمی ایتتران بتتا گفتمتتانهتتایی نظیتتر تتتالش در جهت
جهتانی استالم ،نفتی ستلطهپتذیری و

یف واقعی

سیاسی عربستان را مجبور میکرد تتا در

برقراری حکومت

بتتازار نف ت

تصتتمیمی تعیتتینکننتتده اتختتاذ کنتتد .آن

سلطهجویی ،حمای

از مستضعفان و نهض

آزادیبختش

سیاستتی ایتتن بتتود کتته در جنتتگ تحمیلتتی،

و تبلیم اسالم و دعوت به آن ،بهویژه تبلیم متذهب شتیعه،

رزمندگان ایرانی موفق شده بودند بنتدر استتراتژیف

روابط دو کشتور نکاست  ،بلکته پدیتده

واقعیت

فاو را تصرف کنند و بر سه چهارم میادین نف

عرا

تسلط یابند (جلیلوند .)11 :9311 ،هدف اصتلی ایتن
توطله آن بود که با قطع درآمتدهای ارزی حاصت از

نه تنها از اهمی

نوین انقالب و رخدادهای متاثر از آن ،به همتراه تغییترات
منطقهای و بینالمللی ،روابتط دو کشتور را بتا حساستی
خا

همراه کرد و به آن پیچیدگی فو العتادهای بخشتید.

ایران و همچنین با بمباران پایانه های نفتی ایران

از همان ابتدای انقالب ،سوکمن سعودیها بته آنچته آن را

توسط عرا  ،با ایجاد مشتکالت داخلتی و تضتعیف

تالش جمهوری اسالمی برای صدور انقتالب استالمی بتا

تدارکات و پشتیبانی جنگتی ،ایتران را بته پتای میتز

ایدئولوژی شیعی و ضدغربی میدانستتند ،شتک گرفت .

نف

شاید بتوان گف

مذاکره بکشاند.
درصورتیکه قیم های هنگف

نف

متیتوانست

که برجستهترین وجه تعتار

عربستتان

با ایران ،مقوله ایدئولوژی و تفتاوتهتای متذهبی است

و

و افکتتار

موفقی های بیشتر ایران را در جنتگ تضتمین کنتد.

ازآنجاکتته ایتتن عام ت در شتتک گیتتری ذهنی ت

حاکمان سعودی تصمیم گرفتنتد از یتف ستو تولیتد

سیاستمداران هر دو کشور نقش شتالودهای دارد ،پترداختن

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

به آن راهگشای شناخ

اصولی این تعار

هاس .

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 91/

برطرف نشد .به نظر می رسد تا زمانی کته پادشتاهان

عالوه بتراین ،پیتروزی انقتالب استالمی در ایتران

سعودی با القای قدرتهای بینالملتی ،بته ایتران استالمی

ضربه ای کوبنده بر رژیم عربستان سعودی وارد کرد؛

بهعنوان خطری نگاه میکنند که تالش میکنتد بتا صتدور

که رژیم آن ها سلطنتی بود و ماننتد شتاه

انقالب اسالمی و گسترش مذهب تشیع ،ستیادت آنهتا را

ایران وابسته به آمریکتا بودنتد و ایتن نگرانتی بترای

بتتر جهتتان عتترب دچتتار چتتالش کنتتد و ایتتران نیتتز تغییتتر

که اگر جنبشی مردمی

جهتتان عتترب را از عربستتتان دنبتتال متتیکنتتد،

از آن جه
دول
توانس

سعودی ها وجود داش
حکوم

ایران را ساقط کنتد ،همتین اتفتا

میتواند برای آنها ر دهتد؛ بنتابراین عربستتان بتا

محوری ت

نمیتوان بترای روابتط دو کشتور چشتمانتداز روشتنی را
متصور بود.

نگرانی ،درصدد مهار انقالب برآمد .واکنش آلسعود

با وجود اختالف و تضادهای فراوان ایتران و عربستتان،

مجموعه ای از اقدامات قهرآمیز و خصمانه بود کته از

دو کشور دارای نقار اشتراک و همگرایی بستیاری هستتند

همکتتاری در کودتتتای نتتوژه ،پشتتتیبانی از عتترا در

که نخبگان متذهبی و فرهنگتی و سیاستی و اقتصتادی دو

جنگ با ایران و کشتار حجاج در مراستم حتج ستال

کشور میتوانند از این طریق ،نقش مهمی در بهبود روابتط

 9366تتتا بستتیاری از اقتتدامات دیگتتر پتتیش رفتت .

داشته باشند .برجستهترین وجه تعار

عربستان بتا ایتران

به طوری که در د هه نخستین انقالب استالمی ،روابتط

مقوله ایدئولوژی و تفتاوتهتای متذهبی است ؛ بنتابراین

عتادی ختارج شتد و بته

مجمتتع جهتتانی تقریتتب متتذاهب استتالمی کتته در ستتال

تیرگی گرایید .در بررسی سایر عل متوثر در تیرگتی

9361ش بتته دستتتور مقتتام معظتتم رهبتری تثستتیس شتتد،

روابط ایتران و عربستتان در ایتن دوره ،بته عوامت

میتواند محلی برای گردهمایی نخبگتان و صتاحبنظتران

ایران و عربستان از حالت

در

مذهبی دو کشور و کاستن از تنشهای متذهبی دو کشتور

بلوک قدرت و تعام بتا قتتدرتهتای فرامنطقتهای،

باشتتد .در بیتتان ستتایر راهکتتاری عملتتی بتترای تغییتتر

جن تگ تحمیلتتی ،حتتج ابراهیمتتی ،مستتلله فلستتطین،

کته جمهتوری

چالش برانگیز و تنش زای دیگری ه ماننتد رقابت

سیاس های خصمانه عربستان بایتد گفت

و گاز خلیج فارس ،تشتکی شتورای

اسالمی ایران باید تالش کند که با جامعه عربستان ارتبتار

خلیجفارس و برخی اقدامات دیگر عربستان نیز بایتد

عمیق و موثری برقرار کند؛ بنابراین باید دیپلماسی عمتومی

اشاره کرد  .اما پس از پذیرش قطعنامه  111از ستوی

ایران در برابر عربستان فعال شود تا مردم عربستتان بتواننتد

جمهوری اسالمی ایران در سال 9361ش و تغییتر در

نیات و اهداف جمهوری استالمی را بتهصتورت صتحیح

وضع نظام بین المللی پس از سقور کمونیسم ،همراه

بشناسند .جمهوری اسالمی فقط نباید به بیانات سیاستی و

با سایر تحو ت منطقهای همانند جنگ خلتیج فتارس

خطابقراردادن دول

سعودی اکتفا کند؛ بلکه باید با مردم

اول  ،فضا برای ترسیم روابط تازه مهیا شد؛ به ویژه در

و جوامع آنها ارتبار صحیح برقرار کند.

ژئوپلیتیف نف

اواستتط دهتته  27شمستتی و پتتس از اعتتالم سیاس ت
تنش زدایی از سوی جمهوری اسالمی ایران ،دو طرف

کتابنامه

بتتا وجتتود اختالفتتات موجتتود ،بتترای برطتترفکتتردن

الف .کتاب های فارسی

ابهامات موجود و نزدیکی روابط تالش کردند؛ اما در
ک  ،هیچ گاه سوکمن و بدگمانی عربستتان بته ایتران

 .آقتتایی ،ستتیدداود ،)9361( ،سیاستت

و حکومتت

عربستان سعودی ،تهران :کتاب سیاسی.

در
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 .ابراهیمیفر ،طاهره ،)9319( ،الگوهای اعتتمادسازی در
منطقه خلیجفارس ،تهران :وزارت امور خارجه،

 .خستتروی ،غالمرضتتا ،)9312( ،آمریکتتا و خاورمیانتته،
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 .ابتتراهیم ،فتتااد ،)9321( ،عربستتتان ستتعودی ،تهتتران:
دانشگاه امام صاد (ع).

 .درودیان ،محمد ،)9317( ،پایان جنگ :سیری در جنگ
ایران و عترا  ،تهتران :مرکتز مطالعتات و تحقیقتات

 .اخوان کاممی ،بهرام « ،)9323( ،مروری بر روابط ایران

جنگ.
 .درویشتتی ،فرهتتاد ، )9316( ،جنتتگ ایتتران و عتترا و

و عربستان در دهه اخیر» ،قم :تبلیغات اسالمی.
 .اسدی ،بیژن ،)9319( ،خلیج فارس و مسائ آن ،تهران:
سم .

پرستتشهتتا و پاستتخهتتا ،تهتتران :مرکتتز مطالعتتات و
تحقیقات جنگ.

 .بی  ،جمیتز ،)9329( ،عقتاب و شتیر ،ترجمته مهتوش
غالمی ،تهران :کوبه.

 .دکمجیان ،هرایر ،)9322( ،جنبش های اسالمی در جهان
عرب ،تهران :کیهان.

 .بینام) 9317( ،دستاوردهای عظتیم انقتالب شتکوهمند

 .ر .ستتتیوتز ،کتتتارول ،)9316( ،اتحتتتاد شتتتوروی و

اسالمی ایران در گستره جهان ،ج ،2تهتران :ستازمان

خلیجفتارس در دهته  9117م ،ترجمته بیتژن استدی،

ارتباطات فرهنگی.

تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

 .تقویم تاریخ انقالب استالمی ،) 9361( ،گتروه تحقیتق،
صتتداو ستتیمای جمهتتوری استتالمی ایتتران ،تهتتران:
سروش.
األمریکیتهک؛ فتی البتدک کتان النتتفط ،ترجمته ستتعد
هتجرس ،بیروت :دار الجی .

دفتتتر مطالعتتات سیاستتی و بتتینالمل ت وزارت امتتور
خارجه اداره نشر.
 .روزن ،بتتاری ،)9321( ،انقتتالب ایتتران ،ایتتدئولوژی و

 .جعفری ولدانی ،اصغر ،)9329( ،کانونهای بحرانتی در
خلیجفارس ،تهران :کیهان.

نمادپردازی ،ترجم ه سیاوش مریدی ،تهران :موسسته
هنر ،فرهنگ و ارتباطات.

 ،)9323( ،--------------- .روابط عرا با کوی ،
تهران :کیهان.

 .ستتریعالقلتتم ،محمتتود ،)9321( ،سیاستت

ختتارجی

جمهوری اسالمی ایران؛ بازبینی نتتظری و پارادایتتم

 .حافظنیتتا ،محمدرضتتا ،)9311( ،نقتتش استتتراتژیف
خلیج فارس و تنگه هرمز ،تهران :سم .
بر کشورهای اسالمی ،چ ، 1تهران :پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.
 .حقی ،محمد ،) 11/1/9( ،انقالب اسالمی و قرائ

ائتالف ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیف.
 .ستتلیمانی،محمد بتتاقر( ) 9321بتتازیگران رونتتد صتتلح

 .حشم زاده ،محمدباقر ،)9312( ،تاثیر انقالب استالمی

httpaspx

علی اندیشه ،تهران :قومس.
 .رحمانیان ،حسین ،)9311( ،عربستان ستعودی ،تهتران:

 .جریسون ،بنسون لی  ،)9119( ،العالقتات الستعودیهک-

از حج ،سای

 .رای  ،رابین ،)9322( ،شیعیان مبارزان راه خدا ،ترجمه

خاورمیانه  ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
 .صحیف نتور ،)9327( ،تهتران :وزارت ارشتاد استالمی
مرکز مدارک فرهنگی انقالب.

نوین

//haghi59. blogfa. com/post-68. ،

 .صدقی ،ابوالفض  ،) 9361( ،سیاس

خارجی ایتران (از

آغاز تا سال  ،)61تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

واکاوی روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در دهه نخس

 .عظیمتتی ،رقیتتهالستتادات ،) 9321 ( ،عربستتتان ستتعودی
(کتتتاب ستتبز) ،تهتتران :دفتتتر مطالعتتات سیاستتی و
بینالمل .

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 29/

ب .اسناد
 .اسناد وزارت امور خارجه ،ستالهتای  9362تتا ،9361
کارتن ،23پرونده.296/1/

.علتتی بابتتایی ،غالمرضتتا ( ،) 9321فرهنتتگ تتتاریخی -
سیاسی ایران و خاورمیانه ،ج ،1تهران :رسا.
 .فاضلینیا ،نفیسه ،)9316( ،ژئوپلیتیف تشتیع و نگرانتی
غرب از انقالب اسالمی ،قم :شیعهشناسی.
 .فولر ،گراهتام ،)9323 ( ،قبلته عتالم ژئوپلتیتف ایتران،

ج .روزنامه
 .روزنامه جمهوری اسالمی.9361/3/2 ،
 .روزنامه کیهان.9311/1/37 ،
 .روزنامه کیهان.9369/2/1 ،

تر جمه عباس مخبر ،تهران :مرکز.
 .فوییه ،کلود ،)9362( ،نظام آلسعود ،ترجمه نورالتدین
شیرازی ،بیجا :فراندیش.

د .مقاله
 .احمدیان ،حسن و ستیدداود آقتایی« ،)9311( ،روابتط

 .کدیور ،جمیلته ،)9322( ،رویتارویی انقتالب استالمی
ایران و آمریکا ،تهران :اطالعات.
 .کمالی ،حمیدرضا ،)9319( ،خاورمیانته 1ویتژه مستائ
داخلی عربستان ستعودی ،تهتران :موسسته فرهنگتی
مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی» ،فصلنامه
9تا.27

سیاس  ،ش،91

 .جلیلوند ،آمنه( ،پاییز « ،)9311جنتگ و تتثثیرات آن بتر
اقتصاد نفتتی ایتران» ،فصتلنامه نگتین ایتران ،ش،37
سال،1

31تا.13

 .محمتدی ،منتتوچهر ،)9316( ،بازتتاب جهتتانی انقتتالب

 .جندقی ،عباس « ،)9311/1/1( ،بازنگری متاجرای متف

اسالمی ،چ ،2بیجتا :ستازمان انتشتارات پژوهشتگاه

فتتتارلین» ،مجلتتته الکترونیکتتتی گذرستتتتان ،ش21

فرهنگ و اندیشه اسالمی.

( .)gozarestan. ir

 .مهدویراد ،محمدعلی و رسول جعفریتان ،)9322( ،بتا
کاروان عشق ،تهران  :معشر.
 .نجاتی ،حمزه « ،)9311/3/9( ،تثثیر انقالب استالمی بتر
عربستان سعودی» ،سای

پژوهشگاه علتومانستانی و

مطالعات فرهنگی .www. ensani. Ir

 .حسینی ،سیدمحمدصتاد و ابتراهیم برزگتر،)9312( ،
«نظریه پخش و بازتتاب انقتالب استالمی ایتران بتر
عربستان سعودی» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی،
ش ،33س،97

922تا.911

 .شجاع ،مرتضی« ،)9316( ،رقاب های منطقهای ایران و

 .هاشتتمی رفستتنجانی ،علتتیاکبتتر ،)9311( ،کارنامتته و

عربستان و موازنته نیروهتا در خاورمیانته» ،فصتلنامه

ختتاطرات ستتال 9361؛ اوج دفتتاع ،بتته اهتمتتام عمتتاد

اطالعتتات سیاستتی -اقتصتتادی ،ش231و ،217س،29

هاشمی ،تهران :معارف.
 .هانتر ،شرین ،)9317( ،آ ینده استالم و غترب :برختورد
تمدن ها یا همزیستی مسالم آمیتز ،متترجم همتایون
مجد ،تهران :فرزانروز.

17تا.13
 .طاهایی ،ستیدجواد« ،)9312( ،پتارادوکس عربستتانی»،
مجله راهبرد ،ش ،22س،99

919تا.239

9316  بهار،)33 شماره یکم (پیاپی، سال نهم، دوره جدید، سال پنجاه و سوم، پژوهشهای تاریخی/22

،)9312( ، فرهتتاد و محمتتد منصتتوریمقتتدم، عطتتایی.
 فصتتلنامه،»ختتارجی عربستتتان
.961تا933
ختارجی و

« تبارشناستتی سیاست

،1 س،9 ش،روابط خارجی

 « بررسی سیاس،)9313( ، اکبر، مهدی زاده.

 فصتلنامه نگتین،»رفتار عربستان در قبال جنگ ایران
.17تا32

،3 س،1 ش،ایران

 «کودتتای نتوژه؛ توطلتهای،)9311 (تیتر، سپهر،  هاتف.
.11 ش، یاد ایام، »نافرجام
 «قرار هیلت الکبتار،)9171ت9171( ، هیل الکبار العلماک.
.23 ش، مجل البحوث ا سالمی، »العلماک
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