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و عربستان توجه به همواره ب شده روابط ايران بـا بـدبيني، قبل از انقالبةدوردرجزهو اين رابطه

 ونتـيةانگارانـ آيد، بررسي روابط دو كشور با نگاه سـازهمي آنچه در اين نوشتار. است همراه بوده 

چگ است كه نشان مي مي ونه هويت دهد گر ايـن همچنين نـشان. كنند ها روابط دو كشور را بازسازي

و از الكـي بـار ديگـر بـه است  كه چگونه فرهنگ حاكم بر تعامالت دو كشور از هابزي به الكـي
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 مقدمه
و عربستان و ويژگي با توجه به ظرفيتايران وة دو كشور مهم منطقهاي خود ها زير خاورميانه

و موقعيت دارنديفراواناين دو كشور منابع انرژي. فارس هستند خليجاي سيستم منطقه

ميشان عاملي براي افزايش نفوذآنهااستراتژيك مبه اين دليل. باشد در منطقه هاي لفهؤكه

، روابط دو كشور دو كشور نقش مهمي را ايفا كردههاي اين ژيك در تعيين سياستايدئولو

و فرود شدههمواره دستخوش تغييراتي پيروزي آغازاز همان. همراه بوده استهاييو با فراز

آن را تالش جمهوري اسالمي اعراب فارس نسبت به آنچه خليجةظن اعراب حوز انقالب، سوء

شي«براي صدور  و ايدئولوژي ضد غربيانقالب به براي را زمينه دانستند،مي»عي واكنش آنها

شامل شيعه،تقابل دو برداشت متفاوت از اسالم. كردميفراهمجمهوري اسالمي نوپا در ايران 

و اسالم وهابي كه اين امر تا كرده دو كشور ايجادةهاي محسوس را در رابط، دگرگونيانقالبي

و اصالح هاي عمل آمدن گروه كار البته با روي.م داشته است اخير نيز تداويها سال طلب گرا

كه در همان دوران نيز نشانه؛گذاشت دو كشور تا حدودي رو به بهبودةرابط از هرچند هايي

مي تنش ميان دو كشور به و همچنين با وقوع حوادثها سالدر. خورد چشم 11ي اخير

و افغانستا و حمله به عراق و فلسطينسپتامبر و همچنين بروز بحران در لبنان دو،ن  روابط

كه طرفين اقدامات طرف مقابل را با چشماني باز رصد كرده ، كشور وارد فصل نويني گرديد

مي براي آن سياست .كنند سازي

پي آن است تا با كاربست نظري و) ونتي(انگاري سازهةاين نوشتار در بر تعامالت ايران

و،عربستان و تعارض دست يابد شناسايي ريشهبه فهم از اين منظر،. هاي الگوهاي همكاري

شناختي خود چون عام هستي هاي فرض پيشالكساندر ونت با انگاري مدل سيستمي سازه

و درون و منافع بر هويت به زا بودن آن، پذيرش دولت ابتناي سياست عنوان واحد اصلي ها

ب و تأكيد بر هويت اجتماعي آنها سه فرهنگةر پايتحليل و كانتي(گانه هاي در) هابزي، الكي

تواند ابزار تحليل مناسبي را براي تحليل جامع روابط دو كشور ارائه تعيين سياست خارجي، مي

 تا تعامالت سياست خارجي ايران شده استاساس پس از بيان درآمد نظري، تالش براين. دهد

سه دور :شود تشريحهو عربستان براساس

ة؛ سلط)1368(فارس تا جنگ دوم خليج)1357( اسالميانقالب پيروزياز: اولةدور

.)تعارض(فرهنگ هابزي

؛ تعديل فرهنگ هابزي)1380( سپتامبر11تا) 1368(فارس از جنگ دوم خليج: دومةدور

به فرهنگ الكي .و گذار

ازةدور: سومةدور .؛ بازگشت به فرهنگ هابزي)1380( سپتامبر11 پس
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 درآمدي نظري پيش.بخش اول
و منازعه داراي تعاريف متعددي با. استهمكاري همكاري از نظر لغوي معموالً مترادف

و  ميهبهماهنگيهمدستي از هاي روابط بين اما در نظريه،رود كار الملل همكاري فراتر

ميرابرت كوهينچنانچه. هماهنگي است كه در آن تعقيب همكاري را وضعيتي ةجانبيكداند

مي براي طور مستقلهبمنافع خود، توانايي ديگران را به اهدافشان تسهيل  كوهين. كند دستيابي

مين ميا و هارموني تفاوت قائل ها زيرا همكاري مستلزم آن نيست كه دولت؛شود همكاري

آبهيچ تضاد منافعي نداشته باشند، بلكه درنه نافعمراستاي معناست كه چگونه آنها قادرند

را بنابراين، ممكن است كشورها بدون اينكه سياست. متقابلشان بر منازعات غلبه كنند هاي خود

و سازگار كرده باشند  اتخاد كنندسياستي هماهنگ درنهايت،با يكديگر منطبق

(Keohane,1984:51-52) .مي نيز همكاري را سلسله فعاليتويوتي يا هايي كه از مشورت داند

در طرف در يك هماهنگي صرف مي طرفتا اشتراك مساعي شود ديگر آن را شامل
(Viotti,2002:178) . 

مي همكاري، بسته به موضوعاتي كه مي به انواع مختلفي تقسيم : شود تواند دربر گيرد،

و-هاي نظامي همكاري بنابراين، منظور از همكاري در اينجا،. غيره امنيتي، سياسي، اقتصادي

ه و يك برايها ماهنگي دولتاشتراك مساعي و فصل و يا حل رسيدن به اهداف مشترك

و يا مشكل خاص مي و عبارتبه. باشد اختالف ديگر، همكاري يك نوع هماهنگي ارادي

.انتخابي براي تحقق منافع مشترك است

به گونهاست اما منازعه نيز وضعيتي طي آن دو يا چند گروه اي متقابل در پي تحقق كه

و ناهمگوني برمي ارزشمنافع يا  و يا عقايد متضاد ص1379صدريا،(آيند ها ديگر، سخنبه.)4،

به  اي، زباني، فرهنگي، خواه قبيله( دارد كه در آن گروه انساني معيني اشاره وضعيتيمنازعه

و به دليل ناسازگاري واقعي هاي انساني ديگر با گروه....) مذهبي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي

و فالتزگراف،( ري اهدافشان، تعارض آگاهانه داشته باشنديا ظاه ص1376دوئرتي ،296(.

و مطالب اي بر سر ارزش منازعه را مبارزهلوئس كوزر و منابع نادر تعريفةها  منزلت، قدرت

هر مي از كند كه در آن هدف و نابود كردن، صدمه خنثيطرفينيك ساختن رقباي خويش زدن

مي. (Coser,1956:3)است  دو بولدينگ نيز منازعه را وضعيتي تعريف كه در آن حداقل كند

و رقابتي است كه در آن طرف و خودها از ناسازگاري مواضع طرف وجود دارد آگاه هستند

كه با خواست طرف ديگر ناسازگار تالش مي به اعتقاد وي،. باشدكنند موضعي را اتخاذ كنند

ميمنازعه فعاليتي است كه تقريباً در در؛شود هر جايي يافت و هم  هم در جهان بيولوژيكي

.)(Boulding,1963:5 جهان انساني
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مي،شمول بوده اي جهان بنابراين، منازعه پديده و ميان جوامع رخ كه دائماً در درون دهد

و يا داراي شدت يكساني نيست البته لزوماً پديده مي؛اي بدون وقفه به شرايط تواند بلكه بسته

حل آميز يا غيرخشونتنتخشو و يا آميز، آشكار يا نهان، قابل كنترل يا غيرقابل كنترل شدني

و فالتزگراف،( الينحل باشد و منازعه استراتژي.)297ص،1376دوئرتي هايي هستند بنابراين، همكاري

مي از سويكه  و. شود دو يا چند دولت براي تحقق اهدافشان اتخاذ در همكاري، هماهنگي

و تضاد منافع، ويژگي غالب محسوبيندرع حال رقابت وجود دارد، اما در منازعه، اختالف

مي چرا دولت،اين است سؤالحال. شود مي و يا همكاري حركت به سمت تعارض ، كنند ها

.انگارانه پاسخ گفت را با رويكردي سازهپرسش اين توانمي كه

 معتقدند لينجو كلوتز. في تقسيم شده استالملل به اشكال مختل انگاري در روابط بين سازه

ب سازه به دو شاخ مشترك، برحسب تفاوت معرفتشناسي هستي اوجودانگاري وةشناسي  مدرن

مي پست انگاران مدرن يا پوزيتويستي آنها سازه.)Klotz and Lynch, 2006:358( شود مدرن تقسيم

رامي،ط بيناذهني ثابت بودهكنند كه معتقدند فهم مفسر از رواب را كساني معرفي مي توان جهان

به. نمود تحليل علتي شرايط چند برحسب  و كارگزار را مييمثابه متغيرها آنها ساختار كهي دانند

و نكت به آزمون كشيده شوند ميةبايد و تقسيم فرضيات اما. پردازند ديگر اينكه به چرايي

و چرخناپايدابركلوتزمدرن از نظر انگاران پست سازه  هرمنوتيكي براي فهم معناهاةري معاني

علو اجتناب از تبيين ميّهاي و كمتر به تعميم اهميت  Klotz and)دهندي متمركز هستند

Lynch, 2006,:358(.

در شناسانه سازه هستي هاي فرض پيشترين، مهماسميت-روسو پرايساز نظر انگاران

بر خصوص و تأثيرشان ازا جهاني عبارتهايستسيازندگي اجتماعي :ند

و ساختارهاي اهميت ساختارهاي هنجاري يا انگاره اول، فرض پيش)الف انگاران سازه.مادياي

كه اعتقاد دارند كه اين نظام  خود ماديكنند چگونه كنشگران محيطميتعريفهاي معنايي هستند

هاي انساني از طريق ساختاري به كنشمنابع ماد«: گويدمي ونتكه طور همان. نمايندمي را تفسير

ها تأكيد انگاران همچنين بر انگاره سازه.»دهند شناخت مشتركي كه در آن ريشه دارند، معنا مي

هاي جمعي كنشگران را تعريف اي هستند كه هويت هاي معنايي نهادينه شده ها، نظام انگاره. كنند مي

و اين هويت مي و هاي جمعي به منافع بازيگ كنند ميهاآنهاي كنشران .دهند شكل

و كنش دوم اين است كه هويتفرض پيش)ب مي ها به منافع و نئورئاليست. دهند ها شكل ها

مي مربوط به شكل هاي پرسشها نئوليبرال از گيري منافع را رها و اعتقاد دارند كه آنها قبل كنند

و كنشانگارا اما سازه،اند تعامالت اجتماعي موجوديت داشته ها در درونن بر آن هستند كه منافع

گيري منافع براي تبيين تعداد كنند شناخت چگونگي شكلمياستداللآنها.دنگير تعامل شكل مي

مي هاي بين زيادي از پديده بنابراين،. شناسند، كليدي است كنند يا نمي المللي كه خردگرايان فراموش
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ميگيري ترجيح در توضيح شكلانگاران سازه ؛كنند ات، بر هويت اجتماعي كنشگران تمركز

.»ها، اساس منافع هستند هويت«گويدميونتكه چنان آن

بفرض پيش)ج و ساختار ميرا ديگريكطور متقابله سوم اينكه كارگزاران به شرح. بخشند قوام

مي پيشين، سازه ان انگاران بر روشي تأكيد و گارهكنند كه در آن ساختارهاي هنجاري يا اي، معنا

ف و و الگوهاي فعاليت متناسب اقتصادي، سياسي ميهويت كنشگران فردي .كنند رهنگي را تعريف

ميآنتوني گيدنزبه پيروي از كنند كه ساختارهاي اجتماعي چيزيو ساير ساختارگرايان، آنها ادعا

و فيزيكي نيستند بيشتر از رويه .)(Price and Reus – Smith, 1998: 266 – 267 هاي گفتماني

آناما آنچه در بحث حاضر براي اين منظور نياز. استالكساندر ونت رهيافت شده،استفاده از

و سازه يعني سازهمدرنانگاري است كه دو نوع سازه كل انگاران سيستمي نگر از هم تفكيك انگاران

مي نئورئاليسم به تئوري سيستمةطيف اول، عالق.دشو  آنها اعتقاد دارند كه هويت دولت.پذيرد ها را

به منافعش را شكل مي و آن نيز مي خود كنشةنوب دهد هويت جمعي دولت ميانآنان. سازد ها را

و ايدئولوژيكي داخلي( به(و هويت اجتماعي) خصوصيات مردمي، مادي معاني كه يك بازيگر

در خود نسبت مي مي حالي دهد، ميئقاتمايز) گيرد كه ديدگاه ديگري را و بر نقش سازندل ةشوند

مي تعامل اجتماعي بين )ندنك المللي تمركز Price and Reus – Smith,  1998:268).را الكساندر ونت

ما سازهةتوان نمايند مي آنگرايي سيستمي دانست كه در بحث .دشومياستفاده از

و منازعونت با ها را پديده دولتة همكاري مي ولتد» هويت«اي مرتبط . كند ها تلقي

و رفتاري داندميمند هويت را خصوصيتي در كنشگران نيت كه موجد تمايالت انگيزشي

به معناي آن است كه هويت. است درْاين كه ريشه  يك ويژگي ذهني در سطح واحد است

ب)326ص، 1384ونت،(فهم كنشگران دارد كه طور اجتماعيهو در چارچوب يك جهان خاص

به اين است كه.(Berger, 1966:111) يابدمي، معنا استهساخته شد البته معناي اين فهم وابسته

مي ديگرآيا  به همان شكل بازنمايي نه كنشگران، كنشگر را اين محدوده، هويتدر. كنند يا

و هم)(intersubjective واجد يك ويژگي بيناذهني زمان دو نوع انگاره واردو نظام محور است

مي هويتفرايند و انگار انگاره؛شود سازي در. هاي ديگريههاي خود البته سرشت اين رابطه

و اين نشان مي اي نيست كه بتوان دهد كه هويت پديده يكپارچه شرايط مختلف متفاوت است

تعريفي عام از آن ارائه داد، بلكه در واقع انواع مختلفي از هويت وجود دارد كه كامالً با 

ص1384ونت،( نيستنديكديگر سازگار ،326(.

و( ضمن بيان وجود چهار نوع هويتونت از) جمعي جمعي پيكروار، نوعي، نقشي

در تعامل مي هويتشدن اين ساخته چگونگيگراي نمادين كهوي.ردب ها بهره معتقد است

مي هويت كنشگران از طريق فرايند عالمت و پاسخ صورت  گيرد دهي، تغيير

)Zehfuss,2001:320 ص1992ونت،؛ مي» خويشتن« در ابتدا.)44، مي(دهد عالمتي كه) گيرد ژستي
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و يا پايين آوردن يعني كنشگر براساس. يك حركت باشدآن،ممكن است بلند كردن دست

مي سابقه كه در ذهن دارد، وارد تعامل و اي به تعامل اين نگارهدر مقابلشود كه نسبت ةجنبها

مييك نقش،دنزا دار برون و نقشي را به ديگري منتسب به خود كند كه اين جنبه شامل را

و قالب نقش« ص1384ونت،(»بندي ديگري است پذيري خود  ارتباط با يكديگر ونت از نظر.)337،

ميادراكبر اساس به چهار صحنه تقسيم .شوند خود از يكديگر در يك كنش اجتماعي،

ميبر اساس تعريفي پيش» خويشتن«، اولةصحن اين. شود يني از وضعيت خود وارد تعامل

مي خصوصدر» ديگري«عالمتي است به  كه خويشتن به نقشي و خواهد در تعامل عهده بگيرد

در نقش متناظري كه مي در، دومةدر صحن. بياموزد» ديگري«خواهد  ديگري معناي كنش

مي» خويشتن« و بيني بر اساس تعريف پيش» ديگري«. سنجد را با تفاسير خود اش از وضعيت

مي» ديگري«، تفسير»خويشتن«همچنين نوع اطالعات موجود در عالمت  در. كند را هدايت

ا،سوم حنةص ميز ديگري براساس تعريف جديد به كنش دست هم موضوعاين. زند وضعيت

كهةبه عالمتي دربار» خويشتن«به مانند كنش و نقشمي» ديگري« نقشي خواهد برگيرد

ميمتناظري مي،را در آن قالب قرار دهد» خويشتن«خواهد را كه ،چهارم حنةص. بخشد قوام

مي» ديگري«،»خويشتن« و پاسخ خود را اماده ص1384ونت،( كند را تفسير ،483(.

ميونت و از طريق تكرار معتقد است كه هويت بر اساس چنين فرايندي ساخته شود

و هويت،فرآيندهاي تعاملي مي،تثبيت شدهديگريك بارةدر انتظاراتها بنابراين. يابند گسترش

مي بازيگران، ساختارهاي اجتماعي را مي و حفظ كه در نتيجه سازند ة اين ساختارها داير،كنند

مي انتخاب كه نكته.) (Zehfuss,2001:321كنند ها را محدود ميونتاي به آن اضافه كند در ادامه

و است گيرد، اينمينقد ساختارگرايان قرار ضوعموو  و منافع كه پس از ايجاد اين ساختارها

به،ها هويت  زيرا سيستم اجتماعي براي بازيگران به يك حقيقت؛كنند آساني تغيير نمي آنها

عوامل بيروني فرد چون دليل بازيگران خود ممكن است به ونتاز نظر. شود عيني تبديل مي

و مشوق محرك هاي دروني فرد چون شده يا محدوديت دهاي تثبيت از طرف نهايهاي ارسال ها

به هويت ها نقش داشته باشند ماندن هويتثابتدر هاي تثبيت شده، تعهد

)Zehfuss,2001:322(.
مي،به اعتقاد ونت و شناخت مشترك، در فرايند تعامل شكل و اين معناهاي جمعي گيرد

همهب و منافع طور ميآنهازمان به هويت و منازعباور وي،به.بخشد قوام ها دولتة همكاري

مي) فرهنگ(در چارچوب شناخت مشترك .نه در چارچوب ساختارهاي مادي؛كند معنا پيدا

مي نظام بينوالتزنيز ماننداوالبته ، آنارشي را داراي والتز اما برخالف،داند الملل را آنارشيك

و فرهنگ واحد نمي است سه نوع فرهنگ وجود داشتهشي ممكنر بلكه در آنا،داند منطق

و فرهنگ كانتي؛باشد . فرهنگ هابزي، فرهنگ الكي
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شو«منطق اين فرهنگ اصلدر.فرهنگ هابزي و نقش غالب، حاكم» بكش يا كشته است

كه» ديگري«هاي در اين فرهنگ، بازنمايي. دشمني است حق)الف:به عنوان كنشگري است

به عنوان يك وجو» خود«موجوديت بهرا و بنابراين رسميت نميد مستقل  خشونت)بشناسد

به» خود«دشمن حق موجوديت. را محدود نخواهد كرد» خود«عليه  آزادةعنوان يك سوژ را

به هيچ به و بنابراين رسميت نمي وجه ونت،( تجديدنظر در زندگي يا آزادي اوست درپيشناسد

ص1384 سه در اين فرهنگ دولت.)380، با.1: چيز شناختي مشترك دارندها حداقل از

و كار دارند كه مانند خودشان است دولت و.2؛هاي ديگري سر آنها دشمنانشان هستند

و آزادي آنها را تهديد مي ونت،( چگونه بايد با دشمنان برخورد كنند.3؛كنند بنابراين، زندگي

ص1384 ،391(.

توانند روي كمك يكديگرن نميدر اين نظام كنشگرا. اين نظام، خودياري واقعي است

و. داري را رعايت كنند حساب كنند يا حتي خويشتن بقا صرفاً وابسته به قدرت نظامي است

وميكاهش راBامنيت الزاماAًاين يعني افزايش امنيت  تواند مطمئن باشد هرگز نميBدهد

و حاصل جمعبتعميقاً رقا موضوعيامنيت،. تدافعي هستندAهاي نظامييكه توانمند آميز

ب و معماي امنيت ب،طور خاص شديد استهصفر است ب دليل ماهيت سالحه اما نه ه ها، بلكه

به ديگران نسبت داده مي كه . شود دليل نياتي

و بگذار ديگران هم زندگي كنند«ِاصلفرهنگ ايندر. فرهنگ الكي حاكم» زندگي كن

و نقش غالب در اين فرهنگ، رقابت است هم. است  دشمنان بر اساس مانندرقيبان

در» ديگري«و» خود«ةهايي دربار بازنمايي ميزمينةو ها اما اين بازنمايي. گيرند خشونت شكل

به. تهديدآميز دارندةكمتر جنب اي عمل كنند گونه رقبا برخالف دشمنان از يكديگر انتظار دارند

ميوعموضاين. رسميت شناخته شودبه آنهاكه حق حاكميت ها شود تا دولت باعث

.)411و 408، صص 1384ونت،( قابل اتكا در خصوص ذهنيت يكديگر حاصل نمايند هاي دريافت

مي» ديگري«و» خود«لذا نوعي خودمحدودسازي از جانب و حقوق بين اعمال از شود كه الملل

به طرف دولت آب اما اين. ها حاكم است رسميت شناخته شده، بر روابط دولت ها معنا نيستنه

و همكاري گسترده باشد ةبنابراين، نتيج.كه فرهنگ الكي نظام مبتني بر حكومت كامل قانون

و خشونتي است كه دولت رقبا انتظار دارند. ها از يكديگر انتظار دارند نهايي، سطح منازعه

ب اصل اما اين عمل را در چارچو،ديگران گاهي از خشونت براي اختالفات استفاده كنند

و بگذار ديگران هم زندگي كنند« مي»زندگي كن .)409-10،صص1384ونت،( دهند، انجام

 اختالفات)الف: اساسي استةشامل دو قاعدبر اين فرهنگ منطق حاكم.فرهنگ كانتي

به جنگ حل ميو بدون توسل يا تهديد .) عدم خشونتةقاعد(شود فصل
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ب طرف ثالثي عليه امن، در صورت تهديد)ب صورت تيمي خواهدهيت هريك از آن دو،

ص1384ونت،( نقش غالب در اين فرهنگ، دوستي است. جنگيد به امنيت.)434، البته دوستي تنها

به ملي مربوط مي و ضرورتي ندارد و نبود. هاي موضوعي تسري يابد حوزه ديگرشود خشونت

تةهايي در چگونگي ادار كمك متقابل محدوديت مي ساير موضوعات كند، اما در اين حميل

، 1384ونت،( چشمگيري هم داشته باشند) البته غيرامنيتي( توانند تعارضات محدوده دوستان مي

مي اينك با نيم.)436ص به آنچه شرح داده شد تالش و نگاهي گردد تا تعامل دو كشور ايران

. شودعربستان بررسي 

و عربستان،بخش دوم  روابط ايران
 فارس اسالمي تا جنگ دوم خليجاز انقالب

و عربستان پس از انقالب اسالمي ايران، به مت روابط ايران ثر از تحوالت داخلي ايرانأشدت

و به قدرت رسيدن يك نظام ايدئولوژيك. است  در ايران، روابط دو اسالميپس از انقالب

و روابط1هاي سياست دو ستوني پايه. كشور وارد فصل نويني شد  سياسي بازبيني فروريخت

به دليل ضد غربي بودن انقالب ايران موضوعاين. گرديد ديگرو از سويي،از يك سو

كه با ايدئولوژي حاكم بر نظام هاي شيعه انقالب از آميزهتأثيرپذيري عربستان وهابي گري بود

مهب. گرفت در تضاد كامل قرار مي كش لفهؤواقع وجود ور هاي فرامرزي در سياست خارجي دو

به تشيع. تقابل دو قطب اصلي منطقه را شدت بخشيد و دعوت تالش براي ايجاد امت واحده

و توسع كه اصول مندرج در قانون اساسي( وهابيتةدر برابر تالش براي رهبري جهان عرب

مي،)دو كشور بود و پرداخته جز كرد كه نتيجه تعامالت پيش روي دو كشور را ساخته اي

.)141ص، 1379اخوان كاظمي،(زد تقابل را رقم نمي

و تشكيل كابين البته در ماه به رياست بازرگان، نمي هاي ميانه گروهةهاي اول انقالب توان رو

و پرهيز از  زايي تنشموارد خاصي از تنش را برشمرد، زيرا او سياست خود را بر عدم تعهد

ك مي.)60ص، 1380رمضاني،( رده بوداستوار  مشخص ارزيابيةتوان در دو دور روابط دو كشور را

:كرد

و انتظار تا زمان وقوع جنگ تحميلي)الف  اين دوره از ابتداي انقالب تا شروع جنگ. صبر

داوري تالش كرد تا از پيش،عربستان اوضاع ايران را با دقت بررسي نموده.دشو را شامل مي

جم، پادشاه عربستان،در ديدار ملك خالد. پرهيز كند هور الجزاير، عربستان حكومت با رئيس

به.)124ص، 1375سادات عظيمي،( رسميت شناخت جديد ايران را به  البته در همين دوران عربستان

در.1 دوبارةبراي مطالعه ن سياست .Guss1985، 1986 بيل؛1384ازغندي.ك.ستوني
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مييروهاي دفاعي با ديگر كشورهاي منطقه ايجاد پيمان به آورد كه  امنيت گروهيةنقش«توان

 كويت، قطر، بحرين،:كه مبناي عمل براي يك پيمان نظامي با شش كشور عربي» عربستان

و خود عربستان گرديد، اشاره كرد به. عمان، امارات و اين پيمان تدريج از حالت سياسي

به خود گرفت،اقتصادي فراتر رفته و نظامي  اخوان كاظمي،( با وقوع كودتا در بحرين حالت امنيتي

.)123ص، 1379

سا.ه با ايران تا قطع رابطههمواج)ب  ادامه يافت، عربستانش1368ل در اين سياست كه تا

و همچنين پايه كوشيد تا ايران را از طريق كمك به عراق در جنگ گذاري شوراي رساني

به. فارس در تنگنا قرار دهد همكاري خليج در طول جنگ عراق عليه ايران، عربستان

ترتيب اينيناهب.هاي آن كشور عليه ايران استفاده كنندي عراقي اجازه داد تا از پايگاهاهواپيماه

مي هواپيماها در برابر پاتك و هاي ايران مصون بندرهاي سعودي نيز براي انتقال كاال از ماندند

اين، عربستان با افزايش توليد نفت، ايرانبر افزون.)Safran, 1986, 369(شدميبه عراق استفاده 

كه به به درآمدهاي نفتي نياز داشت، متضرر ساخت را ين عربستان در طول جنگ همچن. شدت

، برخي منابعةكه به گفت جاييتا؛هاي فراواني را به عراق ارائه كرد عراق با ايران، كمك

كردن انقالب ايران از طريق عراق ترين طرح مشترك عربستان با اياالت متحده متوقف هزينه پر

.)66ص، 1372ليمن،(بود 

به عراقيم70از مجموع 30فارس، شوراي همكاري خليج از سويليارد دالر كمك

 هزار بشكه را از 280روزانه اين كشور،اينبر افزون. ليارد دالر را عربستان پرداخت كرده بوديم

مي،طرف استخراج كردهبيةمنطق و روزانه بينبه حساب عراق تا350ريخت  هزار500 هزار

به بندر ينبوع ميبشكه را از خاك عراق .)12ص، 1375 عظيمي،سادات( داد انتقال

از1985عربستان همچنين در سال بهيم3/5 با افزايش توليد خود  ميليون4/5ليون بشكه

و كه درآمد نفتي ايران كه قرارشد سبب،1986 ميليون بشكه در سال6رساندن آن به بشكه

عربستان اين.)67ص، 1378امير احمدي،(يدرس ميليون دالر5/8به،ليارد دالر برسديم15بود به

و امارات در نيم دهةاقدام را با كويت و از اين80ة دوم زد راه تداوم بخشيد به ايران ضربه
.)269ص، 1380امامي،(

كه نيروهاي ايران وارد خاك عراق شدند، كمك شد هنگامي به عراق بيشتر . هاي عربستان

ف حمايت و طرفبيةروش نفت از منطقهاي عربستان شامل كمك مالي، وام، تجهيزات نظامي

سخ.)Nonneman1986,96-7( كويتي بود–سعودي يكي از هاي خود در طول جنگ رانينفهد در

به فهرست حمايت اول خليج  هاي عربستان از عراق در طول جنگ اشاره كرده است فارس

و خاصه تصر.)1991 ژانويه17روزنامه الشرق االوسط در تاريخ( ف پيروزي ايران در جنگ

كه سبب ضربه1364فاو در بهمن  در حال جنگِزدن به اقتصاد، ازدياد توليد نفت عربستان

و ايران شد، صدور طرح هشت ماده به ميان آمده بود كه در آن از شناسايي اسرائيل سخن اي
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به عراق در طول جنگ بر تيرگي روابط دو كشور افزود همچنين كمك و تسليحاتي هاي مالي
.)121ص،1379،اخوان كاظمي(

حجراعربستانايران و براي ايجاد خلل امنيتي در عربستان طي مراسم  آلت دست خواند

و بلوچستان در مقابل عربستان نيز از طريق فعاليت كرد؛ تالش هاي فرامرزي در سيستان

و سيف( وجود آوردبهمشكالت امنيتي براي ايران  ص1382زاده، روشندل  اتخاذ مواضع عليه.)42،

مكه66يكديگر تا سال از يافتادامه،انجاميد كه به كشتار حاجيان در  ماه8و سرانجام پس

يك عربستان به ص،الف1381نوازني،( جانبه روابط با ايران را قطع كرد طور به ديپلمات)438، هايو

ص1375سادات عظيمي،( ايراني يك هفته زمان براي خروج داد ،126(.

و تعميق رقابت،اي الگوي نظم منطقهازدر يك سيماي كلي در اين ما شاهد گسترش

 منافعينطرف. افزايش منافع در چارچوب بازي حاصل جمع جبري صفر هستيمرايبحوزه

به ضرر ديگري ترسيم كرده بهنه،خود را ، بلكهندشناخت رسميت نمي تنها منافع طرف مقابل را

و عربستان شاخص.نددر صدد نابودي ماهيت وجودي طرف مقابل بود هاي تعارض ميان ايران

طلب در نظم منطقه از طريق توان در مواردي چون تالش براي كنترل عامل تحول را مي

و اقتصادي از عراق  جنگ عليه ايران، تشكيل شوراي همكاريدرحمايت مالي، سياسي

و صاد خليج و كاهش توان مالي ايران رات نيابتي نفت فارس، تالش براي افزايش توليد نفت

و اسالمي، انديش حمايت از جنبشو،عراق از جانب عربستان  صدورةهاي آزاديبخش ملي

و اسالم ناب محمدي،اگفتمان اسالم ميان تعارضةانقالب، گسترش انديش مريكايي سازشگر

به جنگ كفر عليه اسالم، بهره كيدأت گيري سياسي از ابزار نفت، بازنمايي جنگ عراق عليه ايران

نه غربي( ها، پيگيري سياست عدم تعهد ملت–نه دولتاسالميبر امت  و و خروج) نه شرقي

توان گفت فرهنگ حاكم بر روابطمي. كردمالحظه،نيروهاي فراملي از منطقه از جانب ايران

.بود) آميز تعارض( هابزيطرفين 

و آغاز جنگ دوم خليج فارس تا يازدهم سپتامب برازسازي روابط
و روي با پايان  سياستة روابط ايران در عرص،كار آمدن عملگرايان در ايران يافتن جنگ عراق

و عربستان نيز از حالت سابق خارج گرديدخارجي بازبيني .شدو در نتيجه سياست ايران

و عربستان را مي :گونه بررسي كرد اينتوان در دو مقطع تاريخي تغيير روابط ايران

ب)الف و آغاز بهبود روابط راي تنش تالش و با پايان.زدايي يافتن جنگ عراق عليه ايران

بر،هاي عملگرا كار آمدن گروه روي اساس ايران كوشيد تا سياست خارجي خود را

و،با اين رويكرد. هاي عيني تدوين نمايد واقعيت  ايران روابط خود را در ابتدا با جهان پيرامون

كه خطرهب از طرفي حمله عراق به كويت.سپس با غرب بهبود بخشيد عربستان ثابت نمود
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و عربستان؛واقعي از جانب عراق است نه ايران  فراهم در نتيجه فضا براي بهبود روابط ايران

و سعود گرديد در كه اين مهم در ديدار واليتي و مقرر گرديد انجام5/1/1370الفيصل شد

شو سفارتخانه صب،1381نوازني،(دنهاي دو كشور بازگشايي ،9(.

و عربستان با عراق آن اندازه عميق بود،نظران برخي صاحبةبه عقيد  دشمني مشترك ايران

به حل اختالف هيجانتوانست كه بر آنها را حتي عربستان همچنين پذيرفت. انگيزد آلود حج

و  هاي اقتصادي همكاري.)88ص، 1384رمضاني،( مريكا شعار دهنداكه حجاج ايراني عليه اسرائيل

دوةدر زمين و تالش براي ديدار سران و دوستي به كشورهاي منطقه  نفت، ارسال پيام صلح

 سرانجام. هايي بود كه در اين دوره صورت گرفت نشد، از جمله تالشمكنمكشور كه البته

 فهد براي شركت در هشتمين كنفرانس سران ملك25/12/75پايان اين دوره در تاريخ در

ص1380نوازني،( اسالمي در تهران دعوت شد ،268(.

به سمت همكاري)ب و حركت كار آمدن سيد محمد خاتمي در سال با روي. گرمي روابط

و همچنينو اتخاذ سياست تنشش1376 و اعتمادسازي در سياست خارجي كشور زدايي

و عربستان به عالي مطرح شدن بحث گفتگوي تمدن اين. سطح خود رسيدترين ها، روابط ايران

و موافقت با برگزاري اجالس سران حركت از ديدار خاتمي با وليعهد عربستان در اسالم آباد

ر... روند بهبود روابط با حضور امير عبدا.شداسالمي در تهران آغاز  هيأدر بهيتئس  بلندپايه

.يافتادامه 1376كشورهاي اسالمي در سال تمين اجالس سران تهران در چارچوب هش

به اوج رويدادهاي مهم دو كشور را مي توان در سفر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

و از همه مهم و سپس انعقاد قراردادهاي تجاري ةتر توافقنام عربستان، حضور وزراي دو كشور

كه با استقبال 1378سرانجام سفر خاتمي در ارديبهشت سال. كردامنيتي بررسي به عربستان

پا كم اخوان كاظمي،(دو كشور بود ميان روابط سازنده عطفةشد، نقطروبهرودشاه سعودي نظير

و همچنين كاهش كاهش فشار بر ايران در اجالس شوراي همكاري خليج.)134ص، 1379 فارس

از فشار تكفيري و عربستان در توافقنامه امنيتي. اين روابط بود نقاط قوتها اوج روابط ايران

و عربست پي سفر وزير كشور عربستانايران به،اميرنايف بن عبدالعزيز،ان تبلور يافت كه در

ص،ب1381نوازني،( منعقد گرديد28/1/1380ايران در تاريخ ، دو كشورة با بهبود رابط.)513،

در. گذاشتهراسي بود كنار عربستان خريدهاي تسليحاتي خود را كه ناشي از ايران براي مثال

وةجلم10/3/1380تاريخ  به علت بهبود روابط ايران كه  اخبار دفاعي عربستان اعالم كرد

و همچنين خرج آن شدن درآمدهاي نفتي ايران براي پرداخت بدهي عربستان هاي خارجي،

ص،ب1381نوازني،( كشور خريدهاي تسليحاتي را منتفي كرده است در اين مقطع زماني.)541،

بةهايي در زمين شاهد همكاري و يا قيمت نفت هماهنگي ميبوديمراي كاهش توليد بهكه توان

15/4/77 قيمت نفت در تاريخةبراي همكاري در زمين... تماس هاشمي رفسنجاني با امير عبدا
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ص،ب1381نوازني،( اشاره كرد .يماه بودهاي اقتصادي شاهد گسترش همكارينيزو پس از آن)307،

. برگزار گرديد1377در آذرهم اقتصاديهاي اجالس كميسيون مشترك همكارياولين

كهمي،الگوي نظم ميان اين دو بازيگراز در يك سيماي كلي همتوان ديد زمان روندهاي

و همكاري را در خود دارد بيةدهند نشان موضوعاين. رقابت و پيگيري كاهش اعتمادي

از بااين؛گرايانه است روندهاي همكاري اتها اختالف حوزهحال دوطرف هنوز در بسياري

به. دارندجدي در،رسميت شناخته در اين الگوي نظم، دو طرف وجود طرف مقابل را  تنها

.ندا منافع با يكديگر در حال رقابتة محدودةزمين

و همكاري دو طرف شامل مواردي شاخص همهاي تعارض چون پيگيري الگوي است

 كاهشو بعضاً(، خريد تسليحاتي)غربهاي نظامي پايگاه( امنيت با حضور كشورهاي غربي

شدحخريد كه در اواخر دوران دوم مال ، حمايت از دعاوي سرزميني امارات عليه)ظه

از1991ايران و اسلو، حمايت از طرح مهار دوگانه، حمايت ، حمايت از مذاكرات مادريد

و رژيم طالبان، در عين استقبال از محكوميت سلفي ازحملهگري  سوي ايران، عراق به كويت

حل اي ايران، استقبال از گفتگوي منطقه زدايي منطقه استقبال از استراتژي تنش اي با ايران براي

به(و جهان مشكالت منطقه و گفتگو در مشاركتمنظور شركت در كنفرانس اسالمي در ايران

و پيگيري سياست تنش) گيري در اوپك تصميم ن نكردزدايي، پيگيري از جانب عربستان

و دخالت در امور داخلي كشور هاي منطقه، پذيرش حفظ وضع موجود سياست صدور انقالب

و حضور نيروهاي نظامي فرامنطقه گري فارس، مبارزه با سلفي اي در خليج در عين عدم پذيرش

و   الكيالگوي نظم را اين توانميواقعدر. مذاكرات صلح از جانب ايراننپذيرفتنعربي

. قلمداد كرد) همكاري-تعارض(

 سپتامبر؛ فاز سوم11حوادث پس از
و عربستان دگرگون11با وقوع حمالت به.شد سپتامبر روابط ايران اين رابطه از يك سو

و اين زيرا،سمت بهبود روابط حركت كرد  موضوع افراد عامل اين حوادث از عربستان بودند

وةرابط بهة اما از طرفي با حمل.الشعاع قرار داد مريكا را تحتا عربستان  اياالت متحده

به تنش و عراق روابط دو كشور شد هاي جدي در حوزه افغانستان .هاي نفوذ منتهي

راة سپتامبر زمين11حمالت  اجرايي براي دموكراتيك كردن فضاي سياسي كشورهاي عرب

پاكه سياستمداران چرا؛نمود فراهم و كه تار ود ساختار قدرت در مريكايي به اين نتيجه رسيدند

بيكشورها . ويژه عربستان بوده كه زمينه اين حمالت تروريستي را فراهم نموده استه عربي

هاي شيعه گيري از ابزارهاي دموكراتيك مانند انتخابات سبب گرديد كه گروه در نتيجه بهره

و همچنين حوزه افغانستان، هاي تحت نفوذ سنتي عربستان مانند متمايل به ايران در عربستان
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و لبنان بتوانند در ساخت سياسي كشور متبوع خود به قدرت برسند زمينه نهايتدر. عراق

و حتي رويارويي ديپلماتيك بين دو كشور فراهم شد  خاصه آنكه در ايران نيز؛براي اصطكاك

كه در عرص طلبان جاي خود را به اصول اصالح بةگرايان دادند هاي سياسته سياست خارجي

و تنشاعت .)Barzegar, 2010, 177( دادند زدايي روي خوش نشان نمي مادسازي

و در مقابل و لبنان متهم گرديد به دخالت در عراق  در نتيجه ايران بارها از جانب عربستان

و ناامني البته بايد در اين. هاي منطقه دانست ايران نيز عربستان را مسئول انفجارهاي تروريستي

به اقدام برخي افراد مانند هاشمي رفسنجاني صورت گرفت از سويات ديپلماتيك كه دوران

تو. اشاره كرد و عربستان در اين دوره روابط .م با تنش بوده استأاما در مجموع روابط ايران

مي طور مشخص بحران به و عربستان را هاي زير توان در محيط هاي ايجاد شده در روابط ايران

:كردبررسي 

و سقوط اين عربستان براي ايجاد طالبان هزينه.افغانستان هاي زيادي را متحمل شده بود

ت طالبان نيرو. حكومت ضربه بزرگي به رياض وارد كرد ميمأهاي خود را از مدارسي كه ين نمود

 عربستان از طالبان حمايت سياسي،هاي مالي بر كمك افزون. هاي رياض تشكيل شده بودند با پول

 اول: عربستان در حمايت از طالبان در دو نكته قابل تحليل استة انگيز.)42ص، 1386شجاع،( كرد مي

مي آنكه عربستان خود را ام و القراي جهان اسالم  حمايت از طالبان به عنوانبه همين دليلداند

و منزوي؛دانست يك حكومت اسالمي را بر خود واجب مي  دوم رقابت با نفوذ ايران در منطقه

و آسياي مركزيساختن اي .)32ص، 1377احمدي،( ران در افغانستان

كه سعودي به پس از سقوط طالبان ، جدالي آشكار براي كردندميحمايت از آنها شدت ها

و عربستان شكل گرفتپر كردن خأل از. قدرت در ميان ايران اين جدال در حمايت عربستان

ي باقيمانده و حمايت از القاعده تبلور خأل،اينبر افزون. افتهاي طالبان  قدرت ناامني حاصل از

 شرقي ايران نيز گرديد كه تا چندي پيش نيزةدر افغانستان سبب بروز تهديدات امنيتي در ناحي

مي داشتتداوم و غير كه به ترور مسئولين نظامي در. نظامي ايران اشاره كرد توان هرچند ايران

د برخي موارد انگشت اتهام را به سمت سعودي از است،از كردهرها  اما مقامات سعودي

.اند ها سر باز زده پذيرش اين اتهام

و در عراق فروپاشي دولت صدام.عراق حسين نيز سبب رويارويي دو دولت ايران

عربستان هاي حمايت ايران از شيعيان عراق با حمايت.ي اخير گرديده استها سالعربستان در 

و.از اهل تسنن در تضاد بوده است به دولت جديد عراق كه در آن شيعيان رويكرد عربستان

و حتي كردها حضور وسيعي دارند، در مراحل اوليه براساس نفي واقعيت هاي نوين، مخالفت

مي.حمايت غيرمستقيم از نيروهاي مخالف بود و شأن عربستان همواره تالش كه جايگاه كند

و نخست رش يك رئيسپذي. ها در ساختار سياسي عراق ارتقا يابد سني وزير شيعه جمهور كرد
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به1400در رأس حكومت، در كشوري كه قرار سني طور مستمر در حاكميت اعراب سال

عربستان اصرار دارد كه عراق يك كشور عربي باقي. داشته، براي عربستان بسيار دشوار است

ص1378واعظي،( بماند ش.)8، و پيروزي دريبا برگزاري انتخابات و از طرفي عيان اين انتخابات

 زنگ خطر براي جايگاه نفوذ،) نژادي با ايران دارندةكه رابط(قدرت گرفتن كردها در عراق 

 اين امر روابط دو كشور را بر اساس.)Alterman, 2003,165(صدا درآمد اين كشور در عراق به

. بندي كرد هاي داخلي قدرت در عراق تقسيم گروه

ك ميهمچنين برخي برآنند  هرچند؛ ايجاد نماينديتوانند يك نظام مستقل ديگره شيعيان

از.)Naser, 2004,17(دانند هاي وهابي خطرناك نمي اندازه سنيكه آنان را به عنوان يك نيرو به

عراق قصد دارد تا از يك طرف از گروه هاي سنيةمسئلطرفي عربستان نيز با عربي خواندن 

و از طرف حمايت به  وضع عراق را ناامن جلوه،هاي تكفيريي با حمايت از گروهعمل آورد

.دهد

كه تالش بسيارير با ترو.لبنان ، كرده بودلبنان سازي محيط سياسي براي آرام رفيق حريري

به سمت جنگ داخلي رفت و همچنين تشكيل. اوضاع لبنان بار ديگر خروج نيروهاي سوريه

و14ةدو جبه در، مارس8 مارس در اين ميان كشور هاي. آستانه جنگ داخلي برد لبنان را

به حمايت از گروه در خارجي صاحب نفوذ و سوريه كه ايران يك جبهه هاي داخلي پرداختند

و فرانسه در برابر آنها قرار گرفتنداو  انتخابات هرچند با پيروزي گروه سعد. مريكا، عربستان

و هم ت،اش پايان يافت پيمانان غربي حريري ب ائتالفي ماهةشكيل كابين اما بههها كه طول انجاميد

. حل آن در خارج از كشور نهفته بود كارشناسان راهةگفت

كه گذشت، عربستان بخش عمد.اي هستهةپروند درةبه شرحي  رويكردهاي خود

مياايران را با نگاه مقامات خصوص  پرونده اتمي ايران بايد گفت بارةدر. كند مريكايي دنبال

و فصل نخستتا است عربستان تالش داشته كه  اين پرونده را از طريق جهان عرب حل

به پرونده را رد كرد،نمايد عربستان همواره از اتمي شدن. اما ايران درخواست ورود اعراب

مي موضوعو اين استايران ترس داشته . هاي اين كشور مالحظه نمود گيري توان در موضع را

كه.ي اعراب در اين موضوع نيز خود را نشان داده استهراس واقع ايرانهب مقامات هرچند

 نمايند،حل مطرح تا در مواضع رسمي، ديپلماسي را به عنوان بهترين راه دارند عربستان تالش

به سازي اتمي ايران موافق اما در نهايت با تعليق غني مي تر  چراكه ايران اتمي توازن؛رسند نظر

بر منطقه را به و جايگاه عربستان در منطقه را تنزل شدت .داده استهم زده

متهايش سياستعربستان كه نگاه مستقلي نتوانستهواقعدرثر است،أبيشتر از اياالت متحده

و بيشتر از عينك غرب اين فعاليتبه فعاليت مي هاي اتمي ايران بيندازد در. نمايد ها را رصد

و ديگر اعر نتيجه عربستان به به سمت افزايش خريدهاي تسليحاتي طور اخص اب منطقه
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يا.)Khaitous, 2009,5( اند حركت نموده كه در اين زمينه دو طرح امنيتي براي اعراب مطرح شد

ب و يا اينكه جنگ دنبال كسب تواناييهخود افزارهاي اتمي در اختيار اين هاي اتمي بروند

تخ،واقعدر. كشورها قرار گيرد و و نبود جمعيت كافي صص كافي در ميان اعراب

مي محدوديت به سمت حمايت غرب حركت نمايند هاي ژئوپلتيكي سبب كه اعراب  شود

)Khaitous,6(.

م.يمن كههاي يمن حمالت عربستان به زيديزا ميان دو كشور، هاي تنش لفهؤ از ديگر  بود

شدبه به موقعيت ژئو. بحثي جدي ميان دو كشور تبديل پلتيك يمن، نقش در اين ميان بايد

و همچنين وضعيت استان گروه به اين عربستان. هاي غربي عربستان توجه داشت هاي داخلي

ف شيعهة كه دو منطقدليل و االحسا را در مرز با يمن دارد، هاي شيعيان زيدي اليتعنشين قطيف

مي را به  آن دارد گيري شيعيان در يمن، عربستان بيم در صورت قدرتواقعدر. نمايد دقت رصد

در انتخاباتنكهآ خاصه؛هاي فرامرزي را دنبال نمايندكه شيعيان در خاك خود نيز گرايش

ش شهرداري بيها در عربستان، اين  وردندآدستهعيان بودند كه در مناطق مرزي اكثريت آرا را

.)1388آذر2مدني، تهران امروز،(

و پايگاه سسه تحقيقاتي صلحؤم«بر اساس آمار.هاي نظامي خريدهاي تسليحاتي

از، عربستان سعودي،»المللي استكهلم بين  كشور برتر جهان در خريدهاي تسليحاتي15يكي

رد. بوده است 2008در سال برةاين كشور در و مبلغي بالغ  ميليارد2/38 نهم جهاني ايستاده

گري، يري نظاميگ هاي اندازهيكي از راه. هاي تسليحاتي خرج كرده است پروژهايدالر را بر

كه عربستان بر اساس نظامي استةشده كشورها در زمين هزينهتوليد ناخالص داخليدرصد 

م به3/9 در اين راه،المللي صلح استكهلم سسه بينؤآمار  درصد توليد ناخالص داخلي خود را

.)(/http://www.sipri.org/yearbook/2008 هاي تسليحاتي اختصاص داده است خريد

و عربستان در اين راه با كشورهاكشور هاي مريكا ارتباط نزديكي را از گذشتهاي بريتانيا

وهب. دور برقرار كرده است بهةترين فروشند مريكا بزرگاواقع دو كشور بريتانيا  تسليحات

و؛باشند عربستان مي به براي مثال عربستان  ميليارد دالر35ارزش انگلستان قراردادي نظامي

ده رساندهبه امضا به موجب آن فو اند كه  به نيروي هوايي»تايفون«يشرفتهپق ها جنگنده

.)http://www.sipri.org/yearbook/2008 (.پادشاهي عربستان تحويل خواهد شد

را منعكس كرده» يوروفايتر«هاي فوق پيشرفته ها خريد جنگنده برخي گزارش،براين افزون

كه اين جنگنده از نظر توا و قدرتبودند اف همپاي جنگنده،ن . امريكايي است22هاي

بهاها از عربستان سعودي حاكي گزارش كه ارزش اين معامله ممكن است ميليارد دالر20ست

و عرض ازةبرسد اين در حالي است كه نيروي هوايي عربستان. هواپيما را دربر گيرد70 بيش

شا جنگنده يك زرادخانه بسيار مجهز اف افكن مل جنگنده بمبهاي پيشرفته، مريكاييا15هاي
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و افغانستان2009در سال عربستان سعودي همچنين بايد گفت. داردنيز  پس از امارات

 با رقم خريداين كشور. سوم در منطقه را به لحاظ خريد تسليحاتي احراز نموده استةرتب

و طي العربةشبكهمچنين.دسوم قرار دارةدر رتب ميليون دالر 300سه ميليارد انالين

كه  دال40اختصاص سعودي با عربستانگزارشي اعالم كرد  باالترين حجمر، ميليارد

 ياد شده است» شكار شير«عنوانبهكه از آن را از آن خود كرده خريد تسليحاتي

)http://www.sipri.org/yearbook/2008(.
اين روزنامه اعالم. توجه كردپست جروزالمة روزنامةشد منتشر بايد به آمار،براين افزون

 ميليارد دالر براي خريد تسليحات نظامي36كردن با هزينه2008عربستان سعودي درسال كرد 

درةرتب درواست اختصاص داده به خود رميانه خاو اول را و امارات متحده  رژيم صهيونيستي

اف جنگندة هواپيماي شماري2010 سالدر مريكاا دولت همچنين.دن بعدي قرار دارهايهرد

،2013 فرانسه، راديو( فروخت سعودي عربستانبهرا دالر ميلياردسي تقريبي ارزشبه 15

ا همه، بااين.)اينترنتي منبع 70 ميليارد دالري، شامل60ة يك بست2010در سال مريكا كشور

افهليكوپتر آپ و يك ناوگان  به عربستان سعودي سالح فروخته است15اس- اچي

)Winegard. 2011:4(.

و عربستان مشهود مياندر تحليلي كلي، بازگشت الگوي تعارض گسترده در ؛ استايران

نه گونه به  زبين رفتنا بلكه خواستار،تنها مخالف منافع طرفين اي كه در چنين شرايطي دو طرف

بي.ندديگرماهيت وجودي يك و اهداف يكديگر در به طرفين نسبت به نيات به،سر برده اعتمادي

،هاي تعارض در تعامالت طرفين شاخص. شوند وضعيت بازي حاصل جمع جبري صفر نزديك مي

سازي دولت شيعي، حمايت از سركوب ثبات شامل مواردي چون دخالت در عراق براي بي

و حزب( ئيلاسرا از سويهاي اسالمي مقاومت جنبش هالل(هراسي، گسترش شيعه)اهللا حماس

و آميز هسته صلحةهراسي، مخالفت با برنامو ايران) شيعي اي ايران، گسترش خريدهاي نظامي

و حمل همكاري در برنامه  نظامي احتمالي غرب عليه ايران، تالش براي جذب متحدانةهاي تحريم

و روسيه(و جهاني ايران) سوريه( منطقه با، گسترش همكاري)چين واهاي نظامي امنيتي مريكا

از) حمايت از گروهك ريگي(دخالت در امور داخلي ايران ناتو، و حمايت از جانب عربستان

ب جنبش و و حماس در پرتو تحوالت منطقهه هاي اسالمي و لبنان و خصوص شيعي در عراق اي

اي، پيگيري الگوهاي هستهةي برنامهاي صلح غربي، پيگير افزايش قدرت آنها، مخالفت با طرح

چون(، حمايت از دمكراتيزاسيون در منطقه)صنايع موشكي( دفاعي بومي بازدارندگي نظامي

و ابزارهاي نوين جنگي، تالش براي تغيير الگوي نظم منطقهة، توسع) عربستانوبحرين، يمن اي

را بهره زن هاي چشمك اين روندها چراغ.شودميشاملگيري از ژئوپليتيك شيعي از جانب ايران

.است هابزيحركت مجدد به سمت فرهنگ



و عربستان از منظر تحليل سازه 77 انگارانه فرهنگ حاكم بر تعامالت ايران

 نتيجه
و عربستان پس از انقالب اسالمي نگاهي سازه،آنچه در اين نوشتار آمد انگارنه به روابط ايران

و برگزيدن نگاه هاي سازه بندي در اين مجال ضمن بيان انواع تقسيم. بود ، نشان ونتانگاري

كه چگو و چگونهوتعارضةنه روابط دو كشور در دو گزينداده شد  همكاري جريان داشته

و الكي ميان دو كشور شكل گرفته است  شد كه مشخصدر اين نوشتار. دو فرهنگ هابزي

بهنرسميت چگونه دو كشور ضمن به و نشانه رفتن منافع ديگري شناختن موجوديت يكديگر

بيكاهبا نيزو) اولةدور( سمت فرهنگ هابزي بش و وهاعتمادي رسميت شناختن اقدامات

به سمت فرهنگ الكي كه. حركت نمودند) دومةدور( منافع ديگري در پايان نيز نشان داده شد

. هابزي در حال حركت هستندفرهنگچگونه بار ديگر دو كشور به سمت 
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