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مقدمه
امروزه ،یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهانـ که بخش مهمی از نظریة هارتلند انرژی 1جفری کمپ 2استـ
«خلیج فارس» است .در منطقة خلیج فارس ،براساس اهداف و منافع قدرتها و بازیگران در درون ساختار منطقة
ژئوپلیتیکی خود ،الگویی از روابط ژئوپلیتیکی بین واحدهای سیاسی منطقه شکل میگیرد .ایران و عربستان به لحاظ
محوریت ژئوپلیتیک و بهکارگیری اصول در نقشهای منطقهای خود بازیگران کلیدی در منطقه محسوب میشوند .به
نحوی که دو کشور در حساسترین موقعیتهای ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته و مناطق ژئوپلیتیکی فعالی با کارکردهای
گسترده و پُرشمار گرداگرد آنها را فراگرفته و دو کشور را به صورت کانون جاذبة دیپلماسی منطقهای و جهانی درآورده
است .این موقعیت نهتنها باعث تأثیرگذاری ایران و عربستان در فرایند تحوالت منطقهای و جهانی میشود ،بلکه کارکرد
مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی نیز میتواند مسائل آنها را زیر سایة خود قرار دهد .از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران،
روابط ژئوپلیتیکی ایران و عربستان تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار فراز و فرود بوده است .درواقع ،پس از وقوع انقالب
اسالمی به دنبال تغییرات اساسی در سیاست خاورمیانهای امریکا ،جنگ تحمیلی ،رویدادهای  11سپتامبر سال  2001و
تهاجم نظامی این کشور به افغانستان و عراق و تحوالتی مانند مطرحشدن موضوع هستهای جمهوری ایران ،بیداری
اسالمی در کشورهای عربی این منطقه بیش از گذشته در کانون توجهات بینالمللی قرار گرفته است و این تحوالت
روابط ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه بهخصوص ایران و عربستان با یکدیگر را تحت تأثیر قرار داده است .آنچه مهم است
شناسایی زمینهها و بسترهای روابط دو کشور است .در این پژوهش از یک سو به بررسی چرخة روابط ژئوپلیتیکی ایران و
عربستان بعد از انقالب اسالمی پرداخته شده و از سوی دیگر مهمترین زمینههای شکلگیری الگوی روابط بین دو کشور
بررسی شده است .بدون تردید ،این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،زیرا اقدام جهت شناسایی مشکالت و
چالشها مقدمهای برای مرتفعساختن چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب جهت ارتقای روابط ژئوپلیتیکی دو کشور
خواهد بود.

مفاهیم نظری تحقیق 
ژئوپلیتیک 

ژئوپلیتیک در قالب دانش جغرافیای سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توسعه پیدا کرد؛ مفهومی که هدف ساختار
فکری آن شناسایی و ساماندهی روشهایی است که دولتها به کمک آن میتوانند قدرت خارجی خود را افزایش دهند
و در این مسیر از مسائلی مثل توپوگرافی ،هیدرولوژی ،منابع مربوط به کشاورزی ،صنعت ،سیستم حملونقل ،و ارتباطات
به بهترین شکل ممکن بهره ببرند (گرینفینکل .)533 :2015 ،درواقع ،ژئوپلیتیک تجسم جهان به لحاظ مناطق
جغرافیایی ،منابع طبیعی ،و دسترسی به دریاها توسط کشورهایی بود که در رقابت با سایر کشورها برای دستیابی به این
مناطق و منابع در تالش بوده و هستند (کالپسا .)59 :2016 ،اما با وجود این تنوع در درک ،گرایشها ،و اهداف
ژئوپلیتیکی ،استمرار مهمی نیز در روند تحولی مفهوم ژئوپلیتیک دیده میشود :تمهای پایدار جغرافیایی که از طریق
گفتمان ژئوپلیتیکی از مبدأ خود در اروپای رنسانس جریان دارد و جهان را یک نهاد واحد میبیند و کشورهای سرزمینی
بازیگران در سیاستهای جهانی هستند که به دنبال استراتژیهای تفوق جهانیاند (اگنیو .)2013 ،امروزه موضوع اصلی
ژئوپلیتیک بررسی و مطالعة روابط و پیوندهای فرامرزی میان واحدهای سیاسی در مقیاسهای محلی ،ملی ،منطقهای ،و
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جهانی شباهت و نزدیکی بسیاری با موضوعات روابط بینالملل دارد .درواقع ،ژئوپلیتیک بهعلت مطالعة روابط بین
واحدهای سیاسی نزدیکی بسیاری با روابط بینالملل دارد (میرحیدر و حمیدینیا .)5-1 :1385 ،همچنین ،مجتهدزاده بر
آن است که «ژئوپلیتیک» عبارت است از «مطالعة روابط همکاری یا رقابت میان قدرتها براساس امکاناتی که محیط
جغرافیـایی در اختیار میگذارد یا امکاناتی که در این راستا میتوان از محیط جغرافیا گرفت (مجتهدزاده.)21 :1381 ،
بینالملل و ژئوپلیتیک
روابط از منظر روابط 

براساس دیدگاههای غالب در حوزة روابط بینالملل ،در مناسبات بینالمللی معاصر روابط دولتها در چهار شکل وجود
دارد :روابط دوستانه و مبتنی بر وفاق؛ روابط مبتنی بر فشار؛ روابط مبتنی بر قهر؛ روابط مبتنی بر زور (روشندل:1385 ،
.)119
بیشتر مفاهیم در رابطه با روابط ژئوپلیتیک معموالً فقط تعاریف کالمیاند .مشکل یافتنِ مدلهایی است تا معنای
کیفی به روابط ژئوپلیتیکی بدهد .بدین منظور ،نخست باید مجموعهای از عوامل را تعریف کرد که به روابط ژئوپلیتیکی
منجر میشود .این روابط میتواند میان کشورهای مستقل باشد و گاهی مناطق جداگانه نیز میتوانند یک سازه درنظر
گرفته شوند .برای ساختن مدلی برای روابط ژئوپلیتیک باید عواملی را که به قدرت ملی کشورها منجر میشود درنظر
گرفت؛ عواملی نظیر جغرافیا ،جمعیت ،مساحت ،فرهگ ،اقتصاد ،عوامل سیاسی ،و جنبههای نظامی (لوکوو و ماکارنکو،
 .)926 -925 :2017گروهی از متخصصان بر پیشزمینة جغرافیا برای شکلگیری روابط ژئوپلیتیک تأکید میکنند و بر
آناند که «روابط ژئوپلیتیک» ،روابط میان دولتها و بازیگران سیاسی براساس امکاناتی است که محیط جغرافیایی در
اختیار آنها قرار میدهد (حافظنیا .)45 :1385 ،روابط ژئوپلیتیک عبارت است از« :مطالعة روابط و درگیریهای بینالملل
از منظر جغرافیا .به عبارتی ،مطالعة چشمانداز در این تعریف موقعیت ،فاصله ،و الگوی توزیع منابع طبیعی و انسانی است
که تأثیرات مهمی بر روابط ژئوپلیتیک دارد» (برادرن و شلی .)5 :2000 ،پیتر تیلور 1بر روابط ژئوپلیتیکی میان دولتها
تأکید میکند و بر آن است که «ژئوپلیتیک عبارت است از :مطالعة توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان ،بهویژه
روابط بین قدرتهای بزرگ و اصلی» (تیلور .)330 :2000 ،برخی اندیشمندان مؤلفههایی نظیر موقعیت جغرافیایی،
تغییرات آبوهوایی ،مهاجرت و مسائل زیستمحیطی را بسترها و زمینههای ژئوپلیتیکی روابط میان کشورها میدانند
(پیسمننا و همکاران .)2015 ،ابعاد روابط ژئوپلیتیک در طیفی از تعامل ،رقابت ،سلطه ،نفوذ ،و تقابل متغیر است (حسینپور
پویان.)1392 ،
تقابل ژئوپلیتیکی

اگرچه ظرف دو دهة گذشته جنگ و خشونت سازمانیافته در سطح کالن و بهویژه ایدئولوژیک به نحو چشمگیری کاهش
یافته است (گر  ،)34 :2009 ،این به معنی زوال وجود تقابل بهویژه میان قدرتها در جهان امروز نیست .زیرا طبیعت
فطری جغرافیا و انسان بدون تغییر است و در سیاست بینالملل نیز فقط اشکال رقابت در طول زمان تغییر میکند
(دوئرتی و فالتزگراف .)516 :2004 ،لوئیس کوزر 2منازعه را این گونه تعریف میکند« :مبارزه و کشمکش بر سر ارزشها
و مطالبة منزلت ،قدرت ،و منابع کمیاب که در آن هدف هر یک از طرفین خنثیکردن ،صدمهزدن یا نابودساختن رقبای
خویش است» (قربانینژاد .)26 :1392 ،سیمور مارتین لیپست 3اشاره کرده است که هم الکسیس دتوکویل 4هم کارل
1. Peter Taylor
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مارکس 1بر ضرورت منازعه بین واحدهای سیاسی -اجتماعی تأکید کردهاند (لیپست .)71 :1991 ،به اعتقاد نیبرگ ،2تقابل
یکی از جوانب اساسی رشد است؛ جنبهای که نه میتوان آن را کامالً کنترل کرد ،نه میتوان مانعِ بروز آن شد و نباید هم
در پی چنین کاری برآمد .به عقیدة رابرت گر ( ،)2009پدیدة منازعه عبارت است از تعامالت قهرآمیز و آشکار گروههای
رقیب .این تعامالت دارای چهار ویژگیاند :دو طرف یا بیشتر درگیر تعارضاند .آنها بهطور متقابل درگیر اقدامات ضد
یکدیگرند ،آنها از رفتار قهرآمیز با هدف ویرانکردن ،آسیبرساندن ،خنثیکردن ،یا در غیر این صورت مهار حریف یا
حریفان بهره میبرند و این تعامالت ستیزهجویانه ،آشکارا ،و علنیاند (گر .)47 :2009 ،هری برمن 3تعریف زیر را از منازعه
ارائه داده است« :منازعه عبارت است از وجود اختالف و ناسازگاری میان چند گروه که در نتیجة آن تهدیدی علیه نیازها،
عالیق ،و منافع یکدیگر صورت گیرد» (قربانینژاد .)25 :1392 ،درواقع ،بسیاری از تنشهای ژئوپلیتیکی منشأ جغرافیایی
دارند که ادعاهای ارضی و مشاجرات زیستمحیطی مداوم متداولترین آنهاست (کالینز .)285 :1998 ،مؤلفههای
مختلفی وجود دارد که موجب تشدید منازعه میشود و واحدهای سیاسی را در یک منطقه و حتی در سطح بینالمللی از
همدیگر دور میسازد و زمینههای همکاری و تشریک مساعی را دشوار میکند .این عوامل واگرا در یک منطقة جغرافیایی
به میزان نفوذ قدرتهای فرامنطقهای ،وجود اختالفات مرزی ،مسائل اقتصادی ،نظامهای حکومتی و فرهنگ و تاریخ و
مذهب جوامع بستگی دارد ،بهویژه اگر کشورها برای تأمین منافع ملی و افزایش ضریب امنیتی و اقتصادی خویش
تمایالت فرامنطقهای قویتری نسبت به همکاریهای منطقهای در یک منطقة مشخص از خود نشان بدهند ،واگرایی و
کاهش همکاری با همسایگان را در پی خواهد داشت؛ به این معنی که کشورهای یک منطقه به جای اینکه به همدیگر
نزدیک شوند و سازمان یا اتحادیة جدیدی را در قالب یک بازیگر واحد بهوجود آورند تحتتأثیر عوامل مختلف
ضدهمگرایی (مانند نفوذ برخی قدرتهای بزرگ ،اختالفات مرزی ،احیای قومگرایی ،نابرابری اقتصادی) از یکدیگر فاصله
بگیرند و عالقة چندانی به همکاریهای منطقهای از خود نشان ندهند (کانتوری و اشپیگل .)17 :1970 ،تقابل ژئوپلیتیکی
بر پایة برابری نسبی قدرت بین بازیگران زمانی شکل میگیرد که منافع متعارض بین بازیگران از اهمیت و حساسیت
باالتری برخوردار شود؛ تا حدی که رقابت بین آنها از حد متعارف بینالمللی خارج شود و مواضع ژئوپلیتیک آنها در
مقابل هم مبتنی بر ارعاب و تهدید باشد و جنبة علنی به خود بگیرد (حسینپور پویان.)118 :1392 ،
تعاملژئوپلیتیکی 

تعامل یعنی همگرایی و رویکرد همتکمیلی بازیگران برای استفاده از همة ظرفیتها و عوامل مثبت و متغیر ژئوپلیتیکی با
هدف حفظ استقالل و تمامیت ارضی ،وحدت و امنیت ملی و تمام ارزشهای حیاتی یک دولت -ملت .به عبارت دیگر،
«ژئوپلیتیک همکاری» به نوعی رویکردهای منطقی و منطبق با واقعیتهای ژئوپلیتیکی کشورها در جهت مسامحه با
یکدیگر است (احمدیپور و قلیزاده .)9 :1389 ،در این وضعیت ،هدفها ،سیاستها ،و رفتارهای برخی از واحدها بهعنوان
مانعی در جهت دستیابی به هدفهای خود تفسیر میشود و در صورت تعدیل یا تالش برای تعدیل رفتارها توسط
بازیگران و تبدیل آن به رفتارها و سیاستهای سازگار الگوی رفتاری مبتنی بر همکاری شکل میگیرد؛ در غیر این
صورت تعارض تجلی خواهد یافت (قاسمی .)111 :1388 ،کارل دویچ تعامل (همگرایی) را بهدستآوردن حسی از اجتماع
میداند که در طول قراردادها ،نهادها ،و عملیات به قدر کافی قوی و گسترده بهوجود میآید و با بهدستآوردن آن مطمئن
میشویم که برای یک مدت طوالنی و قابل اعتماد صلح در میان مردم حکمفرما میشود (دویچ .)5 :1957 ،تعامل
1. Karl Marx
2. Nieburg
3. Harry Behrman
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بینالمللی عبارت است از :وضعیت امنیتی که توسط مناطق یا گروهی از دولتها کسب میشود؛ یک همگرایی
موفقیتآمیز از کاهش افراطگرایی؛ بهطوریکه احتمال کاربرد خشونت توسط دولتها برای حلکردن اختالفاتشان کم
میشود (روزاموند.)43-42 :2000 ،

حفظصلح
بزرگتر

آوردنظرفیتهایچندگانة


دست

به
کاملکردنورسیدنبهبعضیازوظایفخاص

کسبیکتصویروهویتجدیدازخود

شکل.1اهدافتعاملازمنظرکارلدویچ 
منبع:دویچ.281:1988،ترسیم:نگارندگان 

الگوی تعامل حکایت از سطح باالی روابط ژئوپلیتیک بین بازیگران در درون نظام دارد که در سایة شعور نسبی
سیاسی از نظر درک اشتراکات و تشابهات بین اعضای یک منطقة جغرافیایی بهوجود میآید که در صورت تقویت این
رابطه و چیرگی عوامل همگرا بر عوامل واگرا بین کشورها میتواند به باالترین سطح خود برسد که در این صورت منطقه
به سوی همگرایی منطقهای و تشکیل سازمان منطقهای سوق پیدا خواهد کرد .از این رو ،الگوی تعامل آخرین سطح
تکامل روابط در یک منطقة ژئوپلیتیک قبل از تبدیلشدن آن به سازمان منطقهای است .در این میان آنچه به تعامل
ژئوپلیتیکی میان کشورها منجر میشود عبارت است از :موقعیت جغرافیایی ،عامل همسایگی ،تشابه کُدهای ژئوپلیتیکی،
منابع جغرافیایی همکاریها ،فضاهای امن ،اتحادیههای منطقهای ،درجة باالی ثبات و امنیت منطقهای و حکومتهای
غیرایدئولوژیک (حسینپور پویان.)119 :1392 ،

مبانی نظری تحقیق 
در این پژوهش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی بعد از انقالب اسالمی ایران بررسی شده
است .مطالعة تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی به عنوان الگوهای رابطه میان ایران و عربستان در این پژوهش بر اساس مطالعة
نظریهها و رویکردهای ژئوپلیتیکی ،جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی ،و روابط بینالملل صورت گرفته است .در این
پژوهش امکان به کارگیری یک نظریة واحد وجود نداشته است و از نظریه و رویکردهایی که در ادامه آمده استفاده شده
است .نتایج حاصل از نظریهها و رویکردها در جدول  1ارائه شده است:
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جدول.1تعاملوتقابلژئوپلیتیکدرنظریاتورویکردها
عنوان
نظریه(رویکرد)
یوردی فون لوهازن

نظریهپرداز

مولفههایاصلینظریه

فون لوهازن

لوئیز ریچاردسن

ریچاردسن

در این رویکرد ،بر اهمیت موقعیت جغرافیایی ،منابع نفت و گاز و تنگههای بینالمللی در روابط کشورها تأکید شده است
در این نظریه بیش از هر چیزی بر تعداد همسایگان تأکید شده است .درواقع نویسنده معتقد است که روابط بین ناحیهای
(تعامل ،رقابت و مشاجره) بیش از هر چیزی تابع تعداد همسایگان ،عوامل فرهنگی (قومی و زبانی) و نقش قدرتهای منطقه-
.ای و فرامنطقه ای در شکلگیری روابط میباشد

بیضی استراتژیک
انرژی

جفری کمپ

در این نظریه تأکید اصلی بر منابع ژئواکونومیک (نفت و گاز) ،موقعیت جغرافیایی ،گذرگاههای استراتژیک (تنگهها) میباشد

برخورد تمدنها

هانتینگتون

ژرارد دوسوی

ژرارد دوسوی

ژئواکونومی

لوتواک

هارتلند

مکیندر

ریملند

اسپایکمن

قدرت دریایی

ماهان

پیتر هاگت

پیتر هاگت

منظومههای قدرت

برژینسکی

گرژان دایکینک

گرژان دایکینک

نیکوالی روزوف

نیکوالی
روزوف

نظام جهانی

والراشتاین

در این نظریه ،بیش از هر چیزی بر عامل فرهنگی تأکید شده است .همچنین این نظریه دو بعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی را
در برمیگرفت تاکید اصلی هانتینتگتون بر عواملی نظیر عامل تاریخی و تمدنی ،عامل قومی و زبانی و عوامل ایدئولوژیک در
.روابط کشورها میباشد
دوسوی بر مولفههای فیزیکی ،جمعیتی ،استراتژیک ،نیروهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی(ایدئولوژیکی) در ژئوپلیتیک و
.روابط میان کشورها تاکید میکند
در این نظریه بر عامل ژئواکونومیک تأکید شده است.تعامل و رقابت میان کشورها دارای ماهیت اقتصادی و ژئواکونومیک
.است .در این میان مولفههایی نظیر منابع انرژی و گذرگاههای بینالمللی نظیر تنگه های حایز اهمیت هستند
در این نظریه تأکید اصلی بر موقعیت کشورها است .عالوه بر موقعیت بر مسائل سرزمینی ،عوامل ژئوکالچر (زیانی و قومی)،
.ایدئولوژی و وسعت تاکید شده است
.این نظریه نیز موقعیت محور است ،عالوه بر موقعیت بر مرزهای دریایی ،گروههای قومی کشورها تأکید شده است
در این نظریه نیز تأکید اصلی بر موقعیت جغرافیایی کشورها است ،عالوه بر موقعیت ،ویژگیهای طبیعی ،طول ساحل ،وسعت
.قلمرو ،جمعیت و خصوصیات ملی نیز در این نظریه مورد تأکید قرارگرفته است
در این نظریه بر  12مؤلفه جغرافیایی که منجر به شکلگیری روابط ژئوپلیتیکی تنش آمیز میان کشورها میشود تأکید شده
محوریت دیدگاه هاگت زمینههای هیدروپلیتیک میباشد .است.
در این نظریه ،تئوری برژینسکی نیز یک تئوری ژئواکونومیک محور است و بیش از هر چیز بر نقش انرژی و سوختهای
فسیلی در روابط میان منظومههای قدرت تاکید شده است.
در این تئوری بر مرزهای سرزمینی ،کدهای ژئوپلیتیکی ،انتخاب سایر کشورها و پیروی یا عدم پیروی از سیاست خارجی آن-
ها ،هویت ملی کشورها  ،ایدئولوژی و نقش نیروهای ذهنی و الهی در روابط میان کشورها تاکید شده است.
روزوف بر مولفههای ژئوپلیتیک شامل( :امنیت ،قدرت ،تنش و همکاری) مولفههای ژئواکونومیک شامل( :رشد ،توسعه
تجارت ،سرمایهگذاری و وابستگی) و مولفههای ژئوکالچر شامل (پرستیژ ،تبادل فرهنگی ،شباهت یا تفاوت در ادیان مذهبی)
در روابط میان کشورها تاکید میکند.
در این نظریه ،بر مؤلفههای نظیر موقعیت جغرافیایی کشورها ،وزن ژئوپلیتیکی ،کدهای ژئوپلیتیک ،بار استراتژیک منطقه،
تعداد همسایگان و وسعت کشورها تأکید شده است.

ژئوپلیتیک ایران و عربستان 

بررسی ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد که ایران در منطقة آسیای جنوب غربی و در حوزة ژئوپلیتیکی خاورمیانه واقع شده
است .این کشور در شمال با دریای خزر ،ارمنستان ،آذربایجان ،و ترکمنستان هممرز است و در جنوب به دریاهای آزاد راه
دارد .از سمت غرب با ترکیه و عراق و در شرق با پاکستان و افغانستان همجوار است (کریمیپور .)23 :1380 ،آسیای
جنوب غربی درحقیقت منطقة واسطه بین سه قارة آسیا ،اروپا ،و افریقا است که ایران در این منطقه به نحو شدیدی از
حوادث این سه قاره متأثر است .این منطقه از پنج حوزة ژئوپلیتیکی شکل میگیرد :آسیای مرکزی ،شبهقاره ،قفقاز،
خلیجفارس ،و خاورمیانه (رضایی .)1 :1384 ،تنها حلقة اتصالدهندة این حوزههای متفاوت و جدای جغرافیایی کشور ایران
است که میتواند این سرزمینها و حتی منابع و خصوصیات جغرافیایی آنها را بههم مرتبط سازد (سلیمی.)118 :1388 ،
ایران باید در مطالعات خود منطقة آسیای جنوب غربی را مدنظر قرار دهد .زیرا این منطقه دارای موقعیتهای
ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک( ،ژئواکونومیک) نفت و گاز ،و بهطورکلی انرژی ،خطوط مواصالت بینالمللی ،و موقعیت
ترانزیتی و ژئوکالچر است؛ منابعی که هیچیک از کشورهای منطقة آسیای جنوب غربی از جمله پاکستان ،ترکیه ،و
عربستان از آنها برخوردار نیستند (رضایی .)18 :1384 ،باوجوداین ،ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالشها و
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مشکالت متعدد و مداوم روبهرو بوده است .در حال حاضر ،تروریسم و افراطگرایی ،دولتهای ضعیف بحراناقتدار ،و
همچنین مداخالت قدرتهای فرامنطقهای سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب میشوند که با
یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ و چندبُعدی دارند .ازآنجاکه رویکرد هژمونیک و منافع و اهداف قدرت فرامنطقهای هژمون در
اولویت قرار دارد و همچنین دولتها به دوست و دشمن تقسیم میشوند ،همکاری و مشارکت دولتهای منطقه بر مبنای
منافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریهای جدی مواجه
میشود .جمهوری اسالمی ایران برای اینکه بتواند بر این تنگناها و چالشهای ژئوپلیتیکی غلبه کند ،در مرحلة نخست
نیازمند مطالعة دقیق ژئوپلیتیک کشورهای منطقه و در مرحلة دوم تدوین سیاست خارجی مبتنی بر مبانی علمی
ژئوپلیتیک است (محرابی و اقتدارنژاد.)6 :1393 ،
از سوی دیگر ،بررسی ژئوپلیتیک عربستان نشان میدهد که موقعیت ژئوپلیتیک عربستان سعودی در خاورمیانه و
خلیجفارس همواره سبب توجه قدرتهای بزرگ به این کشور شده است .از یک سو ،دسترسی به خلیجفارس و دریای
سرخ و از سوی دیگر دراختیارداشتن یکپنجم ذخایر نفت جهان همواره این کشور را در موقعیتی ممتاز از دیگر کشورهای
خلیجفارس (بهاستثنای ایران) قرار داده است .قرارگرفتن عربستان در میان دو آبراه مهم جهان خلیجفارس و دریای سرخ
به این کشور موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی بخشیده است .اما استفاده از هر دو آبراه یادشده مستلزم عبور از تنگة هرمز و
تنگة بابالمندب است که تحت نفوذ ایران و یمناند (آقایی و احمدیان)49 :1389 ،؛ به همین سبب ،عربستان سعودی در
پی یافتن مسیرهایی برای جایگزینکردن تنگة هرمز برای صدور نفت است ،زیرا این کشور روزانه ده میلیون بشکه نفت
از این راه صادر میکند .در این راستا ،از سال  ،1975این کشور شروع به ساخت سه طرح خط لولة نفتی را اعالم و
همزمان به سرمایهگذاری کالن در طرح گستردة تأسیس پایگاه نظامی در سواحل خلیجفارس مبادرت کرده است (آشتی،
 .)19 :1391درواقع ،عربستان از یک سو با خلیجفارس و از سمت دیگر با دریای سرخ مرتبط بوده و طی دو قرن گذشته
تالش کرده است بر یمن و تنگة بابالمندب مسلط شود .زیرا برای استفاده از آبراهها باید از تنگههای بابالمندب و هرمز
عبور کند و این در حالی است که یمن بر بابالمندب و ایران بر تنگة هرمز مسلط است و این امر نوعی تنگنای
ژئوپلیتیک برای این کشور ایجاد کرده است؛ بهگونهایکه این مسئله سبب شده عربستان همیشه احساس آسیبپذیری
کند .عربستان نفت خود را از طریق این دو تنگه صادر میکند و درصورتیکه تنگههای یادشده بسته شوند ،در عمل
صادرات نفت این کشور قطع میشود .بنابراین ،برای رفع این تنگنا به جنوب چشم دوخته است .سیاست عربستان طی
این سالها این بوده که به هر نحو ممکن به دریای آزاد دسترسی پیدا کند .در جنوب عربستان دریای عرب واقع شده که
دریایی آزاد است و از طریق آن میتوان به اقیانوس هند دسترسی یافت .اما استانهای ظفار عمان و حضرموت یمن واقع
در کنار دریای عرب از موانع عمدة دسترسی عربستان به دریای آزادند .بنابراین ،این کشور همواره سعی کرده است این
تنگناها و موانع ژئوپلیتیک را از میان بردارد (جعفری ولدانی.)41 :1388 ،
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نقشة.1نقشةموقعیتایرانوعربستاندرمنطقةخلیجفارس 
ترسیم:نگارندگان 

روش تحقیق 
روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .شیوة گردآوری اطالعات
نیز بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی قرار دارد که با مراجعه به کتابها ،مقاالت ،اسناد ،روزنامهها ،اینترنت ،و غیره
اطالعات الزم فیشبرداری و تنظیم شده است .تالش بر این بوده تا از اطالعات و مستندات کتابخانهای ،اعم از منابع
مهم و معتبر خارجی و داخلی نظیر منابع موجود در حوزههای جغرافیای سیاسی ،ژئوپلیتیک ،دانش روابط بینالملل ،و
علوم سیاسی ،برای ارزیابی رویکرد این مقاله استفادة موسع شود .شیوة تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش «کیفی»
است و نگارندگان تالش کردهاند از استداللهای عقالنی و علمی بهره گیرند و به یک نتیجهگیری کالن در زمینة روابط
ژئوپلیتیکی دو کشور دست یابند.

یافتههای تحقیق 

روابط دو کشور در یک دهه قبل از انقالب اسالمی ایران 

تا قبل از انقالب اسالمی از آنجا که دو کشور ایران و عربستان هر دو در بلوک غرب حضور داشتند ،الگوی روابط دو
کشور از الگوی تعامل پیروی میکرد .در این دوره ،بعد از تشکیل اوپک ،استراتژیهای نفتی دو کشور از وجوه تشابه
زیادی برخوردار گشت .حضور هر دو دولت در سازمان اوپک روابط ژئوپلیتیکی دو کشور را بهطور چشمگیری گسترش داد
و این امر موجب گردید که آن دو در مسائل مختلف سیاسی و در عرصة منطقهای و جهانی از آرای مشابهی برخوردار
شوند .در سال  ،1345ملک فیصل ،پادشاه وقت عربستان ،از ایران دیدار کرد و دربارة مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی
با شاه مخلوع مذاکره نمود .متعاقب این سفر در سال  1346پس از جنگ ششروزة اعراب و اسرائیل شاه نیز به عربستان
سفر نمود .پس از این دیدارها ،بهترتیب ،وزرای خارجه و سایر مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور مالقاتهایی داشتند
که نتیجة آن جز تعامل بیشتر در امور سیاسی و اوپک چیز دیگری نبود .روابط دو کشور ایران و عربستان در دهة  1350با
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دکترین سیاسی نیکسون پیوند خورده بود و بیشتر با آیین مزبور قابل تفسیر و تبیین است .در چارچوب این دکترین ،دو
کشور تعامالت ژئوپلیتیک را در منطقه برای حفظ وضع موجود و منافع غرب آغاز میکنند .در این راستا ،ایران با قدرت
بالندة نظامی خود حفظ امنیت منطقه را برعهده میگیرد و عربستان با توان مالی و ذخایر عظیم نفتی نقش قدرت
اقتصادی را متعهد میشود .مجتهدزاده در این دوره معتقد به شکلگیری نظم امنیتی در منطقة خلیج فارس با محوریت
ایران است که کشورهای جنوبی منطقة خلیج فارس آن را پذیرفتهاند و به همکاری با ایران مبادرت میورزند (مجتهدزاده،
.)1395
دورۀاول :تقابل ژئوپلیتیکی تحت تأثیرشکلگیری انقالب اسالمی در ایران  1367– 1357

پس از شکل گیری انقالب اسالمی در کشور ایران ماهیت و اهداف سیاست خارجی ایران متحول شد .ایران از حالت
متحد استراتژیک در منطقة خلیج فارس به دشمن شماره یک امریکا تبدیل شد و شعار «نه شرقی نه غربی» جایگزین
سیاست وفاداری و همکاری با امریکا شد که ضمن مبارزهجویی با امریکا و شوروی خواستار گسترش انقالب اسالمی
(صدور انقالب) در سایر کشورهای اسالمی از جمله عربستان شد (حافظنیا و رومینا .)71 :1384 ،در بُعد منطقهای نیز
ایران از نقش یک کشور محافظهکار و تثبیت کنندة وضع موجود به یک کشور تجدیدنظرطلب و مخالف حضور امریکا در
منطقه تبدیل شد .ایران از حالت «قدرت منطقه» به یک کشور دشمن امریکا و برهمزنندة ثبات رژیمهای سنتی و
محافظهکار تبدیل شد .آثار ناشی از انقالب ایران بالفاصله در کشورهای منطقه بهویژه عربستان سعودی محسوس شد.
نهایتاً ،عامل سیاست بینالمللی را نیز نباید از نظر دور داشت ،زیرا سیاست بینالملل نیز قطع نظر از تحوالت داخلی
سلسله الزاماتی را به یک کشور تحمیل میکند .پس از انقالب اسالمی و فروریختن پایگاههای امریکا در ایران ،اتکای
این کشور به عربستان سعودی بیشتر شد و خألهای ناشی از سقوط شاه بهعنوان ژاندارم منطقه را بهوسیلة عربستان
سعودی پُر کرد .مجموع این اقدامها موجب سردی و تیرگی روابط ژئوپلیتیکی و تنـزل مناسـبات دو کـشور تـا سـطح
کاردار شد .در سال  1363حادثة ربودهشدن یک فروند هواپیمای سعودی و فرود آن در فرودگاه مهرآباد و اقدامهای مثبت
جمهوری اسالمی ایران در پایان دادن به این حادثه سبب شد روابط دو کشور تا حدودی رو به بهبود نهد .در سال 1364
سفر وزیر خارجة عربستان به جمهوری اسالمی و سفر وزیر خارجة وقت ایران به عربستان رخ داد .این سفرها با هدف
بهبود روابط و حل پارهای از مشکالت فیمابین چون حج و جنگ ایران و عراق صورت گرفت ،اما نتیجهای در پی نداشت
(کوردسمن .)9 :2009 ،در سال  ،1365عربستان برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی ایران با افزایش صدور نفت قیمت
آن را کاهش داد که به تیرگی مجدد روابط دو کشور انجامید .سردی حاکم بر روابط دو کشور و تشدید آن توسط امریکا
با هدایت جریانات منطقهای بر ضد ایران همچنین شهادت  400تن از حجاج ایرانی در مراسم حج  1366که اعتراض
شدید جمهوری اسالمی را در پی داشت و درنهایت حملة تظاهرکنندگان تهرانی به سفارت عربستان در تهران « 26مرداد
 »1366که کشتهشدن یک دیپلمات سعودی ،الغامدی ،را به همراه داشت تیرگی روابط دو کشور را به اوج خود رساند.
سرانجام ،در ششم اردیبهشت  1367عربستان به قطع یکجانبة مناسبات سیاسی با جمهوری اسالمی ایران اقدام کرد
(رشید .)53 :1393 ،بنابراین ،پس از انقالب اسالمی ایران تا سال  1367الگوی روابط ایران و عربستان سعودی تحتتأثیر
دخالتهای امریکا از الگوی تقابل و رویارویی پیروی میکرد.
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هایشکلگیری«تقابلژئوپلیتیکی»درایندوره 


ترینزمینه

مهم
1

پیروزیانقالباسالمیوترسازصدورآن :وقوع انقالب اسالمی در ایران اتفاقی عظیم و به قول رابین رایت ،
تحلیلگر امریکایی ،انقالب کبیر بود (رایت .)20 :2000 ،پیروزی این انقالب در ایران بر رژیم عربستان سعودی ضربهای
کوبنده وارد کرد :اول از آن جهت که رژیم عربستان سلطنتی همانند شاه ایران وابسته به ایاالت متحدة امریکا و غرب
بود .بنابراین ،این نگرانی برای دولت سعودیها وجود داشت که اگر جنبشی مردمی توانست حکومت ایران را ساقط کند،
همین اتفاق میتواند برای آنها رخ دهد؛ دوم ،سعودیها مدعی بودند که دولتشان سرزمین وحی و پرچمدار اسالم در
جهان کنونی است و وهابیت بر بیانهای واقعی و اصیل اسالم تکیه دارد و تنها کشوری هستند که در همة زمینهها
فرمانهای قرآن اجرا میشد ،اما آنان شاهد انقالبی آن هم در کشوری نزدیک به خود بودند که به ادعای دوست و
دشمن ریشة اسالمی داشت و خواستار اجرای احکام اسالم بود .در عین حال ،تفسیری متفاوت بلکه متضاد با اسالم
سعودی ارائه میکرد .این انقالب تنها «چالش ژئوپلیتیکی» برای عربستان سعودی نبود ،بلکه چالشی داخلی نیز بود ،زیرا
امام خمینی (ره) پادشاهیهای خلیج فارس را بهطور کلی غیراسالمی میدانستند و آنها را به باد انتقاد میگرفتند و اقلیت
شیعة مستقر در استان شرقی عربستان با برگزاری راهپیماییها و اعتراضها به فراخوان ایشان پاسخ دادند .فراخوان
«سرنگونی رژیمهای فاسد و طرفدار ایاالت متحده» که از تهران و قم صادر میشد .در میان اجتماعات شیعی استان
شرقی و بخشهای وسیعی از جمعیت عربستان که بهشدت مذهبی و ضدغربی بودند طرفدارانی پیدا کرد (واسیلیو:1998 ،
 .)469بهطور کلی ،سیستم حاکمیت عربستان مشابه ایران قبل از انقالب بود؛ یعنی یک فرد در رأس قدرت قرار میگرفت
که در مقابل چالشها و مخالفتهای داخلی فقط متکی به قدرتهای خارجی و بهطور ویژه حمایتهای امریکا بود.
بنابراین عربستان نمیتوانست با انقالب اسالمی ایران ،که تجدیدنظرطلب در وضع موجود بود ،سر سازش داشته باشد .از
سوی دیگر نیز ،ایران انقالبی بهعلت خصیصة انقالبی بودنش بسیار زود نوک حمالت تبلیغی خود را سوی عربستان و
سایر کشورهای مرتجع عرب نشانه گرفت (اخوان کاظمی.)21 :1373 ،
ساختارهای سیاسی متفاوت :پس از شکلگیری انقالب ایران ،اهداف سیاست خارجی ایران عبارت بود از:
تالش برای برقراری حکومت جهانی؛ نفی سلطهپذیری؛ حمایت از مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش؛ تبلیغ اسالم و
دعوت به آن بهویژه مذهب شیعه؛ طرح ایدة صدور انقالب اسالمی و تشکیل امت اسالمی (اخوان کاظمی .)1373 ،در
مقابل ،عربستان نیز اصو ل و اهدافی نظیر رهبری جهان اسالم ،رهبری کشورهای عربی ،وحدت جهان عرب ،تبلیغ
مذهب وهابی ،جلوگیری از گسترش انقالب اسالمی ،و حفظ وضع موجود منطقه را تعقیب مینمود (فخری )1372 ،که به
کُدهای ژئوپلیتیک (دستور کار سیاست خارجی ایران) ناسازگار و بعضاً متعارض بود ،زیرا کُدهای ژئوپلیتیکی ایران در بُعد
منطقهای خواستار تغییر در وضع موجود بود.
ساختارهای فرهنگی :بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،بهعلت تغییر در ماهیت اهداف نظام سیاسی ایران،
اختالفات در زمینة فرهنگی بهشدت تقویت و تشدید شد .بهنحوی که اختالفات سیاسی و فرهنگی به هم آمیخته شده و
متقابالً همدیگر را تقویت مینمایند (مسجدجامعی .)1369 ،درواقع ،پایة ایدئولوژی انقالب ایران بر مبنای اسالم بود و
نقطة شروع تعارضات دو کشور نیز از همین جا آغاز شد .مبنای این تعارض به نحوة برداشت و نگرش به اسالم
برمیگردد .در جهتگیریهای سیاسی شیعه و سنی ،شیعه بهدلیل ویژگیهای خاص خودش در جهت تغییر جامعه و تغییر
وضع موجود حرکت میکند؛ در حالی که مذهب سنی عمدتاً محافظهکار و روحیة سازگاری با نظام حاکم و وضع موجود را

1. Robin Wright
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در پیش میگیرد .این نحوة نگرش در سیاست خارجی کشورها نیز تأثیر میگذارد؛ به این معنا که عربستان با توجه به
برداشت محافظهکارانهاش از اسالم سیاست خارجی محافظهکارانه و موافق با وضع موجود را در پیش میگیرد و ایران با
توجه به برداشت خاص شیعی تجدیدنظرطلب و در صدد تغییر وضع موجود است .با این برداشت متعارض ،دو کشور ایران
و عربستان که هر دو ادعای رهبری جهان اسالم را داشتند در این دوره به مقابله و تعارض با همدیگر پرداختند.
ساختارهای اقتصادی دو کشور :بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،تعارض ژئوپلیتیکی دو کشور در زمینه
ژئواکونومیک نیز مشاهده میشود .در این زمینه تعارض در دو بخش سیاستهای نفتی و رقابت دو کشور در اوپک
مشاهده میشود .عربستان در این دوره با افزایش تولید خواهان کاهش یا حداقل ثابت نگهداشتن قیمت نفت بوده و ایران
بر افزایش قیمت نفت تأکید دارد .تمایل عربستان به افزایش تولید نفت در سه بُعد قابل تحلیل است :یک دلیل ژئوپلیتیک
انرژی و وجود یکچهارم ذخایر نفتی و هزینههای پایین استخراج نفت؛ دوم ،دالیل ژئوپلیتیک که عبارت است از :روابط
ژئوپلیتیکی امریکا و عربستان که در قالب آن امریکا برای رونق اقتصادی خود خواهان کاهش قیمت نفت است؛ سوم،
رقابت ژئوپلیتیکی عربستان با ایران در جهت رهبری اوپک و جلوگیری از افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران .بنابراین،
تعارضات اقتصادی و ژئوپلیتیک انرژی عاملی برای تعارضات ژئوپلیتیکی در این دوران محسوب میشود.
متفاوت :پس از شکلگیری انقالب اسالمی و تغییر در کُدهای ژئوپلیتیکی ایران (دستور کار

دیدگاههای امنیتی 

سیاست خارجی ایران) ،دیدگاههای امنیتی ایران نیز تغییر کرد .در این دوره دیدگاههای امنیتی متفاوت دو کشور به
تعارضات ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شد .از یک سو ،دیدگاههای امنیتی ایران بر مبنای تبلیغ اصول انقالبی ،حمایت
(ایدئولوژیکی ،مالی و دیپلماتیک) از عناصر اسالمی ،مبارزهجویی مستقیم با مشروعیت ایدئولوژیک حاکمان فعلی
کشورهای خلیج فارس بهخصوص آنها که قویاً از عراق حمایت میکردند (عربستان نقش اصلی این کمکرسانی را
بهعهده داست) ،و بهرهگیری از اقلیتهای شیعه برای برپاکردن یک انقالب اجتماعی بود (فولر .)107 :1386 ،عالوه بر
این سیاست ها ،ایران مخالف حضور نیروهای خارجی به رهبری امریکا در منطقه و سیاست تأمین امنیت منطقه با
مشارکت جمعی همة بازیگران منطقهای بدون حضور بازیگران فرامنطقهای بود .در مقابل ،رویکردهای امنیتی عربستان
در این دوران شامل ایران اسالمی ،جنبشهای بنیادگرای اسالمی در داخل عربستان ،و تهدید توسعة نفوذ شوروی بود .در
این دوره عربستان برای تأمین امنیت خلیج فارس ،عالوه بر تشکیل شورای همکاری خلیج فارس ،خواهان حضور نامرئی
و حمایتهای امریکا بود و با ورود ایران به ترتیبات امنیتی مخالفت میکرد (زارعی.)234 :1397 ،
فرامنطقهای :در این دوره امریکا نیز بهعنوان متحد استراتژیک عربستان نقش اساسی در

قدرتهای 

نقش 
شکل گیری تنش ژئوپلیتیکی دو کشور داشت .با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تهدید منافع امریکا در منطقه ،اتکای
این دولت به کشورهای دیگر مانند عربستان بیشتر شد و عربستان خأل ناشی از سقوط شاه بهعنوان ژاندارم منطقة خلیج
فارس و پاسدار منافع امریکا را پُر کرد .همچنانکه امریکا موضع عربستان در خصوص ارسال کمکهای مالی ،نظامی ،و
اطالعاتی به عراق را تشویق و از آن حمایت میکرد و اختالفات ایران و عربستان در خصوص قیمت نفت ،مراسم حج ،و
امنیت خلیج فارس تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستهای امریکا بوده است (اسدی .)1371 ،بدین ترتیب ،امریکا در این
دوره برای تأمین منافع خود تعارض ژئوپلیتیکی ایران و عربستان را شدت بخشید.
دورۀدوم:چرخش از تقابل به سمت تعامل ژئوپلیتیکی پس از پایان جنگ تحمیلی( )1380-1367

با پذیرش قطعنامة  598و پایان جنگ ایران و عراق ،مجدداً طلیعة بهبودی روابط ایران و عربستان نمایان شد .با پایان
جنگ ،عراق به صورت یک کشور نیرومند درآمد که میتوانست تهدیدکنندة ثبات و امنیت منطقه باشد .این تهدید برای
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هر دو کشور ایران و عربستان نیز متصور بود که این اولین زمینة مشترک بود (حافظنیا و رومینا .)75 :1384 ،از سوی
دیگر ،رهبران و مقامات ایران نیز در موضعگیری ها و بیانات خود به تعامل و دوستی با عربستان و کشورهای منطقه تأکید
ورزیدند .بدین منوال که پس از سه سال قطع رابطة سیاسی ،در پی مذاکرات وزرای خارجة دو کشور ،تجدید روابط متقابل
اعالم شد و مقامات تهران و ریاض در فروردین  1370سفارتخانههای خود را در پایتختهای یکدیگر گشودند .سالهای
 1370شروع مجدد روابط دو کشور تا ( 1376آغاز کار دولت آقای خاتمی) دورة تنشزدایی و بسترسازی برای شکلگیری
تعامل ژئوپلیتیکی در روابط دو کشور بهشمار میآید .ورود امیرعبداهلل ،ولیعهد پادشاهی سعودی ،به تهران در آذر 1376
برای شرکت در اجالس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی نقطة اوج روند رو به بهبود مناسبات ژئوپلیتیکی
دو کشور در دهة  1370بود .پس از این سفر ،رفت و آمد بلندپایگان دو کشور به پایتختهای یکدیگر فزونی یافت (لی،
 .)15 :2010از سوی دیگر ،در مرداد  1369عراق در یک اقدام برقآسا کویت را اشغال نمود که موجب ایجاد بحران
بینالمللی در این منطقة حساس و متعاقب آن حضور نیروهای چندملیتی و در رأس آنها امریکا در منطقه و عربستان
گردید .موضعگیری منطقی ایران در این بحران خود عامل مؤثر دیگری در نزدیکی ایران با عربستان و کشورهای منطقه
و همچنین ایجاد نوعی پشیمانی در آنها از کمک به عراق در جنگ با ایران بود .پس از فروپاشی شوروی و تصور
تکقطبی شدن جهان ،امریکا به حضور در جهان استمرار بخشید و برای کنترل جریان نفت در صدد تثبیت و حضور دائمی
خود در منطقه برآمد .این امر در درازمدت چندان خوشایند کشورهای منطقه نبود ،زیرا از سوی افکار عمومی داخلی و
جهان اسالم و عرب تحت فشار بودند .مقامات ایران در این دوره در عین محکومکردن امریکا در منطقه بر لزوم تعامل
میان دو کشور و کشورهای منطقه و تأمین امنیت خلیج فارس توسط کشورهای منطقه و بدون حضور کشورهای خارجی
تأکید ورزیدند .عالوه بر این ،در این دوران مشکالت اقتصادی عربستان و تعهدات مالی ایجادشده برای این کشور در
بحران کویت و لزوم تثبیت درآمدهای نفتی و همچنین مشکالت اقتصادی ایران در ایام بازسازی پس از جنگ تحمیلی
به تعامل ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شد .این روند با بروز تحوالت دیگری از جمله فروپاشی شوروی تداوم یافت .از جمله
تعارضات ژئوپلیتیکی دو کشور در این دوره مسئلة صلح خاورمیانه بود که با روی کار آمدن نتانیاهو و به بنبست رسیدن
این طرح عربستان نیز از آیندة این طرح ابراز تردید نمود که بدین ترتیب روابط دو کشور از تقابل به سمت تعامل تغییر
کرد و تعامالت ژئوپلیتیکی دو کشور در این دوران تقویت شد.
ترینزمینههایتعاملژئوپلیتیکیدوکشوردرایندوران 


مهم

تنشزداییایرانپسازجنگتحمیلی :در اواسط دهة  1360شمسی فشارهای سیاسـی ،اقتصـادی ،و
سیاست 
نظامی وارده بر ایران بهطور چشم گیری افزایش یافت .ایران برای کاهش این فشارها و جلوگیری از یک ائتالف گسـترده
علیه کشور در یک اقدام منطقی مبادرت به پذیرش قطعنامة  598نمود و به دنبال آن سیاست تنشزدایی در روابـط خـود
با کشورهای جهان و منطقه را ب رای حل مشکالت کشور اتخاذ نمود .در منطقة خلیج فارس ،عربستان با توجه به موقعیت
ویژهاش مهمترین این کشورها بوده و عمالً نقش رهبری را ایفا مینماید .بنابراین ،بهبودی روابط با عربستان مهـمتـرین
بخش سیاست تنشزدایی ایران را تشکیل میداد .بنابراین ،ایران پس از پذیرش قطعنامة  598و از اواخـر دهـة  60بـرای
بهبودی و رشد و گسترش تعامل ژئوپلیتیکی با عربستان و کشورهای منطقه ابراز تمایل نمود.
مشکالتسیاسی-اقتصادیعربستان :عربستان نیز از اواخر دهة  1360شمسی نیز دچار مشکالت اقتصادی شد.
مثالً ،درآمد ارزی این کشور از حدود  108میلیارد دالر در سال  1359بـه حـدود  20میلیـارد دالر در سـال  1369رسـید.
هزینههای نظامی عربستان بهطور فزایندهای پس از جنگ ایران و عراق افزایش یافت .از سوی دیگر ،مشروعیت حکومت
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عربستان از دالرهای نفتی و دادن کمکهای بالعوض به کشورهای قدرتمند خارجی ناشی میشـد .بنـابراین ،عربسـتان
برای غلبه بر این مشکالت اقتصادی در این دوره به گسترش تعامل ژئوپلیتیکی با ایـران ،کـه یـک کشـور قدرتمنـد بـا
موقعیت استراتژیک در شمال منطقه بود ،اقدام کرد.
منطقهایدرایندوراننیزبهنزدیکیدوکشورمنجررشرد :مهـمتـرین تحـوالت

بینالمللیو
تحوالت 
بینالمللی و منطقهای در این دوره شامل «سیاست تنشزدایی ایران ،بهویژه با روی کار آمدن آقای خاتمی در عمـل نیـز
اثبات شد» ،عامل اصلی تهدید غرب و بعضی از کشورهای منطقه که در بلوک غرب قرار داشتند و یک قطب دنیـا یعنـی
شوروی فروپاشید و موجب شد تا رهبری امریکا برای بلوک غرب مورد تردید قرار گیرد ،قطبهای اقتصـادی و در نتیجـه
رقبای جدید برای امریکا پدیدار شد ،ماهیت اصلی سیاست امریکا برای حضور دائمی در منطقه از طریق بحـرانسـازی و
تداوم بحرانهای موجود و بزرگ نمایی تضادهای ژئوپلیتیکی ایران بـا کشـورهای منطقـه و عربسـتان مشـخصتـر شـد،
افزایش نظامیگری و به دنبال آن کاهش قدرت اقتصادی امریکا موجب کـاهش برتـری و نفـوذ ایـن کشـور در جهـان و
منطقه و حتی میان متحدان خود گردید که همراهینکردن و مخالفت شدید کشورهای غربی با طرح تحریم امریکا علیـه
ایران نمونه ای از آن است ،کُدهای ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در خصوص بعضی مسائل منطقهای مانند پیمان نظـامی
اسرائیل و ترکیه و بیاعتمادی به اسرائیل در خصوص روند صلح خاورمیانه به یکدیگر نزدیکتر شد.
دورۀسوم :تعامل ژئوپلیتیکی تحت تأثیرحادثة11سپتامبر ()1384–1380

حادثة  11سپتامبر نقطة عطف مهمی در تحوالت منطقة خاورمیانه و خلیج فارس محسوب میشود .به ویژه آنکه تعداد
قابل توجهی از اتباع عربستان بهعنوان عوامل القاعده در این حادثه مشارکت داشتند .عملیات تروریستی  11سپتامبر
بازتابی از نارضایتی گروههای بنیادگرای سنی از پیوندهای نزدیک ایاالت متحده و اعراب محافظهکار و حضور نظامی
امریکا در منطقه بود .با این حال ،تهاجم ائتالف بینالمللی به رهبری امریکا به افغانستان و سپس حملة امریکا و
متحدانش به عراق در سال  2003به شکلگیری نظمی نوین در منطقه منجر شد و زمینه برای تعامل ایران و عربستان
فراهم شد (کوهن .)383 :2009 ،پس از حادثة  11سپتامبر ،هر حرکتی برای حل معضالت بالفعل یا بالقوه در سطح خلیج
فارس با نزدیکی دیپلماتیک ایران و عربستان تسهیل شد .به همین دلیل ،تاکنون هر جریانی که مایل به وجود تنش
ژئوپلیتیکی در منطقة خلیج فارس بوده از فاصلههای پدیدآمده میان ایران و عربستان سود جسته است .تالش برای
تحکیم تعامل ژئوپلیتیکی تهران و ریاض ،بهویژه از سال  1380که امریکا «اسامه بن الدن سعودی االصل» را به رهبری
حادثة  11سپتامبر متهم کرد و دولت ریاض مورد سوءظن و تعرض سیاسی امریکاییها قرار گرفت ،اهمیت بسزایی یافت
(کوردسمن .)33 :2015 ،بهطور کلی ،روابط ایران و عربستان در دهة  90با حوادث  11سپتامبر و حوادث پس از آن وارد
مرحلة نوینی گشت و زمینه برای تعامل ژئوپلیتیکی دو کشور بیش از پیش فراهم شد و تأثیرات عظیمی بر نظامهای
سیاسی و تفکر رهبران و نخبگان سیاسی آنها نهاد.
هایشکلگیریتعاملژئوپلیتیکیدرایندوره 


ترینزمینه

مهم

وقوع حادثة  11سپتامبر :روابط سنتی عربستان و ایاالت متحده پس از چند دهه ارتباط هماهنگ و مؤثر به دلیل
حضور  16نفر از اتباع سعودی در لیست انفجارهای واشنگتن و نیویورک و انفجارهای داخل عربستان که به کشتهشدن
اتباع امریکا در عربستان منجر شد به چالش کشیده شد .با تضعیف روابط امریکا و عربستان طی سالهای اولیة پس از
یازدهم سپتامبر  2001و اشغال عراق و افغانستان ،ائتالف امریکا و کشورهای عربی منطقه که تا آن زمان علیه ایران
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شکل گرفته بود تضعیف شد و سقوط طالبان و صدام و معضالت پاکستان و دست و پنجه نرمکردن این کشور با
مشکالت داخلیاش بر نقش و جایگاه منطقهای و اقتصادی ایران افزود .عربستان سعودی در تعامل با قدرتهای بزرگ
رویکردی محافظهکارانه اما در عین حال مستقلتری در مقایسه با سایر کشورهای عربی حوزة خلیج فارس در عرصة
سیاست خارجی را دنبال کرد .این رویکرد به دیدگاههای ایران در خصوص محدودکردن نقشآفرینی قدرتهای
فرامنطقهای در خلیج فارس نزدیکتر است (باگت .)23 :2003 ،این مسئله تالش سعودیها برای تقویت روابط درونی
شورای همکاری خلیج فارس و در اولویت قراردادن روابط گروهی با سایر بازیگران نسبت به روابط دوجانبه را آشکار
میکند .رویکرد یادشده از ویژگیهای ژئوپلیتیکی و قدرت عربستان و همچنین حوادث پس از یازدهم سپتامبر ناشی
میشود و این کشور سعی میکند تا در کُدهای ژئوپلیتیکی خود ،ضمن ایجاد توازن بین قدرتهای بزرگ ،روابط خود را با
ایران نیز در این چارچوب برقرار سازد (لویس.)4 :2013 ،
تنشزداییمقاماتدوکشور :در این دوره ،امیر عبداهلل ،که طی چند سال اخیر به نیابت از ملک فهد
سیاست 
قدرت را در دست گرفت ،اصالحات را شروع کرد .ایشان که دارای سابقه و پیشزمینة بسیار عالی در گرایشهای
منطقهای بهویژه ایران بود راهکارهای مناسبی در این زمینه با افزایش ثبات منطقهای ،تعامالت ژئوپلیتیکی ،و ایجاد
فضای باز سیاسی اتخاذ کرد .از سوی دیگر ،سیاست «گفتوگوی تمدنها» از طرف آقای خاتمی و اعالم سال 2001
( 1380شمسی) از سوی سازمان ملل با پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران هرچند با حادثة  11سپتامبر همزمان بود ،در بُعد
منطقهای زمینههای تعامالت ژئوپلیتیک و استراتژیک دو کشور را فراهم کرد .تحول در این مناسبات بیش از هر چیز
ناشی از تغییرات بهوجودآمده در نظام بینالملل بود که آثار خود را در روابط بین کشورهای جهان از جمله ایران و
عربستان عمیق کرد و شکلگیری نظامهای سیاسی ،امنیتی ،و اقتصادی منطقهای را نوید داد (حافظنیا و رومینا:1384 ،
.)78-77
تأثیرانقالبهای عربی ( )1397-1384

دورۀچهارم :چرخش از تعامل به تقابل ژئوپلیتیکی تحت

پس از گذشت دو دوره از تعامل ژئوپلیتیکی ایران و عربستان و روابط دوستانة آنها ،تحوالت نوین در سـطوح داخلی،
منطقهای ،و بینالمللی با برجستگی رقابت و تقابل ژئوپلیتیک و ایـدئولوژیک مجـدداً بـه تـضاد و تقابل دو کشور دامن
زد .زیرا یکی از بارزترین تمایزات ژئوپلیتیک ایران مذهب شیعه است ،زیرا ایران هستة اصلی جهان تشیع بهشمار میآید؛
بهویژه اینکه منافع ایران در سالهای اخیر با ژئوپلیتیک نوین تشیع گره خورده است (زینالعابدین .)46 :1386 ،از سوی
دیگر ،تمایز بارز سعودی مذهب سنی با تفسیر سلفی /وهابی است که در این دوره از چارچوب محافظهکاری خارج
میشود .پیامدهای حادثة  11سپتامبر بر منطقه ،پُررنگشدن عنصر شیعی در سیاستهای منطقهای ،و ناآرامیهای اخیر
جهان عـرب چهار حوزه رقابت و تضاد میان ایران و عربستان سعودی را برجسته کرد« :عراق»« ،لبنان»« ،بحرین» ،و
«سـوریه» .ویژگی مهم این چهار حوزه اتصال مسائل خلیج فارس و حوزة مدیترانه در قالب رقابتهای منطقهای ایران و
عربستان سعودی متأثر از دو عامل «ژئوپلیتیک» و «ایدئولوژی» در کنار نقش ساختاری ایاالت متحده بوده است .اهمیت
هر کدام از این مناطق برای ثبات و امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه باعث شده تا رقابت در آنها به بازیگران منطقهای
محدود نشود و طیف گستردهای از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را دربر گیرد (ساعی و علیخانی .)118 :1392 ،در
این دوره رقابتهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران و عربستان سعودی در عراق ،لبنان ،منطقة خلیج فارس و در قبال
تحوالت اخیر خاورمیانه تجلی حاکمشدن الگوی تعارض ژئوپلیتیکی بین دو کشور بوده است .از سوی دیگر ،در سطح
ساختاری نظام بینالملل ،نفی نقش ثباتبخش ایران در نظم منطقه و تشدید پروژة ایرانهراسی بهویژه در برنامة هستهای
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صلحآمیز ایران ،و پُررنگشدن عنصر شیعی در سیاستهای منطقهای در پرتو تحوالت عراق و سپس لبنان به حساسیت
عربستان سعودی در قبال ایران انجامید که با مطرحکردن اینکه از بههمپیوستن حکومتهای ایران ،عراق ،سوریه با
حزباهلل لبنان یک «هالل شیعی» تشکیل خواهد شد و هدف ایران از روابط با عراق پس از صدام حسین تشکیل«هالل
شیعی» عنوان شد .مجموعة این عوامل زمینـه را بـرای بازگشت مجدد ایران و عربستان به رقابتهای توأم ژئوپلیتیک و
ایدئولوژیک و در نتیجه تـضاد و تقابـل ایدئولوژیک و ایدئولوژیکشدن رقابتهای ژئوپلیتیکی بیشتر دو کشور در این
دوره فراهم کرد.
هایشکلگیریتقابلژئوپلیتیکیدرایندوره 


ترینزمینه

مهم

بیداری اسالمی :آغاز سال  1389سرآغاز تحول بزرگی در خاورمیانه بود که همة مردم ،دولتها ،و رژیمهای منطقه را
متأثر از خود نمود .لذا بیداری اسالمی برای برخی فرصت و برای برخی دیگر به تهدید و بحران تبدیل شد .تحوالت بیداری
اسالمی نظم تحمیلی ،استعماری ،و تجویزی غرب بهخصوص ایاالت متحدة امریکا در خاورمیانة اسالمی را به چالش کشید
و درصدد ایجاد نظم نوین اسالمی و احیای تمدن نوین اسالمی برآمد .در این چارچوب بیداری اسالمی ابتدا در رژیمهای
اقتدارگرا و پدرساالر سلطنتی وابسته به غرب رخ داد و توانست حکومتهای اقتدارگرای تونس «بن علی» ،مصر «مبارک»،
لیبی «قذافی »،و یمن «عبداهلل صالح» را ساقط کند و از اینجا بود که عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس با
همکاری و پشتیبانی کامل غرب سعی کرد مانع تغییر نظم منطقهای موجود شود .از همین رو ،در دو جبهه اقدامات و
تحرکات شدیدی را پیگیری و دنبال میکند که باعث گرهخوردن تحوالت منطقه و فرسایشیشدن آن شده است؛ اولی،
بیداری اسالمی مردم بحرین که هرگونه اقدام مردمی برای تغییر و تحول در ساختار حکومتی بحرین را با مشت آهنین
پاسخ میدهد؛ دومی ،مسئلة سوریه است که عربستان و متحدان وی سعی دارند با تغییر حکومت سوریه مانع تحقق نظم
جدید و قدرتگیری جمهوری اسالمی ایران بهواسطة بیداری اسالمی شوند .با توجه به ساختار خاص و استثنایی خاورمیانه،
رژیمهای موجود در منطقه دارای ساختارهای سنتی و پادشاهیاند و برخی نیز دارای مبانی مذهبیاند (عربستان سعودی).
لذا در ارتباطات خود با سایر کشورها به ویژگیهای قومی ،مذهبی ،و نوع ساختارهای سیاسی و اقتصادی یکدیگر توجه
خاصی دارند و این عوامل باعث تعارض ژئوپلیتیکی دو جبهة متفاوت در منطقه شده است :یک جبهه به رهبری جمهوری
اسالمی ایران شامل عراق ،سوریه ،لبنان ،و شیعیان منطقه و جریان مقاومت است؛ جبهة دوم به سرکردگی عربستان
سعودی و رژیمهای پاتریمونیال منطقه که شورای همکاری خلیج فارس در متن آن قرار دارد (لطفیزاده قوچانی.)1395 ،
رقابتهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران و عربستان سعودی در عراق ،سوریه ،لبنان ،منطقه خلیج فارس و در قبال

تحوالت اخیر خاورمیانه :به حاکمشدن الگوی تقابل ژئوپلیتیکی در این دوره بین دو کشور منجر شده است .از سوی دیگر،
در سطح ساختاری نظام بینالملل ،نفی نقش ثباتبخش ایران در نظم منطقه و تشدید پروژة «ایرانهراسی» بهویژه در
برنامة هستهای صلحآمیز ایران ،و پُررنگشدن عنصر شیعی در کُدهای ژئوپلیتیک منطقهای در پرتو تحوالت عراق و
سپس لبنان به حساسیت عربستان سعودی در قبال ایران انجامید که با مطرحکردن اینکه از بههمپیوستن حکومتهای
ایران ،عراق ،سوریه با حزباهلل لبنان یک «هالل شیعی» تشکیل خواهد شد و هدف ایران از روابط ژئوپلیتیکی با عراق
پس از صدام حسین تشکیل «هالل شیعی» عنوان شد.
عراق :منافع عربستان سعودی در عراق در نقطة مقابل ایران تعریف میشود .تغییر نظم سیاسی عراق که به صورت
پیدایش دولت مستقل و دموکراتیک شیعی در همسایگی عربستان سعودی ظهور و بروز پیدا کرده از دو جهت مایة دلهره
و تشویش خاطر دولتمردان سعودی شده است :الف) دولت عراق تنها دولت عرب خلیج فارس است که در فرایندی

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،2تابستان1401

 472

انتخاباتی سکاندار امور شده است و این به معنای بیدارباشی برای اعراب منطقهـ از جمله مردم عربستان سعودیـ است
که برای سالیان متمادی تحت حکومت خاندانهای سلطنتی قرار گرفتهاند؛ ب) حضور شیعیان در رأس هرم سیاسی عراق
و نفوذ روزافزون ایران در این کشور بهمنزلة برقراری ترتیبات سیاسی و امنیتی جدیدی در محیط عربی -اسالمی منطقه
است که موقعیت سعودیها را در مرز هشدار قرار داده است .نفس فرایند دموکراتیک در عراق شاید چندان تهدیدکنندة
منافع عربستان سعودی نباشد؛ محصول و مولود این مردمساالری که عراق متحد با ایران را منتج میشود باعث شده تا
پایههای ادعای ریاض مبنی بر قدرت فائقهبودن در منطقه دستخوش تزلزل گردد (زارع.)1395 ،
سوریه :در این دوره در سوریه نیز تقابل ژئوپلیتیکی ایران و عربستان مشاهده میشود .ایران و عربستان سعودی
بهعنوان دو قدرت منطقهای مستقیماً در بحران سوریه وارد شدهاند و هر کدام از یک طرف حمایت میکنند .بهطور سنتی
روابط عربستان سعودی با سوریه روابط نزدیکی نبوده است .نفوذ باالی سوریه در لبنان و همپیمانی با ایران خوشایند
عربستان سعودی نبوده است .سفر ملک عبداهلل به سوریه در آبان  1388یکی از نقاط عطف محسوب میشود؛ سفری که
در طی آن عربستان سعودی نقش منطقهای سوریه بهویژه لبنان را بهرسمیت شناخت و از این کشور خواست تا روابط
خود با ایران را کاهش دهد (حمایتیان و تقواییپور .)4 :1392 ،اما با شروع بحران سوریه در سال  1390عربستان سعودی
دوباره به جرگة مخالفان رژیم اسد پیوست و از سوی دیگر سوریه به تقویت روابط خود با ایران اقدام کرد .تالشهای
حکومت سعودی برای سقوط دولت اسد در کنار انگیزههای فردی ،قومی ،و ایدئولوژیک در مقیاس بزرگتر منطقهای نیز
قابل رؤیت است.
هستهای ایران :عربستان در مقاطع مختلف برای مقابله با

همسویی عربستان با امریکا در پروندۀ 
قدرتگیری جمهوری اسالمی ایران نقشهای مختلفی را از جانب غرب متقبل شده است .در مناقشة هستهای ایران نیز
با جریان غربی مبنی بر محکومیت ایران و اعمال تحریمهای سختگیرانه همراهی کرده و از برنامة هستهای ایران
بهعنوان یک تهدید برای منطقه نام میبرد و خواستار مقابله با آن و تشدید تحریمهاست .در جریان پروندة هستهای
ایران ،رژیم عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی ،ضمن نارضایتی از این روند ،همسویی راهبردی پیدا کرده و پیرامون
به تأخیر انداختن موفقیتهای ملی و منطقهای جمهوری اسالمی ایران به تولید همکاری میپردازند.
بینالملل :در این زمینه میتوان به روی کار آمدن بن سلمان بهعنوان ولیعهد
تحوالتاخیردرمنطقهونظام 
عربستان و روی کار آمدن ترامپ و تعامالت ژئوپلیتیکی عربستان با اسرائیل اشاره کرد .ترامپ ،که در اولین سفر خود
پس از دستیابی به قدرت در سال  ،1396عربستان سعودی را برای بازدید انتخاب کرده بود ،با فروش تسلیحات نظامی
به این کشور موافقت کرد .رئیسجمهور امریکا که کشورش در سالیان گذشته تا حدود زیادی نقش خود را در غرب آسیا
از دست داده بود در این سفر تالش بسیاری داشت تا با اعمال سیاستهای جدید رهبری (بهصورت غیرمستقیم و با
حمایت از کشورهای شریک خود در منطقه) ،دوباره این نقش را به امریکا بازگرداند .در این سفر ،ترامپ در پی سه هدف
کلی بود :نخست ،ایجاد موازنة نظامی در غرب آسیا؛ دوم ،سرعتبخشیدن به تشکیل کامل ناتوی عربی برای مقابلة
ژئوپلیتیکی با ایران؛ سوم ،کمک به روند عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی (فیرستین.)5-1 :2017 ،
از سوی دیگر ،بن سلمان پس از روی کار آمدن به مقابلة ژئوپلیتیکی با ایران در راستای کاهش نفوذ ایران در منطقة
غرب آسیا تالش کرده است .بدین منوال که در حوزة نظامی آغاز جنگ یمن را میتوان از سیاستهای بن سلمان برای
جلوگیری از نفوذ منطقهای ایران نامید .بهنظر میرسد با سیاستهایی که بن سلمان در پیش گرفته است هر دو کشور را
به سوی برخورد سخت هدایت خواهد کرد (تیتلبام .)4 :2016 ،شایان ذکر است که بن سلمان در سخنرانی  1396خود
اعالم کرده است که هیچ نقطة مشترکی میان ایران و عربستان وجود ندارد .در ارتباط با تعامالت عربستان با اسرائیل باید
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گفت که این رژیم در سالیان گذشته بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در منازعة ژئوپلیتیکی با کشورهای عرب غرب آسیا
قرار داشت ،ولی اخیراً به کمک همپیمان اصلی خود امریکا و با ایجاد ایرانهراسی سعی کرد کشورهای عربی را به
سیاستهای خود نزدیک کند .بدین منظور و در وهلة نخست ،رژیم صهیونیستی تالش کرد تا توان نظامی ایران را
بهعنوان توانی تهاجمی به جهان معرفی کند؛ بر این اساس ،این رژیم تالشهای زیادی صورت داد تا برنامة صلحآمیز
هستهای و موشکی ایران را تهدیدی جدی در عرصة منطقهای و بینالمللی معرفی کند و از دیگر سو همزمان با
برافروختهشدن بحرانهای منطقهای ایران را متهم به بیثباتسازی منطقه کرد (ربینویچ .)12 :2015 ،از زمینههای تعامل
ژئوپلیتیکی عربستان و رژیم صهیونیستی ،میتوان به همکاریهای نظامی و اطالعاتی در حوزة ژئوپلیتیکی یمن اشاره
کرد .پس از حملة عربستان سعودی به یمن بر همکاریهای سعودی -رژیم صهیونیستی افزوده شد .بیشتر این
همکاریها در بخش اطالعاتی و کنترل مرزی بود ،ولی در عرصة نظامی نیز شواهدی حکایت از آن داشت که
صهیونیستها بهصورت مستقیم یمن را هدف قرار دادهاند که از جملة این شواهد استفاده از نوعی بمب نوترونی است که
توانایی کاربرد و شلیک آنها در منطقه فقط در دست رژیم صهیونیستی است (دوستمحمدی و رجبی.)949 :1397 ،

هایشکلگیریدرحدفاصل 1397–1357
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نتیجهگیری 

جمهوری اسالمی ایران و عربستان همواره بهعنوان دو کشور و دو قدرت تأثیرگذار در منطقة خاورمیانه و خلیج فارس
مطرح بودهاند .مطالعة الگوی روابط ژئوپلیتیک این دو کشور میتواند گامی در راستای شناخت تحوالت در این مناطق
ژئوپلیتیک باشد .در حالی که در دوران پیش از انقالب تهدیدات مشترک منطقهای و بینالمللی ،ایفای نقـش در دکترین
دوستونی منطقهای ،و اتحاد بـا ایـاالت متحدة امریکا در سه سطح داخلی ،منطقهای ،و بینالمللی به شکلگیری الگوی
تعامل ژئوپلیتیکی میان ایران و عربستان سعودی منجر شده بود ،وقوع انقالب اسالمی الگوهای رفتاری متفاوتی را بر
روابط ایران و سعودی حاکم کرد .ورود عنصر «اسالم شیعی» در کُدهای ژئوپلیتیک ایران به تمایز فرقهای و رقابت
ایدئولوژیک میان ایران شیعه و عربستان سنی /وهابی منجر شد.
مطالعة الگوی روابط دو کشور بعد از انقالب ایران نشاندهندة چهار دوره روابط میان دو کشور است که در هر چهار
دوره الگوی تعامل (همکاری) و تقابل (تعارض) میان دو کشور حاکم بوده است .بر این اساس در اولین دوره از روابط
ایران و سعودی پس از انقالب اسالمی تا سال  1367برداشت سعودی از ایران بهعنوان تهدید و دشمن تغییر یافت و از
منظر ایران نیز سعودی یک رژیم فاقد مشروعیت شناخته شد .از سوی دیگر ،ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی
متفاوت و تداوم رقابـتهای ژئوپلیتیک دو کشور بهویژه در منطقة خلیج فارس برای ارتقای نفوذ و افزایش قدرت
منطقهای و نیز تقابل ایران با ایاالت متحده و همزمان پیوند امریکا با سعودی باعث شد تا این برداشت از یکدیگر در
ساختار نظام بینالملل با حاکمشدن الگوی تعارض ژئوپلیتیک میان طرفین همراه شود که تجلی این تعارض ژئوپلیتیکی
در حمایت سعودی از عراق در طول جنگ تحمیلی و قطع روابط دو کشور بهواسطة کشتار حجاج ایرانی بود .در دومین
دوره از روابط ژئوپلیتیکی از سال  1367تا (1380شکلگیری حادثة  11سپتامیر) با تغییر جهتگیری سیاست خارجی ایران
و کمرنـگشـدن رویکردهـای ایدئولوژیک ،تحوالت منطقهای و بینالمللی مانند ائتالف ترکیه و اسرائیل ،مشکالت
سیاسی -اقتصادی عربستان و مقابله با اقدام عراق برای تغییر موازنة منطقهای با اشغال کویت از سوی دیگر در کنار
فروپاشی نظام دوقطبی و ایجاد یک ساختار توزیع قدرت تک-چندقطبی در نظام بینالملل و عملگرایی ایران در قبال
جهان بیرون روابط ایران و سعودی از تعارض ژئوپلیتیکی خارج شود و به سمت تعامل ژئوپلیتیکی چرخش یافت و
برداشت دو کشور از یکدیگر بهعنوان «دشمن» تغییر کرد .بر این اساس ،پرهیز از چالش مشروعیت نسبت به دیگری،
تـنشزدایـی ،پذیرش نظم موجود در کشورهای منطقه و تعامل انتقادی با نظام بینالملل به شکلگیری الگوی «تعامل
ژئوپلیتیکی» میان دو بازیگر انجامید .تداوم این روند در سومین دوره از روابط در سال  ،1380همزمان با حادثة 11
سپتامبر ،همراه با اعتمادسازی در سطح منطقهای و بینالمللـی از سوی ایران و همسوشدن آن با تعدیل رویکرد حکام
سعودی به نزدیکی بیش از پیش ایران و سـعودی منجر شد .هرچند در دومین و سومین دوره از روابط ،برخی اختالفات و
رقابتهای ژئوپلتیک میان دو بازیگر وجود داشـت ،عدم تقابل هویتی در کنار تعدیل فشارهای ساختاری به شکلگیری
الگوی تعامل ژئوپلیتیکی در روابط منجر شد .چهارمین دوره از روابط ایران و عربستان سعودی از سال (1384همزمان با
انقالبات عربی) با چرخش روابط از تعامل به تقابل ژئوپلیتیکی همراه بود .در این دوره تقابل و رقابتهای ایدئولوژیک و
ژئوپلیتیک همزمان شدت گرفت .وجه تمایز این دوره با دورة اول خروج عربستان سعودی از جهتگیری محافظهکارانه و
اتخاذ رویکرد فعال و تهاجمی در سیاست خارجی و برجستگی رویکرد ایدئولوژیک آن و حمایت از جریانهای سنی/
سلفی تندرو در سطح منطقهای بوده است .در این دوره عربستان از قدرت سخت استفاده میکند و به حمایت از
جریانهای سلفی اقدام میکند و در نقطة مقابل ایران از قدرت نرم استفاده و به حمایت از گروههای شیعی منطقه اقدام
کرده است .رقابتهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران و سعودی در عراق ،لبنان ،منطقة خلیج فـارس ،و در قبـال
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تحوالت اخیر بحرین و نیز مواجهة غیرمستقیم آنها در سوریه ،تشدید پروژة ایرانهراسی بهویژه در موضوع برنامة
هستهای صلحآمیز ایران توسط عربستان ،روی کار آمدن ترامپ و تالش برای ایجاد روابط ژئوپلیتیکی میان رژیم
صهیونیستی و عربستان ،و شکل دادن به یک ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تجلی
حاکمشدن الگوی «تعارض ژئوپلیتیکی» در این دوره بوده است .درنهایت میتوان گفت آنچه موجب چرخش در روابط دو
کشور میشود تقابل و رقابت عوامل هویتی و ژئوپلیتیکی در کنار فشارهای قدرتهای جهانی است.

سپاسگزاری 
با توجه با اینکه پژوهش فوق مستخرج از رسالة دکتری در رشتة جغرافیای سیاسی در دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران
است ،از معاونت پژوهشی دانشگاه سپاسگزاری میشود.
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