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 مقدمه

 ـ است 2کمپ یجفر  1یهارتلند انرژ یةاز نظر یکه بخش مهمـ   جهان یکیتیمناطق ژئوپل نیتر از مهم یکامروزه، ی

 ةها و بازیگران در درون ساختار منطق براساس اهداف و منافع قدرت ،فارس جیخل ةمنطقدر است. « فارس جیخل»

. ایران و عربستان به لحاظ ردیگ الگویی از روابط ژئوپلیتیکی بین واحدهای سیاسی منطقه شکل می ،ژئوپلیتیکی خود

شوند. به  بازیگران کلیدی در منطقه محسوب میای خود  های منطقه کارگیری اصول در نقش محوریت ژئوپلیتیک و به

های ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته و مناطق ژئوپلیتیکی فعالی با کارکردهای  ترین موقعیت نحوی که دو کشور در حساس

 ای و جهانی درآورده ها را فراگرفته و دو کشور را به صورت کانون جاذبة دیپلماسی منطقه گسترده و پُرشمار گرداگرد آن

شود، بلکه کارکرد  ای و جهانی می تنها باعث تأثیرگذاری ایران و عربستان در فرایند تحوالت منطقه است. این موقعیت نه

ها را زیر سایة خود قرار دهد. از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران،  تواند مسائل آن مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی نیز می

وقوع انقالب پس از حت تأثیر عوامل مختلفی دچار فراز و فرود بوده است. درواقع، روابط ژئوپلیتیکی ایران و عربستان ت

و  2001سپتامبر سال  11 یدادهایروجنگ تحمیلی،   ،امریکا ای انهیخاورم استیدر س یاساس راتییبه دنبال تغ اسالمی

، بیداری رانیا یای جمهور شدن موضوع هسته مانند مطرح یکشور به افغانستان و عراق و تحوالت نیا یتهاجم نظام

تحوالت  نیاو  قرار گرفته است یالملل از گذشته در کانون توجهات بین شیباسالمی در کشورهای عربی این منطقه 

آنچه مهم است  .را تحت تأثیر قرار داده است گریکدیبا خصوص ایران و عربستان  بهمنطقه  یکشورهاژئوپلیتیکی روابط 

ی ایران و کیتیروابط ژئوپلاز یک سو به بررسی چرخة پژوهش  نیاای روابط دو کشور است. در ها و بستره شناسایی زمینه

گیری الگوی روابط بین دو کشور  های شکل ترین زمینه پرداخته شده  و از سوی دیگر مهم عربستان بعد از انقالب اسالمی 

ار است، زیرا اقدام جهت شناسایی مشکالت و بررسی شده است. بدون تردید، این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخورد

ها و بررسی راهکارهای مناسب جهت ارتقای روابط ژئوپلیتیکی دو کشور  ساختن چالش ای برای مرتفع ها مقدمه چالش

 خواهد بود.

تحقیق نظری مفاهیم
ژئوپلیتیک

 ساختار هدف که مفهومی کرد؛ پیدا توسعه جهان کشورهای از بسیاری در سیاسی جغرافیای دانش قالب در ژئوپلیتیک

 دهند افزایش را خود خارجی قدرت توانند می آن کمک به ها دولت که است هایی روش دهی سامان و شناسایی آن فکری

 ارتباطات و ونقل، حمل سیستم صنعت، کشاورزی، به مربوط منابع هیدرولوژی، توپوگرافی، مثل مسائلی از مسیر این در و

 مناطق لحاظ به جهان تجسم ژئوپلیتیک واقع، در(. 533: 2015 گرینفینکل،) ببرند بهره ممکن شکل بهترین به

 این  به یابی دست برای کشورها سایر با رقابت در که بود کشورهایی توسط دریاها به دسترسی و طبیعی، منابع جغرافیایی،

 اهداف و ها، گرایش درک، در تنوع این وجود با اما(. 59: 2016 کالپسا،) هستند و بوده  تالش در منابع و مناطق

 طریق از که جغرافیایی پایدار های تم: شود می دیده ژئوپلیتیک مفهوم تحولی روند در نیز مهمی استمرار ژئوپلیتیکی،

 سرزمینی کشورهای و بیند می واحد نهاد  یک را جهان و دارد جریان رنسانس اروپای در خود مبدأ از ژئوپلیتیکی گفتمان

 اصلی موضوع امروزه(. 2013 اگنیو،) اند جهانی تفوق های استراتژی دنبال به که هستند جهانی های سیاست در بازیگران

 و ای، منطقه ملی، محلی، های مقیاس در سیاسی واحدهای میان فرامرزی پیوندهای و روابط مطالعة و بررسی ژئوپلیتیک

                                                                                                                                                                   
1. Hartland energy 

2. Jeffrey Camp 
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 بین روابط مطالعة علت به ژئوپلیتیک درواقع،. دارد الملل بین روابط موضوعات با بسیاری نزدیکی و شباهت جهانی

 بر مجتهدزاده همچنین،(. 5-1: 1385 نیا،حمیدی و میرحیدر) دارد الملل بین روابط با بسیاری نزدیکی سیاسی واحدهای

 محیط که امکاناتی براساس ها قدرت میان رقابت یا همکاری روابط مطالعة» از است عبارت «ژئوپلیتیک» که است آن

 (.21: 1381 مجتهدزاده،) گرفت جغرافیا محیط از توان می راستا این در که امکاناتی یا گذارد می اختیار در جغرافیـایی

 ژئوپلیتیک و المللبین روابط منظر از روابط

ها در چهار شکل وجود  المللی معاصر روابط دولت الملل، در مناسبات بین های غالب در حوزة روابط بین براساس دیدگاه

: 1385)روشندل، دارد: روابط دوستانه و مبتنی بر وفاق؛ روابط مبتنی بر فشار؛ روابط مبتنی بر قهر؛ روابط مبتنی بر زور 

119.) 

 معنای تا است هایی مدل یافتنِ مشکل. اند کالمی تعاریف فقط معموالً ژئوپلیتیک روابط با رابطه در مفاهیم بیشتر

 ژئوپلیتیکی روابط به که کرد تعریف را عوامل از ای مجموعه باید نخست منظور، بدین. بدهد ژئوپلیتیکی روابط به کیفی

 درنظر سازه یک توانند می نیز جداگانه مناطق گاهی و باشد مستقل کشورهای میان تواند می روابط این. شود می منجر

 درنظر شود می منجر کشورها ملی قدرت به که را عواملی باید ژئوپلیتیک روابط برای مدلی ساختن برای. شوند گرفته

 ماکارنکو، و لوکوو) نظامی های جنبه و سیاسی، عوامل اقتصاد، فرهگ، مساحت، جمعیت، جغرافیا، نظیر عواملی گرفت؛

 بر و کنند می تأکید ژئوپلیتیک روابط گیری شکل برای جغرافیا زمینة پیش بر متخصصان از گروهی(. 926 -925: 2017

 در جغرافیایی محیط که است امکاناتی براساس سیاسی بازیگران و ها دولت میان روابط ،«ژئوپلیتیک روابط» که اند آن

 الملل بین های درگیری و روابط مطالعة: »از است عبارت ژئوپلیتیک روابط(. 45: 1385 نیا، حافظ) دهد می قرار ها آن اختیار

 است انسانی و طبیعی منابع توزیع الگوی و فاصله، موقعیت، تعریف این در انداز چشم مطالعة عبارتی، به. جغرافیا منظر از

 ها دولت میان ژئوپلیتیکی روابط بر 1تیلور پیتر(. 5: 2000 شلی، و برادرن) «دارد ژئوپلیتیک روابط بر  مهمی تأثیرات که

 ویژه به جهان، کشورهای بین قدرت جغرافیایی توزیع مطالعة: از است عبارت ژئوپلیتیک» که است آن بر و کند می تأکید

 جغرافیایی، موقعیت نظیر هایی مؤلفه اندیشمندان برخی(. 330: 2000 تیلور،) «اصلی و بزرگ های قدرت بین روابط

 دانند می کشورها میان روابط ژئوپلیتیکی های زمینه و بسترها را محیطی زیست مسائل و مهاجرت وهوایی، آب تغییرات

پور حسین) است متغیر تقابل و نفوذ، سلطه، رقابت، تعامل، از طیفی در ژئوپلیتیک روابط ابعاد(. 2015 همکاران، و پیسمننا)

 (.1392 پویان،

 ژئوپلیتیکی تقابل

گیری کاهش  ویژه ایدئولوژیک به نحو چشم و بهدر سطح کالن یافته  گذشته جنگ و خشونت سازمان ةاگرچه ظرف دو ده

ها در جهان امروز نیست. زیرا طبیعت  قدرتیان ویژه م به تقابل این به معنی زوال وجود ،(34: 2009گر ، ) یافته است

 کند الملل نیز فقط اشکال رقابت در طول زمان تغییر می بدون تغییر است و در سیاست بینفطری جغرافیا و انسان 

ها  مبارزه و کشمکش بر سر ارزش»کند:  منازعه را این گونه تعریف می 2لوئیس کوزر (.516 :2004 ،)دوئرتی و فالتزگراف

زدن یا نابودساختن رقبای  کردن، صدمه و منابع کمیاب که در آن هدف هر یک از طرفین خنثی ،قدرت منزلت، ةو مطالب

هم کارل  4الکسیس دتوکویل اشاره کرده است که هم 3سیمور مارتین لیپست(. 26: 1392نژاد،  )قربانی« خویش است
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 تقابل، 2به اعتقاد نیبرگ (.71: 1991لیپست، ) اند اجتماعی تأکید کرده -بر ضرورت منازعه بین واحدهای سیاسی 1مارکس

و نباید هم شد بروز آن  توان مانعِ را کامالً کنترل کرد، نه می توان آن ای که نه می جنبه ؛یکی از جوانب اساسی رشد است

های  منازعه عبارت است از تعامالت قهرآمیز و آشکار گروه ة(، پدید2009) گر رابرت ةعقیدبه  .در پی چنین کاری برآمد

طور متقابل درگیر اقدامات ضد  ها به آناند.  : دو طرف یا بیشتر درگیر تعارضاند رقیب. این تعامالت دارای چهار ویژگی

رت مهار حریف یا یا در غیر این صو ،کردن رساندن، خنثی کردن، آسیب ها از رفتار قهرآمیز با هدف ویران آن، یکدیگرند

تعریف زیر را از منازعه  3هری برمن. (47: 2009گر، ) اند و علنی ،جویانه، آشکارا این تعامالت ستیزهو  برند حریفان بهره می

 آن تهدیدی علیه نیازها، ةمنازعه عبارت است از وجود اختالف و ناسازگاری میان چند گروه که در نتیج» ارائه داده است:

منشأ جغرافیایی  های ژئوپلیتیکی از تنش بسیاری درواقع، .(25: 1392نژاد،  )قربانی «و منافع یکدیگر صورت گیرد ،عالیق

 های مؤلفه (.285: 1998کالینز، هاست ) ترین آن محیطی مداوم متداول دارند که ادعاهای ارضی و مشاجرات زیست

المللی از  حتی در سطح بین ای سیاسی را در یک منطقه وشود و واحده می د منازعهمختلفی وجود دارد که موجب تشدی

جغرافیایی  ةکند. این عوامل واگرا در یک منطق تشریک مساعی را دشوار می های همکاری و و زمینهزد سا میهمدیگر دور 

تاریخ و های حکومتی و فرهنگ و  وجود اختالفات مرزی، مسائل اقتصادی، نظام ای، های فرامنطقه به میزان نفوذ قدرت

اقتصادی خویش  مین منافع ملی و افزایش ضریب امنیتی وأویژه اگر کشورها برای ت مذهب جوامع بستگی دارد، به

مشخص از خود نشان بدهند، واگرایی و  ةای در یک منطق های منطقه تری نسبت به همکاری ای قوی تمایالت فرامنطقه

این معنی که کشورهای یک منطقه به جای اینکه به همدیگر  به ؛کاهش همکاری با همسایگان را در پی خواهد داشت

ثیر عوامل مختلف أت د تحتنوجود آور جدیدی را در قالب یک بازیگر واحد به ةو سازمان یا اتحادیوند نزدیک ش

صله یکدیگر فااز گرایی، نابرابری اقتصادی(  های بزرگ، اختالفات مرزی، احیای قوم نفوذ برخی قدرت )مانند ضدهمگرایی

 تقابل ژئوپلیتیکی (.17: 1970کانتوری و اشپیگل، ) ای از خود نشان ندهند های منطقه به همکاری یچندان ةبگیرند و عالق

گیرد که منافع متعارض بین بازیگران از اهمیت و حساسیت  برابری نسبی قدرت بین بازیگران زمانی شکل می بر پایة

ها در  ن مواضع ژئوپلیتیک آ ود والمللی خارج ش ها از حد متعارف بین تا حدی که رقابت بین آن ؛دوباالتری برخوردار ش

 .(118: 1392پور پویان،  یرد )حسینگبو جنبة علنی به خود باشد مقابل هم مبتنی بر ارعاب و تهدید 

ژئوپلیتیکیتعامل

 با ژئوپلیتیکی متغیر و مثبت عوامل و ها همة ظرفیت از استفاده برای بازیگران تکمیلی هم رویکرد و همگرایی یعنی تعامل

 دیگر، عبارت به ملت. -دولت یک حیاتی های ارزش تمام و ملی امنیت و وحدت ارضی، تمامیت و استقالل حفظ هدف

 با مسامحه جهت در کشورها ژئوپلیتیکی های واقعیت با منطبق و منطقی رویکردهای نوعی به «همکاری ژئوپلیتیک»

 عنوان به واحدها از برخی رفتارهای و ها، سیاست ها، هدف وضعیت، این در(. 9: 1389 زاده، قلی و پور احمدی) است یکدیگر

 توسط رفتارها تعدیل برای تالش یا تعدیل صورت در و شود می تفسیر خود های هدف به یابی دست جهت در مانعی

 این غیر در گیرد؛ می شکل همکاری بر مبتنی رفتاری الگوی سازگار های سیاست و رفتارها به آن تبدیل و بازیگران

آوردن حسی از اجتماع  دست را به تعامل )همگرایی(دویچ کارل  (.111 :1388 قاسمی،) یافت خواهد تجلی تعارض صورت

آوردن آن مطمئن  دست آید و با به وجود می و عملیات به قدر کافی قوی و گسترده به ،داند که در طول قراردادها، نهادها می

 تعامل(. 5: 1957)دویچ، شود  فرما می  شویم که برای یک مدت طوالنی و قابل اعتماد صلح در میان مردم حکم می

                                                                                                                                                                   
1. Karl Marx  

2. Nieburg  

3. Harry Behrman  
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یک همگرایی  ؛شود ها کسب می وضعیت امنیتی که توسط مناطق یا گروهی از دولت :المللی عبارت است از بین

 کردن اختالفاتشان کم برای حل ها کاربرد خشونت توسط دولت که احتمال  طوری به ؛ییگرا آمیز از کاهش افراط موفقیت

  (.43-42: 2000شود )روزاموند،  می

 

 
.اهدافتعاملازمنظرکارلدویچ1شکل

.ترسیم:نگارندگان1988:281منبع:دویچ،

الگوی تعامل حکایت از سطح باالی روابط ژئوپلیتیک بین بازیگران در درون نظام دارد که در سایة شعور نسبی 

آید که در صورت تقویت این  وجود می سیاسی از نظر درک اشتراکات و تشابهات بین اعضای یک منطقة جغرافیایی به

در این صورت منطقه واند به باالترین سطح خود برسد که ت رابطه و چیرگی عوامل همگرا بر عوامل واگرا بین کشورها می

از این رو، الگوی تعامل آخرین سطح ای سوق پیدا خواهد کرد.  ای و تشکیل سازمان منطقه به سوی همگرایی منطقه

تعامل  ای است. در این میان آنچه  به شدن آن به سازمان منطقه تکامل روابط در یک منطقة ژئوپلیتیک قبل از تبدیل

عامل همسایگی، تشابه کُدهای ژئوپلیتیکی،   شود عبارت است از: موقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی میان کشورها منجر می

های  ای و حکومت ای، درجة باالی ثبات و امنیت منطقه های منطقه ها، فضاهای امن، اتحادیه منابع جغرافیایی همکاری

 (.119 :1392پور پویان،  )حسین غیرایدئولوژیک

تحقیق نظری مبانی
در این پژوهش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی بعد از انقالب اسالمی ایران بررسی شده 

عنوان الگوهای رابطه میان ایران و عربستان در این پژوهش بر اساس مطالعة  است. مطالعة تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی به

الملل صورت گرفته است. در این  ، جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، و روابط بین ردهای ژئوپلیتیکیها و رویک نظریه

کارگیری یک نظریة واحد وجود نداشته است و از نظریه و رویکردهایی که در ادامه آمده استفاده شده  پژوهش امکان به

 ت:اس شده  ارائه 1و رویکردها در جدول  ها هینظراست. نتایج حاصل از 

 حفظصلح

تربزرگةهایچندگانآوردنظرفیتدستبه   

کردنورسیدنبهبعضیازوظایفخاصکامل  

 کسبیکتصویروهویتجدیدازخود
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 .تعاملوتقابلژئوپلیتیکدرنظریاتورویکردها1جدول

عنوان

 نظریه)رویکرد(
پردازهینظر  مولفههایاصلینظریه 

لوهازنیوردی فون  شده است دیتأکی در روابط کشورها الملل نیبی ها تنگهدر این رویکرد، بر اهمیت موقعیت جغرافیایی، منابع نفت و گاز و  فون لوهازن   

ریچاردسنلوئیز   ریچاردسن 
ی ا هیناحنویسنده معتقد است که روابط بین  درواقعشده است.  دیتأکدر این نظریه بیش از هر چیزی بر تعداد همسایگان 

-های منطقه)تعامل، رقابت و مشاجره( بیش از هر چیزی تابع تعداد همسایگان، عوامل فرهنگی )قومی و زبانی( و نقش قدرت

باشدگیری روابط میکلای و فرامنطقه ای در ش . 

بیضی استراتژیک 
 انرژی

باشد یمها( اصلی بر منابع ژئواکونومیک )نفت و گاز(، موقعیت جغرافیایی، گذرگاههای استراتژیک )تنگه دیتأکدر این نظریه  جفری کمپ  

ها تمدنبرخورد   هانتینگتون 
در این نظریه، بیش از هر چیزی بر عامل فرهنگی تأکید شده است.  همچنین این نظریه دو بعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی را 

تاکید اصلی هانتینتگتون بر عواملی نظیر عامل تاریخی و تمدنی، عامل قومی و زبانی و عوامل ایدئولوژیک در  گرفت یبرمدر 
باشدروابط کشورها می . 

ویژرارد دوس  ژرارد دوسوی 
و  کیتیدر ژئوپل ی)ایدئولوژیکی(و فرهنگ یاقتصاد -یاجتماع یروهاین ک،یاستراتژ ،یتیجمع ،یکیزیف هایدوسوی بر مولفه

کندروابط میان کشورها تاکید می . 

 لوتواک ژئواکونومی
شده است.تعامل و رقابت میان کشورها دارای ماهیت اقتصادی و ژئواکونومیک  دیتأکدر این نظریه بر عامل ژئواکونومیک 

المللی نظیر تنگه های حایز اهمیت هستندهایی نظیر منابع انرژی و گذرگاههای بیناست. در این میان مولفه . 

 مکیندر هارتلند
سرزمینی، عوامل ژئوکالچر )زیانی و قومی(، اصلی بر موقعیت کشورها است. عالوه بر موقعیت بر مسائل  دیتأکدر این نظریه 

 .ایدئولوژی و وسعت تاکید شده است

شده است دیتأکاین نظریه نیز موقعیت محور است، عالوه بر موقعیت بر مرزهای دریایی، گروههای قومی کشورها  اسپایکمن ریملند . 

 ماهان قدرت دریایی
های طبیعی، طول ساحل، وسعت  اصلی بر موقعیت جغرافیایی کشورها است، عالوه بر موقعیت، ویژگی دیتأکدر این نظریه نیز 

است قرارگرفته دیتأکقلمرو، جمعیت و خصوصیات ملی نیز در این نظریه مورد  . 

 پیتر هاگت پیتر هاگت
شود تأکید شده  گیری روابط ژئوپلیتیکی تنش آمیز میان کشورها می جغرافیایی که منجر به شکل مؤلفه 12در این نظریه بر 

.باشدهای هیدروپلیتیک میمحوریت دیدگاه هاگت زمینه است.  

ی قدرتها منظومه  برژینسکی 
های ژی و سوختتئوری برژینسکی نیز یک تئوری ژئواکونومیک محور است و بیش از هر چیز بر نقش انردر این نظریه، 

های قدرت تاکید شده است.فسیلی در روابط میان منظومه  

نکیکیگرژان دا نکیکیگرژان دا   
-ژئوپلیتیکی، انتخاب سایر کشورها و پیروی یا عدم پیروی از سیاست خارجی آن کدهای در این تئوری بر مرزهای سرزمینی، 

الهی در روابط میان کشورها تاکید شده است. ، ایدئولوژی و نقش نیروهای ذهنی و هویت ملی کشورها ها،   

 نیکوالی روزوف
نیکوالی 
 روزوف

های ژئواکونومیک شامل: )رشد، توسعه های ژئوپلیتیک شامل: )امنیت، قدرت، تنش و همکاری( مولفهروزوف بر مولفه
شباهت یا تفاوت در ادیان مذهبی( های ژئوکالچر شامل )پرستیژ، تبادل فرهنگی، گذاری و وابستگی( و مولفهتجارت، سرمایه

.کنددر روابط میان کشورها تاکید می  

 والراشتاین نظام جهانی
ی نظیر موقعیت جغرافیایی کشورها، وزن ژئوپلیتیکی، کدهای ژئوپلیتیک، بار استراتژیک منطقه، ها مؤلفهدر این نظریه، بر 

 تعداد همسایگان و وسعت کشورها تأکید شده است.

عربستان و ایران ژئوپلیتیک

شده   ژئوپلیتیکی خاورمیانه واقع ةآسیای جنوب غربی و در حوز ةران در منطقای  دهد که بررسی ژئوپلیتیک ایران نشان می

راه  مرز است و در جنوب به دریاهای آزاد و ترکمنستان هم ،این کشور در شمال با دریای خزر، ارمنستان، آذربایجان .است

آسیای (. 23: 1380پور،  )کریمیجوار است  ترکیه و عراق و در شرق با پاکستان و افغانستان هم دارد. از سمت غرب با

ایران در این منطقه به نحو شدیدی از   که است قایفراو  ،آسیا، اروپا ةواسطه بین سه قار ةجنوب غربی درحقیقت منطق

قاره، قفقاز،  آسیای مرکزی، شبهگیرد:  شکل می یکیتیژئوپل ةاین منطقه از پنج حوز. حوادث این سه قاره متأثر است

های متفاوت و جدای جغرافیایی کشور ایران  این حوزه ة دهند اتصال ةتنها حلق (.1: 1384 رضایی،) انهیو خاورم ،فارس خلیج

(. 118 :1388)سلیمی، هم مرتبط سازد  ها را به جغرافیایی آن اتیو حتی منابع و خصوص ها نیتواند این سرزم است که می

های  این منطقه دارای موقعیتزیرا آسیای جنوب غربی را مدنظر قرار دهد.  ةایران باید در مطالعات خود منطق

و موقعیت  ،المللی ت بینالخطوط مواص انرژی، یطورکل و به ،نفت و گازک( ژئواکونومی)ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک، 

و جمله پاکستان، ترکیه،  آسیای جنوب غربی از ةاز کشورهای منطق کی چیمنابعی که ه ؛است و ژئوکالچر ترانزیتی

ها و  ، ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالشاینوجود با(. 18: 1384)رضایی،  ها برخوردار نیستند عربستان از آن
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اقتدار، و  عیف بحرانهای ض ، دولتییگرا تروریسم و افراط ،رو بوده است. در حال حاضر همشکالت متعدد و مداوم روب

شوند که با  سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می یا های فرامنطقه ت قدرتالهمچنین مداخ

هژمون در  یا منافع و اهداف قدرت فرامنطقه و ازآنجاکه رویکرد هژمونیک عدی دارند.یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ و چندبُ

های منطقه بر مبنای  شوند، همکاری و مشارکت دولت ها به دوست و دشمن تقسیم می دولت نیاولویت قرار دارد و همچن

جدی مواجه  یها یبا دشوار یمنافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکار

نخست  ةدر مرحل ،کی غلبه کندژئوپلیتی یها می ایران برای اینکه بتواند بر این تنگناها و چالشالشود. جمهوری اس می

دوم تدوین سیاست خارجی مبتنی بر مبانی علمی  ةدقیق ژئوپلیتیک کشورهای منطقه و در مرحل ةنیازمند مطالع

 (. 6: 1393محرابی و اقتدارنژاد، ست )اژئوپلیتیک 

و  انهیدر خاورم یعربستان سعود ژئوپلیتیک تیموقعدهد که  از سوی دیگر، بررسی ژئوپلیتیک عربستان نشان می

 یایفارس و در به خلیج یدسترس سو، یک کشور شده است. از  نای  های بزرگ به توجه قدرت ببفارس همواره س خلیج

 یاکشوره گریممتاز از د یتیکشور را در موقع نای  نفت جهان همواره ریذخا پنجم کیداشتن اریدراخت گرید یسرخ و از سو

سرخ  یایفارس و در دو آبراه مهم جهان خلیج انیداده است. قرارگرفتن عربستان در م ار( قررانیا یاستثنا فارس )به خلیج

هرمز و  ةادشده مستلزم عبور از تنگیاست. اما استفاده از هر دو آبراه  دهیبخش یخاص یکیتیژئوپل تیکشور موقع نای  به

در  یعربستان سعود ،سبب نیبه هم(؛ 49 :1389یی و احمدیان، قاآ) اند منیو  رانیا نفوذب است که تحت ندالم باب ةتنگ

بشکه نفت  ونیلیده م انهکشور روز نیا رایصدور نفت است، ز یهرمز برا ةکردن تنگ نیگز یجا یبرا ییرهایمس افتنی یپ

را اعالم و  ینفت ةلول طساخت سه طرح خبه کشور شروع  نی، ا1975راستا، از سال  نیکند. در ا راه صادر می نیاز ا

 ،یفارس مبادرت کرده است )آشت در سواحل خلیج یامنظ گاهیپا سیتأس ةکالن در طرح گسترد یگذار هیزمان به سرما هم

دو قرن گذشته  یسرخ مرتبط بوده و ط یایبا در گریفارس و از سمت د با خلیج سو یک از  ستانعرب ،(. درواقع19: 1391

المندب و هرمز  باب یها از تنگه دیها با استفاده از آبراه یبرا رایب مسلط شود. زندمال باب ةتنگ وتالش کرده است بر یمن 

 یتنگنا نوعیامر  نیهرمز مسلط است و ا ةر تنگب رانیالمندب و ا ر بابب منیاست که  یدر حال نیعبور کند و ا

 یریپذ بیاحساس آس شهیشده عربستان هم ببمسئله س نای  که یا گونه کرده است؛ به جادیکشور ا نیا یبرا کیتیژئوپل

در عمل  ،بسته شوند ادشدهی یها تنگه که یکند و درصورت دو تنگه صادر می نیا قیفت خود را از طرنکند. عربستان 

 یعربستان ط استیا به جنوب چشم دوخته است. سنتنگ نیرفع ا یبرا ن،یبنابرا .شود کشور قطع می نیصادرات نفت ا

شده که   عرب واقع یایکند. در جنوب عربستان در دایپ یآزاد دسترس یایبوده که به هر نحو ممکن به در نیها ا سال نیا

ظفار عمان و حضرموت یمن واقع  یها نا. اما استافتی یهند دسترس انوسیتوان به اق آن می قیآزاد است و از طر ییایدر

ند. بنابراین، این کشور همواره سعی کرده است این آزاد یایعربستان به در یدسترس ةعرب از موانع عمد یایدر کنار در

 (.41: 1388جعفری ولدانی، بردارد )تنگناها و موانع ژئوپلیتیک را از میان 
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.نقشةموقعیتایرانوعربستاندرمنطقةخلیجفارس1نقشة

ترسیم:نگارندگان

تحقیق روش
گردآوری اطالعات  ةتحلیلی است. شیو -لحاظ روش توصیفیو از کاربردی  روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ ماهیت

 غیرهو  ،اینترنت، ها روزنامهاسناد، ها، مقاالت،  قرار دارد که با مراجعه به کتاب و اسنادی ای نیز بر اساس روش کتابخانه

ای، اعم از منابع  تالش بر این بوده تا از اطالعات و مستندات کتابخانه .برداری و تنظیم شده است اطالعات الزم فیش

الملل، و  های جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، دانش روابط بین مهم و معتبر خارجی و داخلی نظیر منابع موجود در حوزه

« کیفی»ها در این پژوهش  شیوة تجزیه و تحلیل داده. علوم سیاسی، برای ارزیابی رویکرد این مقاله استفادة موسع شود

گیری کالن در زمینة روابط  های عقالنی و علمی بهره گیرند و به یک نتیجه اند از استدالل است و نگارندگان تالش کرده

 ژئوپلیتیکی دو کشور دست یابند. 

تحقیق هاییافته
ایران اسالمی انقالب از قبل دهه یک در کشور دو روابط

تا قبل از انقالب اسالمی از آنجا که دو کشور ایران و عربستان هر دو در بلوک غرب حضور داشتند، الگوی روابط دو 

دو کشور از وجوه تشابه  ینفت یها یاوپک، استراتژ لیبعد از تشککرد. در این دوره،  کشور از الگوی تعامل پیروی می

گسترش داد  یریگ طور چشم دو کشور را به ژئوپلیتیکیسازمان اوپک روابط هر دو دولت در  حضور. زیادی برخوردار گشت

برخوردار  یمشابهآرای از  یجهان وای  منطقه ةدر عرص ی واسیکه آن دو در مسائل مختلف س دیامر موجب گرد نیو ا

 یو اقتصاد یاسیمسائل مختلف س بارةکرد و در دارید رانیاز ا ،، ملک فیصل، پادشاه وقت عربستان1345ند. در سال شو

به عربستان  زیشاه ن لئیاعراب و اسرا ةروز پس از جنگ شش 1346سفر در سال  نیبا شاه مخلوع مذاکره نمود. متعاقب ا

داشتند  ییها دو کشور مالقات یو اقتصاد یاسیمقامات س ریخارجه و سا یوزرا ب،یترت ها، بهدارید نیاز ا سپ .سفر نمود

با  1350 ةو عربستان در ده رانیدو کشور ا روابط. نبود یگرید زیچ کپو او یاسیدر امور س شتریب تعاملز آن ج ةجیکه نت
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دو  ن،یدکتر نیاست. در چارچوب ا نییو تب ریمزبور قابل تفس نییبا آ شتریب بود و خورده وندیپ کسونین یاسیس نیدکتر

با قدرت  رانیراستا، ا نیدر ا .کنند حفظ وضع موجود و منافع غرب آغاز می یرا در منطقه برا تعامالت ژئوپلیتیک کشور

نقش قدرت  ینفت میعظ ریو ذخا یو عربستان با توان مال ردیگ منطقه را برعهده می تیخود حفظ امن ینظام ةبالند

لیج فارس با محوریت گیری نظم امنیتی در منطقة خ . مجتهدزاده در این دوره معتقد به شکلشود را متعهد می یاقتصاد

ورزند )مجتهدزاده،  اند و به همکاری با ایران مبادرت می ایران است که کشورهای جنوبی منطقة خلیج فارس آن را پذیرفته

1395 .) 

1367– 1357 ایران در اسالمی انقالب گیری تأثیرشکل تحت ژئوپلیتیکی تقابل: دورۀاول

گیری انقالب اسالمی در کشور ایران ماهیت و اهداف سیاست خارجی ایران متحول شد. ایران از حالت  پس از شکل

گزین  جای« نه شرقی نه غربی»متحد استراتژیک در منطقة خلیج فارس به دشمن شماره یک امریکا تبدیل شد و شعار 

ا امریکا و شوروی خواستار گسترش انقالب اسالمی جویی ب سیاست وفاداری و همکاری با امریکا شد که ضمن مبارزه

ای نیز  (. در بُعد منطقه71: 1384نیا و رومینا،  )صدور انقالب( در سایر کشورهای اسالمی از جمله عربستان شد )حافظ

کنندة وضع موجود به یک کشور تجدیدنظرطلب و مخالف حضور امریکا در  کار و تثبیت ایران از نقش یک کشور محافظه

های سنتی و  زنندة ثبات رژیم به یک کشور دشمن امریکا و برهم« قدرت منطقه»نطقه تبدیل شد. ایران از حالت م

ویژه عربستان سعودی محسوس شد.  کار تبدیل شد. آثار ناشی از انقالب ایران بالفاصله در کشورهای منطقه به محافظه

الملل نیز قطع نظر از تحوالت داخلی  ور داشت، زیرا سیاست بینالمللی را نیز نباید از نظر د نهایتاً، عامل سیاست بین

های امریکا در ایران، اتکای  کند. پس از انقالب اسالمی و فروریختن پایگاه سلسله الزاماتی را به یک کشور تحمیل می

وسیلة عربستان  عنوان ژاندارم منطقه را به این کشور به عربستان سعودی بیشتر شد و خألهای ناشی از سقوط شاه به

و تنـزل مناسـبات دو کـشور تـا سـطح ژئوپلیتیکی  روابط ها موجب سردی و تیرگی مجموع این اقدامسعودی پُر کرد. 

های مثبت  شدن یک فروند هواپیمای سعودی و فرود آن در فرودگاه مهرآباد و اقدام حادثة ربوده 1363کاردار شد. در سال 

 1364دادن به این حادثه سبب شد روابط دو کشور تا حدودی رو به بهبود نهد. در سال  جمهوری اسالمی ایران در پایان

سفر وزیر خارجة عربستان به جمهوری اسالمی و سفر وزیر خارجة وقت ایران به عربستان رخ داد. این سفرها با هدف 

 ای در پی نداشت فت، اما نتیجهای از مشکالت فیمابین چون حج و جنگ ایران و عراق صورت گر بهبود روابط و حل پاره

عربستان برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی ایران با افزایش صدور نفت قیمت  ،1365در سال  (.9: 2009 کوردسمن،)

مریکا اآن را کاهش داد که به تیرگی مجدد روابط دو کشور انجامید. سردی حاکم بر روابط دو کشور و تشدید آن توسط 

که اعتراض  1366تن از حجاج ایرانی در مراسم حج  400ای بر ضد ایران همچنین شهادت  انات منطقهبا هدایت جری

مرداد  26»شدید جمهوری اسالمی را در پی داشت و درنهایت حملة تظاهرکنندگان تهرانی به سفارت عربستان در تهران 

تیرگی روابط دو کشور را به اوج خود رساند. همراه داشت  را به ،الغامدی ،شدن یک دیپلمات سعودی که کشته« 1366

جانبة مناسبات سیاسی با جمهوری اسالمی ایران اقدام کرد  عربستان به قطع یک 1367در ششم اردیبهشت  ،سرانجام

تأثیر  الگوی روابط ایران و عربستان سعودی تحت 1367(. بنابراین، پس از انقالب اسالمی ایران تا سال 53: 1393)رشید، 

 کرد.  های امریکا از الگوی تقابل و رویارویی پیروی می تدخال
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درایندوره«تقابلژئوپلیتیکی»گیریهایشکلترینزمینهمهم

 ،1رابین رایتو به قول  میعظ قیاتفا رانیدر ا یوقوع انقالب اسالم :آنصدورازترسواسالمیانقالبپیروزی

ای  ضربه یعربستان سعود میبر رژ رانیانقالب در ا نیا یروزیپ. (20: 2000رایت، )ود ب کبیر البقان ،ییامریکا لگریتحل

امریکا و غرب  ةمتحد االتای  وابسته به رانای  همانند شاه یتطنعربستان سل میکوبنده وارد کرد: اول از آن جهت که رژ

را ساقط کند،  رانیت حکومت اتوانس یمردم نبشیوجود داشت که اگر ج ها یدولت سعود یبرا ینگران نیا ،نیبنابرا .بود

و پرچمدار اسالم در  یوح نیسرزم که دولتشان بودند یمدع ها یسعود ،دوم ؛دهد خها ر آن یتواند برا اتفاق می نیهم

 ها نهیزم همةهستند که در  یاسالم تکیه دارد و تنها کشور لیو اص یواقع یها انیبر ب تیاست و وهاب یجهان کنون

دوست و  یبه خود بودند که به ادعا کینزد یشورکآن هم در  یشد، اما آنان شاهد انقالب میقرآن اجرا های  مانفر

متفاوت بلکه متضاد با اسالم سیری حال، تف نیاحکام اسالم بود. در ع یداشت و خواستار اجرا یاسالم ةشیدشمن ر

 رایز ،بود زین یداخل یبلکه چالش، نبود یعربستان سعود یبرا «ژئوپلیتیکی چالش» هانانقالب ت نیاکرد.  ارائه می یسعود

گرفتند و اقلیت  ها را به باد انتقاد می و آننستند دا می یاسالمریغ یطور کل فارس را به جیخل های ی)ره( پادشاه ینیامام خم

فراخوان  .پاسخ دادند شانیها به فراخوان ا و اعتراض ها ییمایهپار یعربستان با برگزار یمستقر در استان شرق ةشیع

استان  یعیاجتماعات ش انیشد. در م که از تهران و قم صادر می «متحده االتیفاسد و طرفدار ا یها میرژ یسرنگون»

: 1998واسیلیو، ) کرد دایپ یطرفداران دندبو یغربضدو  یشدت مذهب عربستان که به تیاز جمع یعیوس یها و بخش یشرق

گرفت  س قدرت قرار میأفرد در ر کی یعنی ؛قبل از انقالب بود رانای  عربستان مشابه تیحاکم ستمیسطور کلی،  به (.469

 .امریکا بود یها تیحما ژهیطور و و به یخارج یها به قدرت یمتک ی فقطداخل یها مخالفت ها و چالش که در مقابل

سر سازش داشته باشد. از  ،موجود بوددر وضع رطلب دنظیتجد، که رانیا یتوانست با انقالب اسالم یعربستان نم نیبنابرا

عربستان و  یخود را سو لیغیزود نوک حمالت تب اریبودنش بس یانقالب یصةعلت خص به یانقالب رانیا ،زین گرید یسو

 (.21: 1373ی، اظمکمرتجع عرب نشانه گرفت )اخوان  یکشورها ریسا

متفاوتسیاسیساختارهای سیاست خارجی ایران عبارت بود از: گیری انقالب ایران، اهداف  پس از شکل:

بخش؛ تبلیغ اسالم و  های آزادی پذیری؛ حمایت از مستضعفان و نهضت تالش برای برقراری حکومت جهانی؛ نفی سلطه

(. در 1373ویژه مذهب شیعه؛ طرح ایدة صدور انقالب اسالمی و تشکیل امت اسالمی )اخوان کاظمی،  دعوت به آن به

ل و اهدافی نظیر رهبری جهان اسالم، رهبری کشورهای عربی، وحدت جهان عرب، تبلیغ مقابل، عربستان نیز اصو

( که به 1372نمود )فخری،  مذهب وهابی، جلوگیری از گسترش انقالب اسالمی، و حفظ وضع موجود منطقه را تعقیب می

ا کُدهای ژئوپلیتیکی ایران در بُعد کُدهای ژئوپلیتیک )دستور کار سیاست خارجی ایران( ناسازگار و بعضاً متعارض بود، زیر

 ای خواستار تغییر در وضع موجود بود. منطقه

علت تغییر در ماهیت اهداف نظام سیاسی ایران،  بعد از پیروزی انقالب اسالمی، به :فرهنگیساختارهای

نحوی که اختالفات سیاسی و فرهنگی به هم آمیخته شده و  شدت تقویت و تشدید شد. به اختالفات در زمینة فرهنگی به

ی انقالب ایران بر مبنای اسالم بود و ایدئولوژ (. درواقع، پایة 1369نمایند )مسجدجامعی،  متقابالً همدیگر را تقویت می

نقطة شروع تعارضات دو کشور نیز از همین جا آغاز شد. مبنای این تعارض به نحوة برداشت و نگرش به اسالم 

در جهت تغییر جامعه و تغییر  های خاص خودش دلیل ویژگی شیعه به های سیاسی شیعه و سنی،  گیری گردد. در جهت برمی

کار و روحیة سازگاری با نظام حاکم و وضع موجود را  کند؛ در حالی که مذهب سنی عمدتاً محافظهکت میوضع موجود حر

                                                                                                                                                                   
1. Robin Wright  
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این معنا که عربستان با توجه به  گذارد؛ به  گیرد. این نحوة نگرش در سیاست خارجی کشورها نیز تأثیر می در پیش می

گیرد و ایران با  نه و موافق با وضع موجود را در پیش میکارا اش از اسالم سیاست خارجی محافظه کارانه برداشت محافظه

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.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تعارض ژئوپلیتیکی دو کشور در زمینه  :کشوردواقتصادیساختارهای

های نفتی و رقابت دو کشور در اوپک  شود. در این زمینه تعارض در دو بخش سیاست ژئواکونومیک نیز مشاهده می

داشتن قیمت نفت بوده و ایران  حداقل ثابت نگهشود. عربستان در این دوره با افزایش تولید خواهان کاهش یا  مشاهده می

بر افزایش قیمت نفت تأکید دارد. تمایل عربستان به افزایش تولید نفت در سه بُعد قابل تحلیل است: یک دلیل ژئوپلیتیک 

وابط های پایین استخراج نفت؛ دوم، دالیل ژئوپلیتیک که عبارت است از: ر چهارم ذخایر نفتی و هزینه انرژی و وجود یک

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، 

 شود. تعارضات ژئوپلیتیکی در این دوران محسوب میتعارضات اقتصادی و ژئوپلیتیک انرژی عاملی برای 

انقالب اسالمی و تغییر در کُدهای ژئوپلیتیکی ایران )دستور کار  گیری شکل از پس :متفاوتامنیتیهایدیدگاه

های امنیتی متفاوت دو کشور به  های امنیتی ایران نیز تغییر کرد. در این دوره دیدگاه سیاست خارجی ایران(، دیدگاه

های امنیتی ایران بر مبنای تبلیغ اصول انقالبی، حمایت  عارضات ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شد. از یک سو، دیدگاهت

جویی مستقیم با مشروعیت ایدئولوژیک حاکمان فعلی  ، مبارزهدیپلماتیک( از عناصر اسالمی)ایدئولوژیکی، مالی و 

رسانی را  کردند )عربستان نقش اصلی این کمک عراق حمایت میها که قویاً از  خصوص آن کشورهای خلیج فارس به

(. عالوه بر 107: 1386)فولر،  های شیعه برای برپاکردن یک انقالب اجتماعی بود گیری از اقلیت عهده داست(، و بهره به

طقه با ها، ایران مخالف حضور نیروهای خارجی به رهبری امریکا در منطقه و سیاست تأمین امنیت من این سیاست

ای بود. در مقابل، رویکردهای امنیتی عربستان  ای بدون حضور بازیگران فرامنطقه مشارکت جمعی همة بازیگران منطقه

های بنیادگرای اسالمی در داخل عربستان، و تهدید توسعة نفوذ شوروی بود. در  در این دوران شامل ایران اسالمی، جنبش

خواهان حضور نامرئی   یج فارس، عالوه بر تشکیل شورای همکاری خلیج فارس،این دوره عربستان برای تأمین امنیت خل

 (.234: 1397کرد )زارعی،  های امریکا بود و با ورود ایران به ترتیبات امنیتی مخالفت می و حمایت

عنوان متحد استراتژیک عربستان نقش اساسی در  در این دوره امریکا نیز به :ایفرامنطقههایقدرتنقش

گیری تنش ژئوپلیتیکی دو کشور داشت. با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تهدید منافع امریکا در منطقه، اتکای  شکل

عنوان ژاندارم منطقة خلیج  این دولت به کشورهای دیگر مانند عربستان بیشتر شد و عربستان خأل ناشی از سقوط شاه به

های مالی، نظامی، و  که امریکا موضع عربستان در خصوص ارسال کمک نفارس و پاسدار منافع امریکا را پُر کرد. همچنا

کرد و اختالفات ایران و عربستان در خصوص قیمت نفت، مراسم حج، و  اطالعاتی به عراق را تشویق و از آن حمایت می

امریکا در این (. بدین ترتیب، 1371های امریکا بوده است )اسدی،  امنیت خلیج فارس تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست

 دوره برای تأمین منافع خود تعارض ژئوپلیتیکی ایران و عربستان را شدت بخشید. 

(1380-1367تحمیلی) جنگ پایان از پس ژئوپلیتیکی تعامل سمت به تقابل از چرخش:دورۀدوم

و پایان جنگ ایران و عراق، مجدداً طلیعة بهبودی روابط ایران و عربستان نمایان شد. با پایان  598با پذیرش قطعنامة 

توانست تهدیدکنندة ثبات و امنیت منطقه باشد. این تهدید برای  جنگ، عراق به صورت یک کشور نیرومند درآمد که می
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(. از سوی 75: 1384نیا و رومینا،  این اولین زمینة مشترک بود )حافظ  هر دو کشور ایران و عربستان نیز متصور بود که

ها و بیانات خود به تعامل و دوستی با عربستان و کشورهای منطقه تأکید  گیری دیگر، رهبران و مقامات ایران نیز در موضع

دو کشور، تجدید روابط متقابل  ةپس از سه سال قطع رابطة سیاسی، در پی مذاکرات وزرای خارجورزیدند. بدین منوال که 

های  های یکدیگر گشودند. سال های خود را در پایتخت سفارتخانه 1370اعالم شد و مقامات تهران و ریاض در فروردین 

گیری  برای شکلزدایی و بسترسازی  آغاز کار دولت آقای خاتمی( دورة تنش) 1376شروع مجدد روابط دو کشور تا  1370

 1376به تهران در آذر  ،ولیعهد پادشاهی سعودی ،آید. ورود امیرعبداهلل شمار می روابط دو کشور به تعامل ژئوپلیتیکی در

 ژئوپلیتیکیبرای شرکت در اجالس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی نقطة اوج روند رو به بهبود مناسبات 

، لی) های یکدیگر فزونی یافت دو کشور به پایتختآمد بلندپایگان  و بود. پس از این سفر، رفت 1370دو کشور در دهة 

آسا کویت را اشغال نمود که موجب ایجاد بحران  عراق در یک اقدام برق 1369از سوی دیگر، در مرداد  (.15 :2010

ها امریکا در منطقه و عربستان  المللی در این منطقة حساس و متعاقب آن حضور نیروهای چندملیتی و در رأس آن بین

ی در نزدیکی ایران با عربستان و کشورهای منطقه گیری منطقی ایران در این بحران خود عامل مؤثر دیگر گردید. موضع

ها از کمک به عراق در جنگ با ایران بود. پس از فروپاشی شوروی و تصور  و همچنین ایجاد نوعی پشیمانی در آن

شدن جهان، امریکا به حضور در جهان استمرار بخشید و برای کنترل جریان نفت در صدد تثبیت و حضور دائمی  قطبی تک

زیرا از سوی افکار عمومی داخلی و   منطقه برآمد. این امر در درازمدت چندان خوشایند کشورهای منطقه نبود،خود در 

کردن امریکا در منطقه بر لزوم تعامل  جهان اسالم و عرب تحت فشار بودند. مقامات ایران در این دوره در عین محکوم

س توسط کشورهای منطقه و بدون حضور کشورهای خارجی میان دو کشور و کشورهای منطقه و تأمین امنیت خلیج فار

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 

تعامل ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شد. این روند با بروز تحوالت دیگری از جمله فروپاشی شوروی تداوم یافت. از جمله به 

بست رسیدن  تعارضات ژئوپلیتیکی دو کشور در این دوره مسئلة صلح خاورمیانه بود که با روی کار آمدن نتانیاهو و به بن

از تردید نمود که بدین ترتیب روابط دو کشور از تقابل به سمت تعامل تغییر این طرح ابر این طرح عربستان نیز از آیندة 

 کرد و تعامالت ژئوپلیتیکی دو کشور در این دوران تقویت شد.

هایتعاملژئوپلیتیکیدوکشوردرایندورانترینزمینهمهم

یاسـی، اقتصـادی، و   شمسی فشارهای س 1360در اواسط دهة  :تحمیلیجنگازپسایرانزداییتنشسیاست

گیری افزایش یافت. ایران برای کاهش این فشارها و جلوگیری از یک ائتالف گسـترده   طور چشم نظامی وارده بر ایران به

زدایی در روابـط خـود    نمود و به دنبال آن سیاست تنش 598علیه کشور در یک اقدام منطقی مبادرت به پذیرش قطعنامة 

رای حل مشکالت کشور اتخاذ نمود. در منطقة خلیج فارس، عربستان با توجه به موقعیت با کشورهای جهان و منطقه را ب

تـرین   نماید. بنابراین، بهبودی روابط با عربستان مهـم   ترین این کشورها بوده و عمالً نقش رهبری را ایفا می اش مهم ویژه

بـرای   60و از اواخـر دهـة    598ذیرش قطعنامة داد. بنابراین، ایران پس از پ زدایی ایران را تشکیل می بخش سیاست تنش

 بهبودی و رشد و گسترش تعامل ژئوپلیتیکی با عربستان و کشورهای منطقه ابراز تمایل نمود.

شمسی نیز دچار مشکالت اقتصادی شد.  1360عربستان نیز از اواخر دهة  :عربستاناقتصادی-سیاسیمشکالت

رسـید.   1369میلیـارد دالر در سـال    20بـه حـدود    1359میلیارد دالر در سال  108مثالً، درآمد ارزی این کشور از حدود 

یگر، مشروعیت حکومت ای پس از جنگ ایران و عراق افزایش یافت. از سوی د طور فزاینده های نظامی عربستان به هزینه
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شـد. بنـابراین، عربسـتان     های بالعوض به کشورهای قدرتمند خارجی ناشی می عربستان از دالرهای نفتی و دادن کمک

برای غلبه بر این مشکالت اقتصادی در این دوره به گسترش تعامل ژئوپلیتیکی با ایـران، کـه یـک کشـور قدرتمنـد بـا       

 ، اقدام کرد.موقعیت استراتژیک در شمال منطقه بود

تـرین تحـوالت    مهـم   :شردمنجررکشوردونزدیکیبهنیزدورانایندرایمنطقهوالمللیبینتحوالت

ویژه با روی کار آمدن آقای خاتمی در عمـل نیـز    زدایی ایران، به سیاست تنش»  ای در این دوره شامل المللی و منطقه بین

ورهای منطقه که در بلوک غرب قرار داشتند و یک قطب دنیـا یعنـی   ، عامل اصلی تهدید غرب و بعضی از کش«اثبات شد

های اقتصـادی و در نتیجـه    شوروی فروپاشید و موجب شد تا رهبری امریکا برای بلوک غرب مورد تردید قرار گیرد، قطب

سـازی و   انرقبای جدید برای امریکا پدیدار شد، ماهیت اصلی سیاست امریکا برای حضور دائمی در منطقه از طریق بحـر 

تـر شـد،    نمایی تضادهای ژئوپلیتیکی ایران بـا کشـورهای منطقـه و عربسـتان مشـخص      های موجود و بزرگ تداوم بحران

افزایش نظامیگری و به دنبال آن کاهش قدرت اقتصادی امریکا موجب کـاهش برتـری و نفـوذ ایـن کشـور در جهـان و       

و مخالفت شدید کشورهای غربی با طرح تحریم امریکا علیـه  نکردن  منطقه و حتی میان متحدان خود گردید که همراهی

ای مانند پیمان نظـامی   ای از آن است، کُدهای ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در خصوص بعضی مسائل منطقه ایران نمونه 

 تر شد. اعتمادی به اسرائیل در خصوص روند صلح خاورمیانه به یکدیگر نزدیک اسرائیل و ترکیه و بی

 (1384–1380) سپتامبر11تأثیرحادثة تحت ژئوپلیتیکی تعامل: مدورۀسو

شود. به ویژه آنکه تعداد  خاورمیانه و خلیج فارس محسوب می ةعطف مهمی در تحوالت منطق ةسپتامبر نقط 11 ةحادث

سپتامبر  11عنوان عوامل القاعده در این حادثه مشارکت داشتند. عملیات تروریستی  قابل توجهی از اتباع عربستان به

کار و حضور نظامی  متحده و اعراب محافظه های بنیادگرای سنی از پیوندهای نزدیک ایاالت بازتابی از نارضایتی گروه

امریکا و  ةبه رهبری امریکا به افغانستان و سپس حمل المللی تهاجم ائتالف بین ،امریکا در منطقه بود. با این حال

و زمینه برای تعامل ایران و عربستان  گیری نظمی نوین در منطقه منجر شد لبه شک 2003متحدانش به عراق در سال 

 هر حرکتی برای حل معضالت بالفعل یا بالقوه در سطح خلیجسپتامبر،  11پس از حادثة  (.383: 2009کوهن، ) فراهم شد

ریانی که مایل به وجود تنش فارس با نزدیکی دیپلماتیک ایران و عربستان تسهیل شد. به همین دلیل، تاکنون هر ج

های پدیدآمده میان ایران و عربستان سود جسته است. تالش برای  در منطقة خلیج فارس بوده از فاصلهژئوپلیتیکی 

را به رهبری  «االصل الدن سعودی اسامه بن»مریکا اکه  1380ویژه از سال  تهران و ریاض، به تعامل ژئوپلیتیکیتحکیم 

 یافت ها قرار گرفت، اهمیت بسزایی مریکاییامتهم کرد و دولت ریاض مورد سوءظن و تعرض سیاسی  سپتامبر 11حادثة 

سپتامبر و حوادث پس از آن وارد  11با حوادث  90 ةو عربستان در ده رانیروابط اطور کلی،  به (.33: 2015کوردسمن، )

 یها بر نظام یمیعظ اتو تأثیر ش فراهم شدو زمینه برای تعامل ژئوپلیتیکی دو کشور بیش از پی گشت ینینو ةمرحل

 .ها نهاد آن یاسیتفکر رهبران و نخبگان س ی واسیس

گیریتعاملژئوپلیتیکیدرایندورههایشکلترینزمینهمهم

 لیمتحده پس از چند دهه ارتباط هماهنگ و مؤثر به دل االتیو ا نعربستا یروابط سنت :سپتامبر11حادثةوقوع

شدن  داخل عربستان که به کشته یو انفجارها ورکیویواشنگتن و ن یانفجارها ستیدر ل ینفر از اتباع سعود 16حضور 

های اولیة پس از  مریکا و عربستان طی سالاتضعیف روابط با شد.  دهیاتباع امریکا در عربستان منجر شد به چالش کش

مریکا و کشورهای عربی منطقه که تا آن زمان علیه ایران ائتالف افغانستان، ا و اشغال عراق و 2001یازدهم سپتامبر 
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کردن این کشور با  شکل گرفته بود تضعیف شد و سقوط طالبان و صدام و معضالت پاکستان و دست و پنجه نرم

گ های بزر عربستان سعودی در تعامل با قدرت .ای و اقتصادی ایران افزود اش بر نقش و جایگاه منطقه مشکالت داخلی

فارس در عرصة  تری در مقایسه با سایر کشورهای عربی حوزة خلیج کارانه اما در عین حال مستقل رویکردی محافظه

های  آفرینی قدرت های ایران در خصوص محدودکردن نقش رویکرد به دیدگاهکرد. این  سیاست خارجی را دنبال

درونی  روابطها برای تقویت  این مسئله تالش سعودی .(23: 2003باگت، ) تر است ای در خلیج فارس نزدیک فرامنطقه

فارس و در اولویت قراردادن روابط گروهی با سایر بازیگران نسبت به روابط دوجانبه را آشکار  شورای همکاری خلیج

و قدرت عربستان و همچنین حوادث پس از یازدهم سپتامبر ناشی  یتیکیهای ژئوپل از ویژگییادشده کند. رویکرد  می

با های بزرگ، روابط خود را  ضمن ایجاد توازن بین قدرت ،خود کُدهای ژئوپلیتیکیکند تا در  شود و این کشور سعی می می

 (.4: 2013)لویس،  سازد نیز در این چارچوب برقرارایران 

 از ملک فهد ابتیبه ن ریچند سال اخ یکه ط ،عبداهلل ریام ،دوره نیا در :کشوردومقاماتزداییتنشسیاست

 یها شیگرا در یعال اریبس ةنیزم شیسابقه و پ یکه دارا شانیاصالحات را شروع کرد. ا ،قدرت را در دست گرفت

 جادیا، تعامالت ژئوپلیتیکی، و ای ثبات منطقه شیبا افزا نهیزم نیدر ا یمناسب یراهکارهابود  ایران  ژهیو ای به منطقه

 2001و اعالم سال  یخاتم یاز طرف آقا «ها تمدن یگوو گفت» استیساز سوی دیگر، اتخاذ کرد.  یاسیباز س یفضا

عد زمان بود، در بُ هم تامبرسپ 11 ةحادث اهرچند ب رانیا یاسالم یجمهور شنهادیسازمان ملل با پ یاز سو شمسی( 1380)

 زیاز هر چ شیمناسبات ب نیدو کشور را فراهم کرد. تحول در ا کیاستراتژژئوپلیتیک و  تعامالت یها نهیای زم منطقه

و  رانای  جهان از جمله یکشورها نیالملل بود که آثار خود را در روابط ب نظام بین وجودآمده در به راتییاز تغ یناش

: 1384نیا و رومینا،  )حافظ داد دیای را نو منطقه یو اقتصاد ی،تیامن ،یاسیس یها نظام یگیر کرد و شکل قیعربستان عم

77-78.)  

(1397-1384) عربی هایتأثیرانقالب تحت ژئوپلیتیکی تقابل به تعامل از چرخش: دورۀچهارم

داخلی،  ها، تحوالت نوین در سـطوح آن ةو روابط دوستانتعامل ژئوپلیتیکی ایران و عربستان پس از گذشت دو دوره از 

تقابل دو کشور دامن  تـضاد وبـه  تیک و ایـدئولوژیک مجـدداًیالمللی با برجستگی رقابت و تقابل ژئوپل و بین ،ای منطقه

آید؛  می شمار اصلی جهان تشیع به ةهست تیک ایران مذهب شیعه است، زیرا ایرانییکی از بارزترین تمایزات ژئوپلزیرا زد. 

از سوی  .(46 :1386العابدین،  )زین نوین تشیع گره خورده است های اخیر با ژئوپلیتیک اینکه منافع ایران در سال  ویژه به

کاری خارج  وهابی است که در این دوره از چارچوب محافظه تفسیر سلفی/ تمایز بارز سعودی مذهب سنی با ،دیگر

های اخیر  و ناآرامی ،ای های منطقه شدن عنصر شیعی در سیاست ررنگسپتامبر بر منطقه، پُ 11 ةشود. پیامدهای حادث می

و  ،«بحرین»، «لبنان»، «عراق»عودی را برجسته کرد: چهار حوزه رقابت و تضاد میان ایران و عربستان س جهان عـرب

ای ایران و  های منطقه مدیترانه در قالب رقابت ةل خلیج فارس و حوزئ. ویژگی مهم این چهار حوزه اتصال مسا«سـوریه»

همیت بوده است. ا در کنار نقش ساختاری ایاالت متحده «ایدئولوژی»و  «تیکیژئوپل»ثر از دو عامل أعربستان سعودی مت

ای  ها به بازیگران منطقه رقابت در آن باعث شده تا هر کدام از این مناطق برای ثبات و امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه

در  .(118: 1392)ساعی و علیخانی،  ای را دربر گیرد ای و فرامنطقه ای از بازیگران منطقه و طیف گسترده ودمحدود نش

 قبال در و خلیج فارس منطقة لبنان، در عراق، سعودی عربستان و ایران ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک های این دوره رقابت

 سطح در دیگر، سوی است. از کشور بوده دو بین تعارض ژئوپلیتیکی الگوی شدن حاکم تجلی خاورمیانه اخیر تحوالت

 ای هسته در برنامة ویژه به راسیه ایران پروژة تشدید و منطقه در نظم ایران بخش ثبات نقش نفی الملل، بین نظام ساختاری
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 به حساسیت لبنان سپس و عراق تحوالت پرتو در ای منطقه های سیاست در شیعی عنصر شدن پُررنگ و ایران، آمیز صلح

 با سوریه عراق، ایران، های پیوستن حکومت هم از به اینکه کردن مطرح با انجامید که ایران قبال در سعودی عربستان

هالل »تشکیل حسین صدام از پس عراق با روابط از ایران و هدف شد خواهد تشکیل« شیعی هالل»یک لبنان  اهلل حزب

و  کیتیم ژئوپلأهای تو و عربستان به رقابت رانیبازگشت مجدد ا را بـرای نـهیمز این عوامل عنوان شد. مجموعة « شیعی

این دو کشور در  شتریبهای ژئوپلیتیکی  شدن رقابت ایدئولوژیک و ایدئولوژیک تـضاد و تقابـل جهیو در نت کیدئولوژیا

  فراهم کرد. دوره

گیریتقابلژئوپلیتیکیدرایندورههایشکلترینزمینهمهم

 را های منطقه رژیم و ها، دولت مردم، همة که بود خاورمیانه در بزرگی تحول سرآغاز 1389 سال آغاز:اسالمیبیداری

 بیداری شد. تحوالت تبدیل و بحران تهدید به دیگر برخی برای و فرصت برخی برای اسالمی بیداری لذا نمود. خود از متأثر

 کشید چالش به را اسالمی خاورمیانة در امریکا متحدة خصوص ایاالت به غرب تجویزی و استعماری، تحمیلی، نظم اسالمی

 های رژیم در ابتدا اسالمی بیداری چارچوب این در برآمد. اسالمی نوین تمدن و احیای اسالمی نوین نظم ایجاد درصدد و

 ،«مبارک»مصر  ،«علی بن»اقتدارگرای تونس  های حکومت توانست و داد رخ غرب به وابسته سلطنتی پدرساالر و اقتدارگرا

 با فارس خلیج شورای همکاری و سعودی عربستان که بود اینجا از و کند ساقط را« صالح عبداهلل»و یمن  «قذافی،»لیبی 

 و اقدامات جبهه دو در رو، همین از شود. ای موجود منطقه نظم تغییر مانع کرد سعی غرب کامل پشتیبانی و همکاری

 اولی، است؛ آن شده شدن فرسایشی و منطقه تحوالت خوردن گره که باعث کند می دنبال و پیگیری را شدیدی تحرکات

آهنین  مشت با را بحرین حکومتی ساختار در تحول و تغییر برای مردمی اقدام هرگونه که مردم بحرین اسالمی بیداری

 نظم تحقق مانع حکومت سوریه تغییر با دارند سعی وی متحدان و عربستان که است سوریه مسئلة دومی، دهد؛ می پاسخ

 خاورمیانه، استثنایی و خاص ساختار به توجه اسالمی شوند. با بیداری واسطة به ایران اسالمی جمهوری گیری قدرت و جدید

 اند )عربستان سعودی(. مذهبی مبانی دارای نیز برخی اند و پادشاهی و ساختارهای سنتی دارای منطقه در موجود های رژیم

 توجه اقتصادی یکدیگر و سیاسی ساختارهای نوع و مذهبی، قومی، های ویژگی به کشورها سایر با خود در ارتباطات لذا

 جمهوری رهبری به جبهه است: یک شده منطقه در متفاوت جبهة دو تعارض ژئوپلیتیکی باعث عوامل این و دارند خاصی

 عربستان سرکردگی به دوم جبهة جریان مقاومت است؛ و منطقه شیعیان و لبنان، سوریه، عراق، شامل ایران اسالمی

 (.1395زاده قوچانی،  دارد )لطفی قرار آن متن در فارس خلیج شورای همکاری که منطقه پاتریمونیال های رژیم و سعودی

 قبال در و فارس خلیج منطقه لبنان، سوریه، عراق، در سعودی عربستان و ایران ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک هایرقابت

 ،گرید یده است. از سوش منجردو کشور  نیبقابل ژئوپلیتیکی در این دوره ت یشدن الگو حاکم : بهخاورمیانه اخیر تحوالت

در  ژهیو هب «یهراس رانیا» ةپروژ دیدر نظم منطقه و تشد رانیبخش ا نقش ثبات یالملل، نف نظام بین یدر سطح ساختار

در پرتو تحوالت عراق و  ای ر کُدهای ژئوپلیتیک منطقهد یعیشدن عنصر ش ررنگو پُ ران،یا زیآم ای صلح هسته ةبرنام

 یها حکومت وستنیپ هم از به نکهیکردن ا که با مطرح دیانجام رانیدر قبال ا یعربستان سعود تیسپس لبنان به حساس

با عراق  ژئوپلیتیکی از روابط رانیو هدف ا شدخواهد  لیتشک «یعیهالل ش» کیلبنان  اهلل با حزب هیعراق، سور ران،یا

 عنوان شد. «یعیهالل ش» لیپس از صدام حسین تشک

عراق که به صورت  یاسیشود. تغییر نظم س می فیتعر رانیا مقابلدر عراق در نقطة  یعربستان سعودمنافع  :عراق

دلهره  یةکرده از دو جهت ما دایظهور و بروز پ یعربستان سعود یگیدر همسا یعیش کیدولت مستقل و دموکرات شیدایپ

 یندیفارس است که در فرا جیدولت عراق تنها دولت عرب خلالف(  شده است: یخاطر دولتمردان سعود شیشوو ت
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است  ـ یاز جمله مردم عربستان سعود ـ اعراب منطقه یبرا یباشداریب یبه معنا نیدار امور شده است و ا سکان یانتخابات

عراق  یاسیدر رأس هرم س انیعیحضور ش؛ ب( اند قرار گرفته یسلطنت یها تحت حکومت خاندان یمتماد انیسال یکه برا

منطقه  یاسالم -یعرب طیدر مح یدیجد یتیو امن یاسیس باتیترت یبرقرار ةمنزل کشور به نیدر ا نرایو نفوذ روزافزون ا

 ةکننددیتهد نچندا دیدر عراق شا کیدموکرات ندیرا در مرز هشدار قرار داده است. نفس فرا ها یسعود تیاست که موقع

شود باعث شده تا  را منتج می رانیکه عراق متحد با ا یساالر مردم نینباشد؛ محصول و مولود ا یمنافع عربستان سعود

 (.1395)زارع،  بودن در منطقه دستخوش تزلزل گردد بر قدرت فائقه یمبن اضیر یادعا یها هیپا

 یو عربستان سعود رانیاشود.  در این دوره در سوریه نیز تقابل ژئوپلیتیکی ایران و عربستان مشاهده می :سوریه

 یطور سنت کنند. به می تیطرف حما کیاند و هر کدام از  وارد شده هیدر بحران سور ماًیای مستق طقهعنوان دو قدرت من به

 ندیخوشا رانیبا ا یمانیپ در لبنان و هم هیسور ینبوده است. نفوذ باال یکیروابط نزد هیسور اب یروابط عربستان سعود

که  یسفر ؛شود از نقاط عطف محسوب می یکی 1388 آباندر  هیبه سور هللنبوده است. سفر ملک عبدا یسعود انعربست

کشور خواست تا روابط  نیشناخت و از ا تیرسم لبنان را به ژهیو به هیای سور نقش منطقه یآن عربستان سعود یط در

 یعربستان سعود 1390در سال  هی(. اما با شروع بحران سور4 :1392 ،پور و تقوایی انیتیرا کاهش دهد )حما رانیخود با ا

 یها تالشو از سوی دیگر سوریه به تقویت روابط خود با ایران اقدام کرد.  وستیاسد پ میمخالفان رژ ةدوباره به جرگ

 زیای ن تر منطقه بزرگ اسیدر مق کیدئولوژیو ا ی،قوم ،یفرد یها زهیسقوط دولت اسد در کنار انگ یبرا یسعود متحکو

  .است تؤیقابل ر

 با مقابله برای مختلف مقاطع در عربستان :ایرانایهستهپروندۀدرامریکاباعربستانهمسویی

 نیز ایران ای هسته مناقشة است. در شده متقبل غرب جانب از را های مختلفی نقش ایران اسالمی جمهوری گیری قدرت

 ایران ای هسته برنامة از و کرده همراهی سختگیرانه های تحریم اعمال و ایران بر محکومیت مبنی غربی جریان با

ای  هاست. در جریان پروندة هسته تحریم تشدید و آن با مقابله خواستار و برد می نام منطقه برای تهدید عنوان یک به

 پیرامون و کرده پیدا راهبردی همسویی روند، این از نارضایتی ضمن رژیم صهیونیستی، و سعودی عربستان رژیم ایران،

 پردازند. می همکاری تولید به ایران اسالمی جمهوری ای منطقه و یمل های انداختن موفقیت تأخیر به

عنوان ولیعهد  توان به روی کار آمدن بن سلمان به در این زمینه می :المللبیننظامومنطقهدراخیرتحوالت

سفر خود  نیکه در اول ،ترامپعربستان و روی کار آمدن ترامپ و تعامالت ژئوپلیتیکی عربستان با اسرائیل اشاره کرد. 

 ینظام حاتیانتخاب کرده بود، با فروش تسل دیبازد یرا برا ی، عربستان سعود1396یابی به قدرت در سال  پس از دست

 اینقش خود را در غرب آس یادیگذشته تا حدود ز انیجمهور امریکا که کشورش در سال سیرئ. کشور موافقت کرد نای  به

و با  میمستقریصورت غ )به یرهبر دیجد یها استیداشت تا با اعمال س یاریسفر تالش بس نیاز دست داده بود در ا

سه هدف  یسفر، ترامپ در پ نی. در اداندبازگر کایمرانقش را به  نای  خود در منطقه(، دوباره کیشر یاز کشورها تیحما

ة مقابل یبرا یعرب یکامل ناتو لیکبه تش دنیبخش دوم، سرعت ا؛یدر غرب آس ینظام ةموازن جادیا بود: نخست، یکل

 (.5-1 :2017، فیرستین)ی ستیونیصه میبا رژ یعرب یروابط کشورها یساز یسوم، کمک به روند عاد ران؛یاژئوپلیتیکی با 

از سوی دیگر، بن سلمان پس از روی کار آمدن به مقابلة ژئوپلیتیکی با ایران در راستای کاهش نفوذ ایران در منطقة 

های بن سلمان برای  توان از سیاست غرب آسیا تالش کرده است. بدین منوال که در حوزة نظامی آغاز جنگ یمن را می

هایی که بن سلمان در پیش گرفته است هر دو کشور را  رسد با سیاست ینظر م ای ایران نامید. به جلوگیری از نفوذ منطقه

خود  1396شایان ذکر است که بن سلمان در سخنرانی  .(4: 2016تیتلبام، ) به سوی برخورد سخت هدایت خواهد کرد

عربستان با اسرائیل باید  اعالم کرده است که هیچ نقطة مشترکی میان ایران و عربستان وجود ندارد. در ارتباط با تعامالت
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 ایعرب غرب آس یبا کشورها منازعة ژئوپلیتیکیدر  میمستقریغ ای میصورت مستق گذشته به انیدر سال میرژ نای گفت که 

را به  یعرب یکرد کشورها یسع یهراس رانیا جادیخود امریکا و با ا یاصل مانیپ به کمک هم راًیاخ یقرار داشت، ول

را  رانیا یتالش کرد تا توان نظام یستیونیصه میرژ ت،نخس ةمنظور و در وهل نیبد .کند کیخود نزد یها استیس

 زیآم صلح ةصورت داد تا برنام یادیز یها تالش میرژ نیاساس، ا نیکند؛ بر ا یبه جهان معرف یتهاجم یعنوان توان به

زمان با  سو هم گریکند و از د یمعرف یالملل ای و بین منطقه ةدر عرص یجد یدیرا تهد رانیا یای و موشک هسته

های تعامل  از زمینه .(12: 2015ربینویچ، ) درکمنطقه  یساز ثبات یرا متهم به ب رانیای ا منطقه یها شدن بحران برافروخته

اشاره  منی ر حوزة ژئوپلیتیکید یو اطالعات ینظام های یتوان به همکار می ،ژئوپلیتیکی عربستان و رژیم صهیونیستی

 نیا شتریافزوده شد. ب رژیم صهیونیستی -یسعود های یبر همکار منیبه  یعربستان سعود ةکرد. پس از حمل

از آن داشت که  تیحکا یشواهد زین ینظام ةدر عرص یبود، ول یو کنترل مرز یدر بخش اطالعات ها یهمکار

است که  یبمب نوترون یشواهد استفاده از نوع نای  ةاند که از جمل را هدف قرار داده منی میصورت مستق به ها ستیونیصه

 (.949: 1397محمدی و رجبی،  )دوست است یستیونیصه میها در منطقه فقط در دست رژ آن کیکاربرد و شل ییتوانا
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گیرینتیجه
عنوان دو کشور و دو قدرت تأثیرگذار در منطقة خاورمیانه و خلیج فارس  جمهوری اسالمی ایران و عربستان همواره به

 تواند گامی در راستای شناخت تحوالت در این مناطق اند. مطالعة الگوی روابط ژئوپلیتیک این دو کشور می مطرح بوده

در دکترین  المللی، ایفای نقـش ای و بین در حالی که در دوران پیش از انقالب تهدیدات مشترک منطقهژئوپلیتیک باشد. 

گیری الگوی  المللی به شکل و بین ،ای امریکا در سه سطح داخلی، منطقه ةو اتحاد بـا ایـاالت متحد ،ای دوستونی منطقه

اسالمی الگوهای رفتاری متفاوتی را بر  میان ایران و عربستان سعودی منجر شده بود، وقوع انقالب تعامل ژئوپلیتیکی

ای و رقابت  ایران به تمایز فرقه کُدهای ژئوپلیتیکدر  «اسالم شیعی»و سعودی حاکم کرد. ورود عنصر  روابط ایران

 وهابی منجر شد. شیعه و عربستان سنی/ ایدئولوژیک میان ایران

دهندة چهار دوره روابط میان دو کشور است که در هر چهار  ة الگوی روابط دو کشور بعد از انقالب ایران نشانمطالع

بر این اساس در اولین دوره از روابط  دوره الگوی تعامل )همکاری( و تقابل )تعارض( میان دو کشور حاکم بوده است.

عنوان تهدید و دشمن تغییر یافت و از  ت سعودی از ایران بهبرداش 1367پس از انقالب اسالمی تا سال ایران و سعودی 

اقتصادی، و فرهنگی   ، ساختارهای سیاسی،ایران نیز سعودی یک رژیم فاقد مشروعیت شناخته شد. از سوی دیگر منظر

رت نفوذ و افزایش قد یخلیج فارس برای ارتقا ةویژه در منطق تیک دو کشور بهیژئوپل های تداوم رقابـتمتفاوت و 

در  برداشت از یکدیگر امریکا با سعودی باعث شد تا این پیوند زمان و هم ایران با ایاالت متحده تقابلای و نیز  منطقه

 ژئوپلیتیکی همراه شود که تجلی این تعارض میان طرفین تعارض ژئوپلیتیکشدن الگوی  با حاکم الملل نظام بینساختار 

کشتار حجاج ایرانی بود. در دومین  ةواسط کشور به یلی و قطع روابط دودر حمایت سعودی از عراق در طول جنگ تحم

گیری سیاست خارجی ایران  با تغییر جهتسپتامیر(  11گیری حادثة  )شکل1380تا  1367ژئوپلیتیکی از سال دوره از روابط 

یه و اسرائیل، مشکالت المللی مانند ائتالف ترک ای و بین ، تحوالت منطقهایدئولوژیک شـدن رویکردهـای رنـگ و کم

کنار  ای با اشغال کویت از سوی دیگر در منطقه ةمقابله با اقدام عراق برای تغییر موازناقتصادی عربستان و  -سیاسی

گرایی ایران در قبال  عمل الملل و چندقطبی در نظام بین-فروپاشی نظام دوقطبی و ایجاد یک ساختار توزیع قدرت تک

 شود و به سمت تعامل ژئوپلیتیکی چرخش یافت وخارج ژئوپلیتیکی جهان بیرون روابط ایران و سعودی از تعارض 

پرهیز از چالش مشروعیت نسبت به دیگری،  ،بر این اساس .کردتغییر  «دشمن»عنوان  به از یکدیگر دو کشوربرداشت 

تعامل » گیری الگوی الملل به شکل های منطقه و تعامل انتقادی با نظام بینپذیرش نظم موجود در کشور زدایـی، تـنش

 11زمان با حادثة  ، هم1380در سال  تداوم این روند در سومین دوره از روابط میان دو بازیگر انجامید. «ژئوپلیتیکی

ن آن با تعدیل رویکرد حکام سوی ایران و همسوشد المللـی از ای و بین همراه با اعتمادسازی در سطح منطقهسپتامبر، 

و سومین دوره از روابط، برخی اختالفات و  هرچند در دومین منجر شد. سعودی به نزدیکی بیش از پیش ایران و سـعودی

گیری  تقابل هویتی در کنار تعدیل فشارهای ساختاری به شکل های ژئوپلتیک میان دو بازیگر وجود داشـت، عدم رقابت

زمان با  )هم1384از سال  در روابط منجر شد. چهارمین دوره از روابط ایران و عربستان سعودی یتعامل ژئوپلیتیکالگوی 

های ایدئولوژیک و  . در این دوره تقابل و رقابتچرخش روابط از تعامل به تقابل ژئوپلیتیکی همراه بودبا  انقالبات عربی(

کارانه و  گیری محافظه ل خروج عربستان سعودی از جهتاو ةزمان شدت گرفت. وجه تمایز این دوره با دور تیک همیژئوپل

 های سنی/ سیاست خارجی و برجستگی رویکرد ایدئولوژیک آن و حمایت از جریان اتخاذ رویکرد فعال و تهاجمی در

کند و به حمایت از  در این دوره عربستان از قدرت سخت استفاده می ای بوده است. منطقه سلفی تندرو در سطح

های شیعی منطقه اقدام  کند و در نقطة مقابل ایران از قدرت نرم استفاده و به حمایت از گروه سلفی اقدام میهای  جریان

 و در قبـال ،خلیج فـارس ةتیک ایران و سعودی در عراق، لبنان، منطقیهای ایدئولوژیک و ژئوپل رقابت کرده است.
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 ةویژه در موضوع برنام هراسی به ایران ة سوریه، تشدید پروژها در  غیرمستقیم آن هةتحوالت اخیر بحرین و نیز مواج

روی کار آمدن ترامپ و تالش برای ایجاد روابط ژئوپلیتیکی میان رژیم ، توسط عربستان آمیز ایران ای صلح هسته

 تجلیدادن به یک ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه  صهیونیستی و عربستان، و شکل

چرخش در روابط دو توان گفت آنچه موجب  می تدر این دوره بوده است. درنهای «ژئوپلیتیکی تعارض»شدن الگوی  حاکم

 .است های جهانی قدرتتقابل و رقابت عوامل هویتی و ژئوپلیتیکی در کنار فشارهای شود  کشور می

گزاری سپاس
تة جغرافیای سیاسی در دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران با توجه با اینکه پژوهش فوق مستخرج از رسالة دکتری در رش

 شود. است، از معاونت پژوهشی دانشگاه سپاسگزاری می
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