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و عربستان سعودي در دوره اعتدال :روابط ايران
و موانع  بسترها

دهكيچ

و همچنـين روابط و عربستان سعودي در پرتـو سياسـت خـارجي اعتـدالي جمهوري اسالمي ايران

و  خـارجي ايـران سياسـت اساسـي بـين دو كشـور از موضـوعات موجـودي مهـمها رقابتمسائل

درايهكه در شرايط جديد منطق مسئلهاين. شودمي محسوب سياست خـارجي اعتـدالي چارچوبو

رامي تا چه اندازه و چـه راهبردهـاي و عربستان سـعودي اميـدوار بـود  توان به بهبود روابط ايران

ر ايـند. دهـد مـي توان در اين خصوص مورد توجه قرار داد موضوع گزارش حاضـر را تشـكيل مي

و هـاي مؤلفـه ريـاض،ـ راستا سعي شده است ضمن اشاره به شرايط كنوني روابط تهران اخـتالف

و  و ظرفيت سپس فرصترقابت بين دو كشور تبيين .دنهاي همكاري در دوره جديد بررسـي شـو ها

و همچنـين راهبردهـاي پارلمـاني در پايان نيز راهبردهاي كالن تنظيم روابط با عربسـتان سـعودي

.اند مورد توجه قرار گرفته

 مقدمه

و عربستان سعودي دو بازيگر محوري در خاورميانه كه نوع هستند جمهوري اسالمي ايران

دو تأثيرنه تنها با يكديگر شانروابطكيفيتوايهرويكردهاي آنها در عرصه منطق مهمي بر منافع

و روندهاهكشور دارد، بلك و امنيت منطق بر شرايط در. گذار استتأثيرنيز در خاورميانهايهو ثبات

ك واقع در وايهصورتي وها همكارين دو كشور بتوانند روابط وها ديدگاهي خود را گسترش دهند

هم نزديك كنند،يها سياست و امنيت ملي خود بهتر تأمينبر عالوهخود در سطح منطقه را به منافع

و همكاريخواهند توانست  كه. دهندنيز افزايش را در خاورميانهايهمنطقهاي ثبات اما در شرايطي

و هاي اخير طي سالروابط دو كشور  در سطوح ميان آنها هاي تنشبعضاًوها رقابتسرد شده

و منطق و هزينهشاهد آن هستيم كه افزايش يافته،ايهدوجانبه معطوف به دو كشور هاي تهديدات

بيها تنشو به همين نسبتيافته افزايش نيز  . پيدا كرده است گسترشنيزايهمنطقهاي ثباتيو

و عربستان تأثيرپذيري معادالت منطقه از روابط كه از جايگاه مهم است موضوعي ايران

و  و نظامي هاي، توانمنديتشيعاستراتژيك، محوريت مذهبي دو كشور در ميان اهل تسنن اقتصادي




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �

و رياض در سطح منطقه . شودمي ناشيو نفوذ تهران

و به متفاوتي هاي گذشته دورههاي عربستان سعودي در دههطور كلي جمهوري اسالمي ايران

و از روابط را سپري كرده از استيالي گونهدر چند سال گذشته خصوصبهاند جنگ سرد ويژگي اي

و رياض بوده است به در چنين شرايطي انتخاب دكتر حسن روحاني. بارز روابط بين تهران

و اغلب جريان ازسوياسالمي ايران جمهوري رياست و حمايت مقام معظم رهبري هاي مردم

در سياست خارجي باعث طرح اين پرسش محور اعتدالاز وي در كنار اتخاذ رويكرد سياسي كشور 

ك دو كشور تواند تغييري در روابطميجديد در ايران جمهور رئيسا به قدرت رسيدنيآهشده است

و باعث  بههاو تنشها رقابتكاهش ايجاد كرده كلي در روابط آنها شود؟ توانمي تا چه اندازهطور

و رياض در دوره جديد اميدوار بود؟بروز نسبت به  و تغييرات مثبت در روابط تهران پاسخ صحيح

ب واقع و واقعيتايهبينانه دوهاين پرسش كه با بررسي ابعاد و نگاه رهبران مختلف روابط كشور

و روندهاي منطق و همچنين شرايط تواند راه را براي اتخاذمي پذير است،امكانايهدو طرف

و منطقها آرمان تأمينتر براي مناسبيها سياست وايهو منافع ملي جمهوري اسالمي ايران هموار

اين راستا در ايندر. جلوگيري كندكشور بسيار بر سياست خارجي هاي از وارد شدن هزينه

وايهگزارش ضمن اشار و عربستان سعودييها رقابتبه گذشته روابط  جمهوري اسالمي ايران

و اختالف هاي تالش خواهد شد تا حوزه و فرصتدو كشور رقابت و سپس بسترها هاي بررسي

و عربستان در پرتو سياست خارجي اعتدالي  و تعامل ايران در.دنشوتبيين دولت يازدهم همكاري

شدنخواه ارائهپايان نيز برخي مالحظات راهبردي براي جمهوري اسالمي ايران .د

و عربستان از اتحاد تا جنگ سرد.1  ايران

و عربستان سعودي در طول تاريخ روابط خود و شرايط بسيار متفاوتي را تجربهها وضعيت،ايران

كه طيف وسيعي از الگوهاي روابط از اتحاد استراتژيك در دوره قبل از انقالب اسالمي تا اند كرده

در سالجنگ سرد در  در. گيردميبرهاي اخير را دو عنوانبهقبل از انقالب اسالمي دوره دو كشور

و نظامي و تعامالت سياسي ـمتحد كليدي غرب در منطقه به نوعي در اتحاد استراتژيك بودند

درايهامنيتي قابل مالحظ و در واقع غرب تالش داشت تا دكترين دو ستوني چارچوبداشتند

و پيشبرد تأميننيكسون به  و رياض گيريي خود در خاورميانه با بهرهها سياستمنافع از تهران

و بازدارندگي در مقابل نفوذ اتحاد شورويها سياستبپردازد كه از مهمترين اين  و ايجاد موازنه

. كمونيسم در خاورميانه بود

به تنهانهپيروزي انقالب اسالمي در ايران با خارج ساختن اين كشور از جرگه متحدين غرب،
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و آمريكا در خاورميانه ضربه زد، بلكه براي متحدين خاورميان و منافع غرب مانند غربايهاهداف

و در نتيجه روابط عربستان سعودي نيز غافلگير و رياض را نيز كننده بود مرحله وارد تهران

.كردجديدي 

ايوقوع انقالب اسالم رژيدر و سپس حمله بيران باعث 1980ران در سالايهم بعث عراق

نويجاد شرايا خلينيط شديدر سويخليه جنوبيحاشيعربيشورهاكهكج فارس يج فارس را به

.رهنمون ساخت 1981در سال سعوديفارس با محوريت عربستانجيخلياركهميل شوراكيتش

تشكيل اين شورا در كنار. ايجاد بازدارندگي در مقابل ايران بوداين شورا از اهداف اصلي

و هايي مؤلفه و عربستان سعودي و سياسي بين ايران  خصوصبهمانند اختالفات ايدئولوژيك

تا حمايت همه در دهه نخست انقالب اسالمي جانبه رياض از بغداد در طول جنگ با ايران باعث شد

و تنش از ويژهبه. مختلفي همراه باشدهاي روابط دو كشور با تيرگي در كشتارها سعودياقدام بعد

و تنش و رياض بيشتر حجاج ايراني اين تيرگي و.شدبين تهران و عراق اما پايان جنگ ايران

و رويكرد  در دوره باعث شد كه اين بحران در قبالتهران تحوالتي مانند حمله عراق به كويت

. گسترش يابددو طرف در ابعاد مختلف هايو همكاريپيدا كند سازندگي روابط بين دو كشور ارتقا 

و با اتخاذ سياست تنش روابط دو كشور،ايران سازي ازسويو اعتمادزدايي در دوره اصالحات

،از نمودهاي اين روابط. پيدا كردايهتوسعه قابل مالحظروو ازاينبيشتري بوديها پيشرفتشاهد 

و امضاي و ديپلماتيك .امنيتي بين دو كشور بود توافقنامهگسترش تعامالت سياسي

و عربستان سعودي در دوره بعد از جنگ تحميلي شاهد با وجود اينكه روابط ايران

و بسياري از تنشها پيشرفت وهاي مناسبي بود تعديل شد، با اينو اختالفات گذشته از بين رفت

هروصف  و بسياري دو كشور و همگرايي نسبي برسند گز نتوانستند به مرحله حل كامل اختالفات

حمايت عربستان سعودي از موضع امارات متحده. از اختالفات كماكان بين دو كشور باقي ماند

سه درخصوصعربي  وايهگان جزاير بر رياض تأكيدراني، تداوم مسابقه تسليحاتي در خليج فارس

وايهحضور نيروهاي نظامي فرامنطق در خليج فارس كه با ديدگاه امنيت بومي ايران مغاير بود

تف مواردي بود كه مانع از همگرايي بين ازجملهفلسطين مورددري دو طرفها ديدگاهوتاهمچنين

در.شددو كشور  ازيها سالبا اين حال گ 2003بعد بيدر كنار برخي اختالفات و اعتمادي ذشته

تحوالت حوزه شامات،جديد مانند تغيير رژيم در عراقايهموجود، برخي تغييرات ژئوپليتيك منطق

و گيري مانند قدرت گرفتند كه به اختالفات دامن شكل نيز مقاومت محورو تقويت...ا حزبحماس

ازها سالدر. زدند و تحوالت جديد در هايو خيزشاسالمي بيداري وقوع 2011ي بعد مردمي

به زمينهجهان عرب  و رياض را اين درحالي بودو وجود آورد ديگري براي تشديد اختالفات تهران

آن نژاد احمديقدرت رسيدن دولت دكتر به كه  و نگاه خاص به مسائل دولت در هشت سال گذشته
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را به ديگري زايو تنشآفرين اختالفهاي مؤلفهايرانايههستهاي منطقه در كنار موضوع فعاليت

و عربستان سعودي  و در نهايت مجموع اين مسائل باعث استيالي نوعي اضافه كرد روابط ايران

)1(.جنگ سرد در روابط دو كشور شد

كلي به ازها سالدر طور در دوره ازجملهو با وقوع تحوالت جديد در خاورميانه 2003ي بعد

و زداييو تنشسازي اعتمادبر مبتني، برخي روندهاي نژاد احمديمحمود جمهوري رياست بين ايران

و  تا حد زياديايهمختلف منطقهاي بين دو كشور در حوزهيها رقابتعربستان سعودي تضعيف

و تنشبيو اختالفات بين دو كشورها رقابتدر نتيجه با گسترش. تشديد شد بين هاي اعتمادي

و برخي از  و رياض گسترش يافت به نيزي ايران براي ممانعت از گسترش اختالفاتها تالشتهران

ويرسننتيجه مطمئني  و خصومترياض خصوصبهد در به گسترش رويكردهاي منفي آميز خود

و حمالت هاي بر اين اساس حوزه. ورزيدبرابر تهران مبادرت  و تفاهم كاهش يافت همكاري

و منطقيها رقابتي به الملل بيني منفي متقابل در عرصهها تالشوايهرسان دو كشورايهسياسي

و عربستان كمرنگها براي حل تنشها اميدواريدر نتيجه.اضافه شد .شدو اختالفات ايران

و خصمان كامالًاينكه عربستان سعودي رويكرد خصوص به و مسائلايهمنفي در مورد منافع

كه مختلف مربوط ازآمهمترين ازجملهبه جمهوري اسالمي ايران در پيش گرفت : نها عبارت بودند

و و شامات ازجملهايران در منطقهيها سياستمقابله با متحدين گسترش توانمندي،در عراق

و،نظامي خود در مقابل ايران و رژيم اسرائيل براي ايجاد فشارها همكاري جدي با آمريكا

و اقتصادي هاي تحريموها محدوديت وايهمخالفت با برنامه هست،ايران عليه سياسي، نظامي ايران

باي عربي به كاهش تعامالتها دولتتشويق  . تهرانو روابط

در طور به وـ مهمترين ويژگي روابط سياسي»سردي«ي اخيرها سالخالصه ديپلماتيك ايران

و رياض بين  و مناسبات تهران . نوسان بوده استدر»جنگ سرد«تا»صلح سرد«عربستان بوده

يكها تالشرغم برخي بر اين اساس به به عربستان نژاد احمديبار سفر4(سويه طرف ايرانيي

و تعيين،)سعودي بدون سفر متقابل مقام ارشد سعودي و ديدارهاي جدي كننده مقامات تعامالت

بهايهن جنگ رسانهمچني)2(.ارشد دو كشور كمتر در جريان بوده است رغمو تقابل ديپلماتيك

درو برخي فراز و عربستان سعودي وها سالفرودها، ويژگي ديگر روابط ايران ي اخير بوده است

و درخصوصدو كشور به تبليغات منفي شديد هاي رسانه خصوص به يها سياستنظام سياسي

و خارجي كشور مقابل پرداختهد .اند اخلي

درـ در عرصه نظامي و نگرش تهديدها سالامنيتي بر روابط محوري گذشته رقابت نظامي

و رياض  ن. استاستيال داشته تهران هرايران به تقويت توان و تسليحاتي خود در برابر گونه ظامي

و عربستان سعودي  و همكاري نظامي با نيز تهديد از جنوب خليج فارس پرداخته به خريد تسليحات
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وايهعربستان برنامه هست. استكرده روياوريي نظامي با ايران اقدام آمريكا براي هرگونه ايران

و نوع رويكرد ايران به شيعيان اين كشور و امنيتي نهادها  تهديد عنوانبهرا اقدامات اطالعاتي

و ايران نيز اقدامات عربستان در تعامل با سني مي راها نگرد اي مسئله عنوانبهو محيط داخلي ايران

مت. كندمي امنيتي تلقي و عربستان سعوديأدر عرصه اقتصادي ثر از سردي روابط سياسي، ايران

و همكاريحشاهد كاهش سط كه سطح مبادالتاي گونهبه. اند اقتصادي بودههاي تبادالت تجاري

 كاهش يافته 2011دالر در سال ميليون 211به 2005دالر در سال ميليون 515تجاري دو كشور از 

اين عربستان سعودي براي تحريم اقتصادي ايران با كشورهاي غربي همكاريبر عالوه. است

مت. داشته استزيادي  و مردمي بين دو كشور أثر از در عرصه اجتماعي نيز سطح تعامالت اجتماعي

پا فضاي خصومت و اعزام حجاج ايريآميز روابط در حد و يني بوده اني به حج تنها استثناي مهم

.رودميشماربهقابل اجتناب در اين خصوص غير

و عربستان سعوديهاي حوزه.2 و اختالف ايران  رقابت

و شرايط كنوني منطقه آنچه كه اهميت بيشتري دارد و عربستان با توجه به روند تحول روابط ايران

و اختالف بينهاي است كه حوزهاين  به رقابت و تبيين شود تا بتوان دو كشور شناسايي

به. دست يافتدوجانبه براي كاهش سطح اختالفات مناسب راهبردهايي  وها سياستنگاهي

و عربستان سعودي در سطح منطقه نشان ،ها دهد كه دو كشور در اغلب حوزهمي راهبردهاي ايران

و منافع متف و يا متعارضي را دنبالاراهبردها كليبه. كنندمي وت و هاي ترين حوزهمهمطور رقابت

و رياض اختالف  ازتهران و فلسطين،بحران بحرين،بحران سوريه: عبارتند تحوالت،تحوالت لبنان

و اختالفات مذهبي،بحران مصر،تحوالت يمن،عراق ،ايرانايههست مسئله،مسائل جهان اسالم

و و امنيتي منطقها رقابتساختار .در خاورميانهياهي سياسي

 بحران سوريهـ

ب و استراتژيك حران سوريه فعالدر شرايط كنوني و عربستان ترين و اختالف ايران ترين حوزه رقابت

و دو كشور دو سياستمي سعودي در سطح منطقه محسوب متعارض را در اين كشور كامالًشود

از. كنندمي دنبال و آينده آن و به نقطه كانوني در رو اهميت اين بحران سوريه استراتژيك بااليي دارد

و توازن  و عربستان سعودي تبديل شده است كه هر دو طرف آينده ساختار قدرت اختالفات بين ايران

ايران سقوط دولت بشار. دانندمي را تا حد بااليي به سرانجام تحوالت سوريه مرتبطايهقواي منطق

و روي كا اقدها تكفيرير آمدن اسد انرا و و اين روند دانستهجام جبهه مقاومتسامي مغاير با منافع
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و جبههرا در راستاي منافع مي رژيم صهيونيستي كند، حال آنكه عربستان به قدرت سازش تفسير

و از اين  رسيدن شورشيان در سوريه را گامي براي تقويت موقعيت خود در منطقه به حساب آورده

بهزدن به جبه طريق در صدد ضربه كهدر. عنوان نيروي برتر معادالت منطقه استه مقاومت حالي

و استمرار نقش منطق اينايهجمهوري اسالمي ايران خواستار حفظ ساختار قدرت موجود در سوريه

و منطقمحور عضو كانوني عنوانبهكشور  و متحدين غربي آنايهمقاومت است، عربستان سعودي

و ساختار و تغيير نقش منطقخواستار تغيير رژيم ازايهقدرت و خروج آن مقاومت محور دمشق

درميتر به بياني ساده. هستند و جنگ توان گفت كه هدف اصلي رياضو متحدين آن از تشديد بحران

)3(.با ايران استايهسوريه جدا ساختن آن از ائتالف منطق

و دشوار را طي كه ناشي از تعدد بازيگران داخلي كندمي بحران سوريه روندي طوالني، پيچيده

و جبهه گسترده  و معارضين در داخل و موازنه نسبي بين دولت سوريه و خارجي دخيل در بحران

و مخالفين اسد در سطح منطق نكته مهم ديگر اينكه هيچ گزينه مطلوب.ي استالملل بينوايهحاميان

ازه براي هيچر شرايط سورييبراي تغيايهو ساد و اين فقدان يك طرفين بحران وجود ندارد

و حل بحران را دشوار ساخته در كنار موازنه نسبي نيروها، پيشبرد شرايط جايگزينهاي گزينه

با تمام اين اوضاع بحران سوريه همچنان اهميت استراتژيك خود براي بازيگراني مانند ايران. است

ي تغييرات تاكتيكي همچنان به پيشبردو دو طرف با برخاستو عربستان سعودي را حفظ كرده 

به. دهندميو راهبردهاي كالن خود در اين حوزه ادامهها سياست تامي نظر بر اين اساس رسد كه

و بهبود عنوانبهسوريه بدين ترتيب ادامه يابد كماكان بحران زماني كه  مانع اصلي ترميم روابط

و عربستان سعودي عمل خواهد هاي همكاري بهاي گونهبهكرد، مگر اينكه دو كشور ايران بتوانند

كهاي مسئله. الطرفين حركت كنند هاي مرضيحل راه در راستاي اتخاذويابند دستايهتفاهم منطق

و با موانع مختلفي روبرومي نظر احتمال وقوع آن دشوار به .ستا رسد

 بحران بحرينـ

درياياسالميجمهور و عربستان سعودي اهيبحران بحرران و منافع متعارضي را دنبالن نيز داف

م بر منافعيمستقيگذارتأثير،ييايمجاورت جغراف ازجملهنيخاص بحران بحريها ويژگي. كنند مي

سيتيامن خلينتاكنندهنييتع تأثيروياسيو ج فارس باعث شدهيج تحوالت بر توازن قدرت در حوزه

بهروتا و روابط دو طرف انياديبنيرتصو يكردها ويايردهايكرو.ر باشديپذتأثيرن بحرانياز ران

هم قرار دارد كامالًنيعربستان سعودي در قبال بحران بحر نيت از معترضيران به حمايا. در مقابل

حينيبحر و لزوم توجه و درخواستكپرداخته و تأكيدمردم را مورديها ومت به حقوق قرار داده
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سريدر مراحل بعد خلرژيم ازسوينيوب مخالفكبه ويآل ن خصوصبهفه يسعوديروهايورود

درك طوربهيعربستان سعود،در مقابل.ه استردكاعتراض شدتبهنيبه بحريو امارات ناركامل

آلكح و حمايخل ومت ست همهيفه قرار گرفته حيو اقتصادي، نظامياسيجانبه ومتكخود از

تا. نشان داده استيعمل صورتبهبحرين را  و مخالفت با جنبش مردمي اين حمايت از آل خليفه

و به حاشيه رفتن برخي  يها ديدگاهحدي است كه در اغلب موارد حتي باعث ناديده گرفته شدن

.تر درون حكومت بحرين مانند رويكردهاي وليعهد شده است معتدل

سييتغ گونههرعربستان سعودي و اصالحات  عنوانبهن را از چند منظريدر بحرياسير

سيرژيبرايديتهد و سايرياسيم خلها رژيمخود اميج فارسيي جنوب و بر بان اساسيداند

اتغييرات سياسي ميشوركنيدر نياول. ورزد مخالفت و سراكن سايته تداوم اعتراضات ريت آن به

در خصوصبهعضو شورايشورهاك آن خود عربستان سعودي است كه شيعيانش استان شرقي

سينينويدوم نمودار شدن الگو مسئله. در مجاورت بحرين قرار دارند يشورهاكدرياسياز نظام

اهمكاري خليج فارسيشوراعضو م استكحاياسيسهايميرژيت برايجاد بحران مشروعيو

سك اياسيه باعث برهم خوردن نظم ميموجود در د مسئله. شودين منطقه نيايگر نگرانيمهم

خلها دولت نتياز برهم خوردن توازن قدرت موجود در رسيج فارس در شيجه به قدرت دريعيدن ان

اكن استيبحر اياياسالميشورها باعث گسترش نفوذ جمهوركنيه از منظر رهبران نيران در

ب. شودمي حوزه دايهبا توجه رژ،ها دگاهين نوع و ساير ياركهميشوراهايميعربستان سعودي

رو صورتبهردندكيسعخليج فارس و در حيبه حمايتهاجميرديكمنسجم خلكت از ويومت آل فه

ايمقابله با مخالف و در سين بپردازند و اقدامات مختلف يتيو امنياسين راستا به اتخاذ مواضع

.ورزيدندمبادرت

سياسي مخالفين يت از حقوق جمهوري اسالمي ايران با آغاز قيام مردمي در بحرين به حما

س،پرداخت ين بخش مهميمهار بحران بحريو اقدامات خود براها استياما عربستان سعودي در

و تبلـسياسيو مواضعها تالشاز رايغاتيديپلماتيك رانياياسالميجمهوربر عليه خود

بهمي در اين خصوص. سازماندهي كرد هبر لزوم عدم مداخل تأكيدو ايران عليه انتشار بيانيه توان

به شوراي امنيت ايران عليه شكايت ارائهو همچنين شورا كشورهاي عضوامور داخلي در تهران

از شورااين در رياض، خليج فارس شوراي همكاري اعضاي در بيانيه نشست وزارتي. كرداشاره 

و تحريكات و شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد تا از مداخالت م آنهاعزبهجامعه جهاني

خود از تهران هاي تهديد رياض به فراخواني ديپلمات. آشكار ايران در اين كشورها جلوگيري كنند

به،از آنها در صورت عدم حفاظت بيشتر بيانيه كميسيون امنيت واكنش نمايندگان مجلس عربستان

و تهديدات سفير عربستان در مصر  و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ايران  ايران عليه ملي
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هاي سازمانوهاهكشب،يغاتيو تبلايهدر عرصه رسان. بودراناي رياض عليهگريد ازجمله اقدامات

و طرحيه در راستايه العربكشب خصوصبهعربستان سعوديايهرسان اينياسيسهاي اهداف

وابستهبر خصوصبههكن ارائه دهندير خاص خود را از تحوالت بحريردند تا تصوكيسعكشور 

و مداخله جمهور و همچنياياسالمينشان دادن اعتراضات به خارج شيران مطرحايهو فرقيعين

.بودزكمتمرردن اعتراضاتك

القاكيعربستان سعودي سع وايهن جنبه فرقيه اعتراضات در بحركن موضوعيايرد تا با

وايهمنطق ا خصوصبهدارد وايهگران منطقيشود، منابع بازميرانيباعث گسترش نفوذ

حيحمايرا برايالملل بينهاي قدرت خلكت از بسيومت آل اكندجيفه طريو از رايق بحران بحرين ن

ويحماشيدر جهت افزا خصوصبهن اقداميا. كندمهار خليكآمر خصوصبهت غرب ويا از آل فه

باياياسالميجمهور. به انجام رسيدنيمهم در بحرياسيسيدگرگون گونههرممانعت از  ران

سعيرد تهاجميكوجود رو تر شوراي همكاري معتدلياعضايرد با برخكيعربستان سعودي

و ازجملهخليج فارس  رايوكقطر، عمان ايكپلماتيديهايزنيت و شورهاكنيخود را گسترش دهد

رويرا به تعد نقش كانونيها عليرغم اين تالشترغيب كند، امانيبحر درخصوصرد خوديكل

تيدر واقع با توجه به اهم. پيشرفت در حل بحران بحرين بوده است گونههرمانع تاكنون عربستان

وياايهو منافع منطقياست خارجيسبراي بحران اينجينتا ، تداومياركهميشورااعضاي ران

ا و منافع دو طرف در و همچنيتعارض اهداف بهكانهيمهايحلن فقدان راهين حوزه ه بتواند

و تعدو حل كهميل بحران منجر شود،يفصل  عنوانبهن همچنانيبحران بحرتوان نتيجه گرفت

و تنشايهمؤلف ا مسئلهزا و عربستانيساز در روابط )4(.مانده استيسعودي باقران

و فلسطينـ  تحوالت لبنان

و فلسطين نيز يكي ديگر از حوزه و عربستان سعودي هاي حوزه لبنان و اختالف ايران مهم رقابت

در جمهوري اسالمي ايران در طول سه دهه گذشته همواره از گروه. شودمي محسوب هاي مقاومت

و فلسطين در مبارزه با رژيم  و با طرحصهيونيستي لبنان و حمايت كرده ي مختلفها سياستها

و پذيرش اسرائيل، مخالفت اما سياست. استكرده مانند طرح صلح خاورميانه براي شناسايي

و عمدتاً از گروه مانند سازمان فتح در سازشگر هاي عربستان سعودي در اين حوزه متفاوت بوده

و اعرا بهب سني در لبنان، حمايت بيشفلسطين بر اين اساس دو كشور اهداف. عمل آورده است تري

و جريان گروهو منافع خود را در پيوند با . اند كردههاي متفاوتي تعريف ها

نقش 2004پيروزي حماس در انتخابات پارلماني در سال وو افزايش تدريجي آفريني
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و 2008روزه سال22در برابر اسرائيل در جنگ مقاومت خصوصبهگذاري اين گروه، تأثير

گذاري تأثيرو افزايش 2006روزه سال33در برابر اسرائيل در جنگ...ا حزبهمچنين نمايش قدرت

يك دهه گذشته است كه نشاناين گروه در لبنان، از تحوال و قدرتت مهم دهنده تقويت نقش

به تحولي كه از منظر سعودي. هاي مقاومت در اين دو كشور است گروه و نفوذ ها افزايش نقش

و تعييناير و منازعه اعراب ان در منطقه در. اسرائيل منجر شده استـكنندگي باالتر آن در معادالت

را واقع عربستان سعودي، حمايت ايران از گروه مشروع در مسائل مداخله غير عنوانبههاي مقاومت

مي حوزه و عربي تلقي و در تالش است تا از گسترش نفوذ گذاري جمهوري اسالمي ايران أثيرتكند

نقش. در اين حوزه بكاهد و و تعديل قدرت و آفريني گروه در اين راستا تضعيف هايي مانند حماس

بهه سعودي، از اهداف عمد...ا حزب و لبنان مي ها در فلسطين در. رود شمار با پيروزي حماس

خل عربستان سعودي، ويژهبهيج فارس انتخابات پارلماني فلسطين، اغلب كشورهاي شوراي همكاري

و شناسايي اسرائيل بيشتر مايل بودند كه حماس خط مشي خود را از مقاومت به سمت مذاكره

ها در قبال حمالت اسرائيل به غزه سكوت روزه غزه نيز سعودي22در جريان جنگ. تغيير دهد

و حتي گزارش و نشانه كردند ح هايي از خشنودي سعودي ها شدها از اين اين رويكرد)5(.مله آشكار

.نيز كماكان تداوم يافت 2012ها در تحوالت بعدي مانند جنگ هشت روزه غزه در سال سعودي

و ضربه به منافع اعراب ...ا ها گروه حزب روزه نيز سعودي33طي جنگ را به ماجراجويي

از متهم كردند، درحالي كه توده . در مقابل اسرائيل بودنداين گروه هاي عرب خواستار حمايت

و تزريق وسيع آن به لبنان، براي تأثيرگذاري بر روندهاي استفاده سعودي و مالي ها از منابع پولي

و امنيتي اين كشور همچنان تداوم دارد از در سال. سياسي ، عربستان سعودي سعي 2006هاي پس

و يا شبكه...اف حزبهاي مخال كرد با اختصاص منابع پولي قابل توجه به تقويت گروه و بپردازد ها

مارس در انتخابات14ها براي پيروزي جناح بر اين سعودي عالوه. كندرا ايجاد هاي جديدي گروه

و فعاليت لبنان، سرمايه 2009پارلماني  و ...ا هاي وسيعي انجام دادند تا از تسلط حزب گذاري كردند

در8هاي متحد آن در قالب جريان گروه اين مجموعه اقدامات. لبنان جلوگيري كنندمارس

به سعودي به ها و سازي در برابر جمهوري خصوص موازنه عنوان تالش براي گسترش نفوذ

نقش. ها بوده است اسالمي ايران در اين حوزه و برجسته شدن همچنين بعد از تشديد بحران سوريه

سع...ا حزب بهدر حمايت از دولت سوريه، رويكردهاي عربستان و اين جنبش خصمانه ودي تر شد

ـ تبليغاتي رياض براي محدودكردن حزب تالش هاي سياسي دروني با تغيير ائتالف...ا هاي سياسي

و همچنين فشارهاي منطقه .اي افزايش يافت لبنان
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ـ تحوالت عراق

و عربستان سعودي محسو عراق پس از صدام يكي ديگر از حوزه و اختالف ايران ب هاي رقابت

و روندهايي. شود مي و تغيير رژيم در اين كشور، سرآغاز مجموعه تحوالت حمله آمريكا به عراق

اين. ايجاد كرد در منطقه خاورميانه بود كه بسترهايي را براي تغيير توازن قدرت سنتي در منطقه

و نفوذ منطقه روند به مي اي جمهوري اسال ويژه ازسوي كشورهاي عربي در جهت افزايش قدرت

و بسياري از بازيگران منطقه و فرامنطقه ايران تلقي شده است و اي اي را به سوي نوعي همكاري

و جلوگيري از گسترش نفوذ آن سوق داده است تعامل در جهت توازن در. سازي در مقابل ايران

به اين چارچوب عربستان سعودي در مقايسه با ساير بازيگران، تالش و اقدامات بيشتري را  ها

و تثبي انجام رسانده است تا مانع از موفقيت روند جديد دولت درتسازي نظام سياسي دمكراتيك

. عراق شود

و كاهش و كردها در قالب روند دمكراتيك تغيير رژيم در عراق، به قدرت رسيدن شيعيان

ست قدرت اعراب سني، باعث شد تا نظام سياسي جديدي در عراق پديدار شود كه با توجه به سيا

و توازن قدرت در منطقه را وارد مرحله  خارجي متفاوت آن از رژيم بعث، معادالت استراتژيك

ر. جديدي كند ضدنظام سياسي جديد عراق، برخالف و رويكردهاي ايراني ژيم بعث كه گرايش

و به شديدي داشت مي بخش عنوان بازيگري موازنه عمدتاً رهبران از شد، در برابر ايران محسوب

سيبرخوردار سياسي . مند هستنداسي با جمهوري اسالمي ايران عالقاست كه به گسترش روابط

و بسترهايي را براي ايجاد روابط استراتژيك بين دو كشور ايجاد و اين كرد شرايط جديد اميدها

، باعث نگراني در منطقه بودمسئله كه به مفهوم پديدار شدن تغيير در توازن استراتژيك سنتي

س و در نتيجه تالشرهبران را عودي شد در پي هاي آنها براي ممانعت از تثبيت وضعيت نوين عراق

.داشت

از هر تغيير در زمينه هايي اميدواري 2008سال چند با بهبود نسبي شرايط امنيتي عراق بعد

و پذيرش واقعيت به رويكرد عربستان سعودي به عراق و نشانه هاي جديد اين كشور هايي وجود آمد

تفاهم در تشكيل دولت بعد از رسيدن به هاي عراقي براي نيز در اين خصوص مانند دعوت از گروه

، ازجمله 2011سال وضعيت امنيتي عراق بعد از بدتر شدن بروز كرد، اما 2010انتخابات پارلماني 

و بازگشت بي هاي ها نشان داد كه رياض همچنان به حمايت از گروه ثباتي در نتيجه بحران سوريه

و بي و ازجمله مسلح و اهدافي مانند جلوگيري از تثبيت نظام سياسي ثباتي در عراق تمايل دارد

ميشيعيان قدرت گرفتن  كه. كند در عراق را دنبال بيان نگرايران اين درحالي است و گسترش ثباتي

و امنيتو به حمايت از روند دولتاست ناامني در عراق  مي سازي .دهد سازي در عراق ادامه
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و تحوالت يمن ـ بحران مصر

ح و تحوالت يمن دو كه زه مهم ديگر در عرصه منطقهوبحران مصر و عربستان اي است ايران

تح. سعودي در قبال آنها دچار اختالف هستند و رويكردهاي عربستان هر چند والت اين دو حوزه

و  ها اهميت كمتري دارد، اما اختالف ديدگاه بحرينسعودي در قبال آنها در مقايسه با بحران سوريه

دربه. هاي دو طرف در قبال آنها قابل كتمان نيستو سياست خصوص آينده مصر كه نقش كانوني

و موازنه قدرت منطقه و تهران از اهميت بااليي برخوردار اي دارد تحوالت جهان عرب براي رياض

و تغييرات اساسي در ساختار قدرت. است تحولو مصر ايران خواستار پيشرفت جنبش مردمي

و مستقل اين كشوراي نقش منطقه و اسرائيل به سوي اتخاذ رويكرد ملي از همكاري با غرب

ر.بوده استو وفاداري نسبت به فلسطيناي منطقه اميدهايي را در مصرها سيدن اخوانيبه قدرت

با. ايجاد كردبراي ايران جهت نيل به اين اهداف  هر چند كه محمد مرسي رفتارهايي در مغايرت

و منطقه و تسلط ارتش منافع ايران در عرصه داخلي اي اتخاذ كرد، اما كنار گذاشتن مرسي از قدرت

يك   اما رياض كه از كنار. بوده استاين كشوردرو منفي روند معكوسدر مصر از نظر ايران

و قدرت گرفتن اخواني و رفتن مبارك ها در مصر نگران بود، اكنون با تمام قدرت از تسلط ارتش

و تضعيف جريان اخوان مي عناصر رژيم سابق .كند المسلمين در مصر حمايت

و شرايط اين،در يمن ميايران از جنبش مردمي در جهت تغيير ساختار قدرت كند كشور حمايت

و گستره تغييرات در در راستاي مطالبات مردميو  از يكسو يمن. استيمن خواستار افزايش سرعت

با موقعيت استراتژيكي براي تأثيرگذاري بر معادالت منطقه و در رقابت اي ازجمله در برابر آمريكا

و ازسوي ديگر پتانسيل و بسترهاي مهمي مان عربستان سعودي دارد حراك«و»ها حوثي«ند جنبش ها

كه»جنوبي براي عربستان. در يمن را توسعه دهداتتواند روند تغييرميدر اين كشور وجود دارد

و امنيتي تحوالتش بر اين كشور  و تأثيرگذاري سياسي سعودي، يمن با توجه به مجاورت جغرافيايي

و در نتيجه رياض به ا از اهميت بااليي برخوردار است كننده ترين بازيگر خارجي هدايتصليعنوان

مي تحوالت يمن به و. آيد شمار در واقع عربستان سعودي خواستار تداوم ساختار قدرت گذشته

و بر اين اساس سعي  و اقتصادي خود دارد حداقل تغييرات در يمن است از تمام نفوذ سياسي، مذهبي

. استفاده كنداين كشور براي جلوگيري از ايجاد تغييرات اساسي در 

و اختالفات مذهبي ـ مسائل جهان اسالم

و موضوعات مذهبي نيز يكي ديگر از حوزه و عربستان مسائل كالن جهان اسالم هاي رقابت ايران

و عربستان براي رهبري رقابت،بعد از وقوع انقالب اسالمي. شود سعودي محسوب مي هاي ايران
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دجهان اسالم همواره يكي از مسائل و. استر روابط آنها بوده مهم وجود شهرهاي مقدس مكه

و هدايت جهان در زمينه براي خود مركزيتي در عربستان باعث شده كه اين كشور مدينه  رهبري

و به هاي كالن همواره ديدگاهجمهوري اسالمي ايران همچنين. باشدخصوص اهل سنت قائل اسالم

و انقالبي  و مطرحمسلمانان براي معتبري اسالمي رهبري جهان اسالم ازسوي از اين طريق ساخته

و اسرائيل به چالش كشيده است سعودي . ها را با توجه به رويكردهاي آنان ازجمله در مقابل غرب

شده است، دو كشور با اين حال موضوع مهمتري كه در يك دهه اخير باعث اختالفات بيشتر بين

و تنش و سني در سطح تشديد اختالفات . استبوده منطقه هاي شيعي

كلي به و تغييراتي طور يك دهه گذشته بهتحوالت وقوع كه در سطح ژئوكالچرال در منطقه

و  و منجر به تقويت موقعيت شيعيان شده و نمو ايدئولوژيپيوسته و جريان همچنين رشد هاي ها

ضد افراط . سني در منطقه تشديد شودـهاي شيعي ها باعث شده تا تنش شيعي در ميان سنيگراي

و سپس تحوالت لبنان كه نقش شيعيان شيعيان قدرت گرفتن در منطقه پس از تغيير رژيم در عراق

و همچنين پديدار شدن چشم اين كشور را برجسته در ساير آنها اندازي جديد براي ساخت

قابل تعريفاي هاي ژئوپليتيك منطقه خصوص بحرين هر چند براساس واقعيت كشورهاي منطقه به

، اما شود محسوب نميها هاي مذهبي ازجمله سنيو به خودي خود تهديدي براي ساير گروهاست 

و دولت و گروه باعث واكنش برخي رهبران و القاعده هاي افراط هاي عربي گرايي مانند وهابيون

و تنش و ها كه تهديدي برا اين تنش. سني را شدت بخشيده استـهاي شيعي شده است ي ثبات

و نفوذ منطقهچالشي اي است امنيت منطقه از براي تثبيت نقش شيعيان و رو اين اي ايران است

)6(.شود ازسوي كشورهايي مانند عربستان سعودي تشويق مي

 اي ايرانـ مسئله هسته

صلح هر چند كه مسئله هسته و ايران همواره بر آميز بودن برنامه اي ايران موضوعي داخلي است

يك دهه گذشته باعث واكنش دولت تأكيد كرده است، اما بينودخ هاي مختلف المللي شدن آن در

و در نتيجه دو آفرين بين اختالفوبيش به يك موضوعكماين مسئله ازجمله عربستان سعودي شده

كه. تبديل شده استكشور  بهآميز صلحاي ايران به توسعه برنامه هسته درحالي عنوان خود

و فنيناي در راستاي توسعه توانم برنامه از تا است تالش كرده در عين حالو پرداخته دي علمي

و شفاف همكاري با مجامع بينطريق  خارجييها به كاهش نگرانيهاي خود فعاليتسازي المللي

رااقداماتها بپردازد، سعودي  شدناي يران در مسير هستهاهاي تالشبراي ناكام گذاشتن مختلفي

و. اند انجام داده و تشويق اعمال فشار و خصمانه دولت سعودي كه در همراهي اين رويكرد منفي
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و تهران بوده ايران در سطح بين تهديد عليه المللي نمودار شده است، منبعي براي تنش بين رياض

كه اين تنش. است و مانع ايران ها زماني بيشتر شد بر تراشي سعودي سطح مخالفت ي برنامهاها

.تر يافت اي را بسيار عميق هسته

مي ليكس ويكي اسناد و حتي جهان نشان پادشاه عربستان،دهد كه از ميان رهبران عربي منطقه

. اي ايران از راه حمله نظامي آمريكا بوده است بيش از همه خواستار متوقف ساختن برنامه هسته

ملك ليكس به درخواست در اسناد ويكي به... عبداهاي مكرر و پايان دادن از آمريكا براي حمله ايران

ها در پيام خود به آمريكايي...ملك عبدا،طبق اين اسناد. اي تهران اشاره شده است به برنامه هسته

مي درباره حمله به به.»سر اين مار را قطع كنيد«:گويد ايران  پادشاه عربستان درخواست حمله

و»رايان كراكر«، با 2008ماه آوريل سال ايران را در جريان ديدار سفير سابق آمريكا در عراق

 همچنين.، فرمانده وقت نيروهايي آمريكايي در عراق مطرح ساخته است»ديويد پترائوس«ژنرال 

در سفير عربستان» عادل الجبير«دو روز پس از اين ديدار، كه ليكس مدعي شده است ويكي

ع بر ها مبني موضوع تأكيد پادشاه كشورش به آمريكاييربستان واشنگتن به سفارت آمريكا در

)7(.اي ايران را يادآور شده است هاي هسته متوقف كردن فعاليت

و رقابت و امنيتي منطقهـ ساختار  اي در خاورميانه هاي سياسي

و عربستان سعودي عالوه در بر مؤلفه جمهوري اسالمي ايران و رقابت باال هاي مورد اختالف

و منطقه و امنيتي خاورميانه نيز اختالف،اي سطوح دوجانبه و نظم سياسي در مورد ساختار

و تسليحاتي در سطح منطقه همچنين با رقابت آنها. نظرهاي جدي دارند .ندمواجههاي نظامي

و امنيتي منطقه و رياض،اي درخصوص ترتيبات سياسي و گسترش حضور خواستار تداوم

بهي بزرگ فرامنطقهها آفريني قدرت نقش و در نتيجه عربستان اي خصوص در خاورميانه است

و ساير كشورهاي منطقه از تقويت روابط استراتژيك  و نظامي خود با غرب استقبال سعودي

و سياسي قدرت. اند كرده هاي بزرگ در منطقه اما جمهوري اسالمي ايران مخالف حضور نظامي

و معتقد است كه ثبات منطقه تن و با مشاركت است و امنيتي بومي ها بايد از طريق ترتيبات سياسي

هر. كشورهاي منطقه تأمين شود و تالش جمعي بين اين اختالف ديدگاه باعث شده تا گونه همكاري

و امنيتي منطقه با چالش مواجه شود و عربستان براي بهبود شرايط سياسي .ايران

يك دهه گذشته مسئله مهم ديگر كه به و هاي منطقه به واسطه افزايش رقابت خصوص در اي

و تهران تشديد شده تنش و تسليحاتي است كه به گسترش، رقابتهاي بين رياض هاي نظامي

كه. اعتمادي متقابل بين دو كشور انجاميده است بي ايران در مواجهه با تهديدات نظامي درحالي
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هاي گذشته پرداخته است، عربستان خارجي به گسترش توانمندي نظامي دفاعي خود در طول سال

و در نتيجه احساس تهديد از طرف  سعودي نيز به خريد گسترده تسليحاتي از غرب روي آورده

هاي نظامي در منطقه بررسي روندهاي هزينه. مقابل صورت تصاعدي به خود گرفته است

من بيانگر آن است كه هزينه 2010خاورميانه در سال  ، 2010طقه در سال هاي نظامي كشورهاي اين

بيشترين. بوده است 2001تر از سال درصد بيش35و 2009درصد بيش از سال5/2حدود

به عربستان سعودي 2010هاي نظامي در ميان كشورهاي خاورميانه در سال افزايش مطلق هزينه

اس2/45، اين كشورهاي نظامي هزينه 2010در سال. تعلق داشته است 63ت كه ميليارد دالر بوده

مي 2001نسبت به سال را درصد افزايش درصد از توليد ناخالص4/10ها اين هزينه. دهد نشان

از8/2شود، درحالي كه متوسط هزينه نظامي كشورهاي جهان داخلي عربستان را شامل مي درصد

)8(.توليد ناخالص داخلي آنها بوده است

و فرصت.3  خارجي اعتداليهاي همكاري در پرتو سياست بسترها

يك دهه گذشته افزايش يافته با وجود اينكه رقابت و عربستان سعودي در طول و اختالفات ايران ها

و همكاري به هاي بين دو كشور روند نزولي را طي كرده است، اما اين موضوع را نميو روابط توان

و ارتقاي روابط تلقي منزله فقدان هر و فرصتي براي همكاري دو كشور با زيرا. كرد گونه بستر

و توانمندي توجه به ظرفيت و نفوذ منطقه ها و تأثيرگذاري ها اي در صورتي كه بتوانند تنش هاي باال

و تا حدي به سمت اعتمادسازي ميحركت كنندرا كاهش داده و فرصت، هاي توانند از بسترها

و روابط بهتري را ايجاد كنند مييبطرواچنين. همكاري نيز بهره گيرند دوهم و ثبات تواند منافع

و امنيت منطقه كمك كند هم به بهبود ثبات و و. كشور را افزايش دهد در اين راستا توجه به بسترها

و عربستان سعودي در قالب رويكرد جديد سياست خارجي فرصت و تعامل بين ايران هاي همكاري

ميجم ايران موسوم به سياست خارجي اعتدالي در دوره رياست . يابد هوري دكتر روحاني اهميت

پيشبرد گفتمان در حوزه سياست خارجي برمبناي دولت يازدهم تالش از آنجايي كه

هربنا نهاده گرايي اعتدال و عربستان سعودي را بايد در بستر شده است گونه تحول در روابط ايران

به.ت خارجي ايران بررسي كردساين گفتمان نوين در سيا استثناي مدت زمان كوتاه هر چند كه

گرايي بر سياست هاي بعد از انقالب اسالمي ابرگفتمان اسالم در طول دهه،اوليه پس از انقالب

هاي گفتمان در قالب خرده اين ابرگفتماني جمهوري اسالمي ايران حاكم بوده است، اما خارج

يا گرايي، واقع گرايي انقالبي، مصلحت آرمان مختلفي ازجمله صلح عملگرايي و گرايي، گرايي

و تجلي يافته استگرايي تع اصول و گفتمان هريك از اين خرده. ين ها در عين اشتراك در اصول
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و تمايز دارند احكام بنيادي، در گزاره هم تفاوت و اشتقاقي با يك ايناز. هاي فرعي رو همگي آنها در

يك سر آن آرمان پيوستار قرار مي و در سر ديگر آن واقعگرايي اسال گيرند كه در گرايي اسالمي مي

و روابط تسلط هريك از گفتمان)9(.قرار دارد ها در عرصه سياست خارجي پيامدهايي براي سياست

و ازجمله در سطح منطقه خارجي كشور در دوره در. داشته استبه همراهاي هاي مختلف در نتيجه

جمهور جديد ايران مطرح خارجي ازسوي رئيسگرايي در سياست شرايط جديد كه گفتمان اعتدال

و آرمان و منافع مدسهاي كالن سيا شده است، هرچند همچنان اصول ثابت نظر است، امات خارجي

و تاكتيك توان انتظار برخي تغييرات در جهتگيري مي طبعاً اين. هاي سياست خارجي را داشت ها

و نتيجه.ي ايران ايجاد كندهايي را در روابط خارج تواند دگرگونيمي تغييرات اينكه درك بسترها

به فرصت و عربستان سعودي تنها در چارچوب نگاه جديد دولت و تعامل بين ايران هاي همكاري

و در اين راستا بايد بتوان به فهم نسبي از جهت و مفاهيم گيري سياست خارجي امكانپذير است ها

.همسايگاني مانند عربستان سعودي دست يافت خصوص در قبال اصلي سياست خارجي اعتدالي به

و هنوز درخصوص سياست خارجي اعتدالي تاكنون ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است

و ساير دكترتوان براي آن ترسيم كرد، اما با نگاهي به سخنان چارچوب منسجمي را نمي روحاني

مي ديدگاه رو توان به برخي مؤلفه هاي ارائه شده سياست خارجي اشاره در حوزه يكرد هاي مهم اين

را. كرد و اعتدالو تعامل سازنده در سياست خارجي دكتر روحاني سياست خارجي اعتدالي نرمش

ميو مانور قهرمانانه  اين برداشت متأثر از رويكرد خاص مطرح شده ازسوي مقام)10(.كند عنوان

و روابط» نرمش قهرمانانه«معظم رهبري تحت عنوان  همچنين به گفته. خارجي است در رفتار

يك اصل است در گفتمان اعتدال سياست خارجي، واقعجمهور رئيس و اما با توجه به ارزش،بيني ها

و آرمان بين واقعرويكرد اعتدالي بايد،هاي جمهوري اسالمي آرمان را بيني  ايجادخواهي توازن الزم

اعتدال در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران مهمترين دقيقه گفتمان بر اين اساس)11(.كند

مي گونهبه. تعامل مؤثر سازنده است توان دكترين تعامل اي كه دكترين تعين يافته در اين گفتمان را

و ايناز. مؤثر سازنده ناميد رو، سياست خارجي ايران براساس گفتمان اعتدال، در جهت تعامل فعال

و باز و توسعه روابط نيز بر پايه. خارج حركت خواهد كردسازي روابط با جهان توسعه بازسازي

و منافع متقابل، تنش همزيستي مسالمت و اعتماد آميز، تفاهم، احترام سازي متقابل براي تأمين زدايي

و رابطه تنگاتنگ همچنين. حداكثري منافع ملي ايران استوار خواهد بود و استوار با توجه به نسبت

و بيني در سياست خارجي دولت يازدهم بيني در گفتمان اعتدال، عنصر واقع واقعاعتدال، عقالنيت

و تقويت خواهد شد گرا توازن هاي سياست خارجي اعتدال اي كه يكي از شاخص گونهبه تشديد

و گرايي آرمان )12(.گرايي در رويه خواهد بود واقعدر نظريه

و جهت بر مؤلفه گرايي عالوه رويكرد اعتدال و هاي كالن در تعامل سازنده، تنش گيري ها زدايي
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و اولويت بااليي اعتماد تعامل با كشورهاي همسايه در جهت حل اختالفات به سازي با جهان، اهميت

ميرودر اين راستا دكتر. دهدميايو بهبود ثبات منطقه بر«:كند حاني عنوان اي توسعه دولت ما

و همچنين كشورهاي منطقه اولويت قائل است با. روابط با همسايگان خودش توسعه روابط

و. همسايگان جزء دستور كار دولت فعلي خواهد بود و ثبات در منطقه تالش براي ايجاد آرامش

هايي كه امروز منطقه ما با آن مواجه است با كمك كشورهاي دوست در اين منطقه جزء كاهش تنش

رويكرد فوق ازسوي دولت اعتدال كه با تأكيد دكتر روحاني)13(.»هاي اين دولت خواهد بود اولويت

و نزديك بر و باالباتقويت روابط دوستانه تر از همه، عربستان كشورهاي حاشيه خليج فارس

و رويكرد سياست خارجي وي پيام جديدي سعودي همراه بود، باعث شد تا انتخاب روحاني

و برخورد،اين رويكرد در مقابل. ايران به رياض تلقي شودازسوي  پيام تبريك پادشاه عربستان

و رسانه .هاي سعودي را به همراه داشت مثبت سياستمداران

و عربستان سعودي در طول سال درحالي كه و هاي گذشته شاهد ايران گسترش اختالفات

و شخصيتم به رياستاند، انتخاب دكتر روحاني ازسوي مرد ها بوده رقابت و،جمهوري سوابق

به مثبت سعوديواكنشو همچنين رياضرابطه با رويكردهاي وي درخصوص  روي كار آمدن ها

هم بهرهدكتر روحاني  و و بسترساز حل اختالفات است و گيري از فرصتهم خود فرصت ها

و تعامل بين دو كشور را تسهيل مي با اين حال اينكه تا چه اندازه. كند بسترهاي بالقوه همكاري

و واكنش مي و توان از فرصت تغيير دولت در ايران هاي مثبت درخصوص آن استفاده كرد

درخصوص. هاي مختلفي بستگي دارد را به فعليت درآورد به مؤلفههاي بالقوه همكاري ظرفيت

و عوامل تأثير مؤلفه ميها و بين هاي سطح ملي، منطقه توان به مؤلفه گذار نيز .المللي اشاره كرد اي

 هاي مؤثر بر تحول روابطـ مؤلفه

مي به مي رسد مؤلفه نظر و عربستان سعودي ين امكانات يا توانند بيشتر هاي سطح ملي در ايران

و بهبود آن ايجاد كنند در هر دو كشور طرفداران با توجه به اينكه. موانع را براي تغيير در روابط

و ارتقا ويو مخالفين جدي براي بهبود و هر كدام از اين دو طيف منافع روابط وجود دارد

به استدالل و بيني رغم برخي خوش هاي خاص خود را در اين خصوص دارند، هاي مثبت، نشانه ها

و اختالفات دو كشور در سال رقابت و بيني برآيند نهايي ديدگاه هاي گذشته، پيش ها ها در هر كشور

و تهران براي چگونگي تنظيم روابط گيري روند تصميم و مبهم ساخته دوجانبه در رياض را دشوار

دربر. است و همكاري اين اساس بيه صورتي كه ترديدها در بهبود روابط و اعتمادي متقابلا

و اراده با همچنان تداوم داشته باشد و گذار از مخاصمات شكل نگيرد، اي جدي براي تغيير روابط
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و رقابت هاي موجود، اميدواري چنداني براي بهبود روابط وجود نخواهد توجه به سطح اختالفات

در. داشت و اعتماداي جدي در راستاي تقويت فضا صورتي كه اراده با اين حال سازيي دوستي

مي رغم تمامي رقابت بين دو كشور شكل بگيرد، به و اختالفات موجود در ها و توان به تدريج

دو. هاي مختلف به سوي بازسازي روابط حركت كرد گام با اين حال اين روند مستلزم تأمين منافع

و درك  و مشترك طرف عاز همه از افزايش منافع در نتيجه تعامل و مهمتر بور از مرحله خصومت

و عمومي فعاالنه بي از اعتمادي گسترده بين دو طرف است كه نيازمند ديپلماسي رسمي جانب دو اي

.استكشور 

و معادالت منطقه در سطح منطقه به اي، روند تحوالت هاي بحراني خصوص وضعيت حوزه اي

و عربستان سعودي مانند سوريه تأثيري جدي بر در. دارد آينده روابط ايران درصورتي كه

و جايگاه منطقه حوزه و امنيت دو كشور و تأثيرگذار بر منافع به هاي مهم خصوص سوريه، اي آنها

و مناقشات پيش و عراق شرايط به سمت تشديد بحران و بحرين برود، تأثير منفي بر روابط

و تهران خواهد داشت اي كاهش هاي منطقه اما درصورتي كه سطح بحران در حوزه. تعامالت رياض

و بازيگران بين و نيروهاي داخلي و يابد المللي تأثيرگذار شرايط را به سمت نوعي همكاري

و عربستان سعودي آميز بحران فصل مسالمتو حل نيز ها پيش ببرند، موانع گسترش روابط ايران

بيو با اين حال نكته مهم. كاهش خواهد يافت و اعتمادي بين قابل توجه آن است كه كاهش تخاصم

و رياض مي در تواند در سرنوشت بسياري از اين بحران تهران و باعث تسريع ها تأثيرگذار باشد

.فصل آنها شودوحلروند 

و عربستان سعودينالمللي نيز متغيرهاي مهمي وجود دار در سطح بين د كه نوع روابط ايران

تدهندميرا ميتحت يا.دنده أثير قرار و در اين ميان نوع رويكرد غرب در قبال ايران در دوره جديد

و غرب با محوريت آمريكا در دوره سياست خارجي اعتدالي تأثير مهمي به عبارتي نوع روابط ايران

و عربستان سعودي  ميبر مناسبات ايران كهبه. گذارد برجاي و غرب عبارت ديگر در صورتي ايران

و مخاصمات سالبت به وانند سطح تنش و خصوص بر سر مسائل مهمي هاي گذشته را كاهش دهند

و تحريم مانند برنامه هسته و تهديدات عليه اي و توافق دست يابند، ها ايران به سطحي از همفكري

و عربستان سعودي هموارتر مي و تعامل ايران از. شود مسير همكاري موضوعي كه تا حد زيادي

ميمناس و همراهي نسبي با غرب در قالب ائتالفي كالن ناشي كه. شود بات رياض با آمريكا هر چند

و به و غرب نقش عربستان سعودي در بسياري از موارد از نزديكي ايران خصوص رسميت دادن به

هايي مثبت اين روند با ارسال نشانه ايران در منطقه ابراز نگراني كرده است، اما در صورتي كه 

بهاي جز پذيرش اين روند نخواهد داشت چارهبراي رياض همراه باشد، در نهايت  عنوانو آن را

.ها با ايران خواهد يافت فرصتي مثبت براي گسترش همكاري
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و فرصت  هاي همكاري در سطح دوجانبهـ بسترها

ت درصورتي كه و عربستان سعودي در نهايت از اراده سياسي الزم براي گسترش و ايران عامالت

و مؤلفه همكاري و بين هاي منطقه ها برخوردار شوند به اي مي المللي نيز به اين امر كمك كنند، توان

و فرصتبستر دو ها و منطقههاي مختلفي در سطوح گيري اي اشاره كرد كه دو كشور با بهره جانبه

و تأمين منافع متقابل كمك خواهند كرد سط. از آنها به گسترش تعامالت به توانميح دوجانبه در

و اقتصادي، بسترهاي همكاري در حوزه انرژي، ظرفيت بسترهاي سياسي، زمينه هاي هاي تجاري

و زمينه و نظامي و غيردولتي، بسترهاي امنيتي و مدني به هاي رسانه مردمي و تبليغاتي عنوان اي

و فرصت و يا كاهش رقابت مهمترين بسترها و تعامالت و تخاصمات بين هاي گسترش همكاري ها

و عربستان سعودي اشاره كرد .ايران

در انتخاب دكتر روحاني به رياست،در عرصه سياسي و تسلط رويكرد اعتدالي جمهوري

و واكنش و گسترش هايي مانند تجربه اعتماد هاي مثبت رياض در كنار مؤلفه سياست خارجي سازي

در دكتر روحاني سوابق. هاي گذشته بسترهايي مهم براي بهبود روابط هستند تعامالت در دهه

و رياض در دهه آفرينيشنقويژهبهحوزه سياست خارجي  هاي گذشته در بهبود روابط تهران

. شده استها سعودياز وي نزد اي مثبت چهرهباعث ترسيم ازجمله در توافق امنيتي دو كشور 

انتخاب علي شمخانيـ مانندانتخاب افرادي كه نگاه مثبتي نسبت به بهبود روابط با همسايگان دارند

مليبه سمت رياست شوراي عالي امن براي افزايش تعامالت سياسيراها تواند اميدواريميـ يت

و رياض  و روزنه)14(.بيشتر كندميان تهران و تعامل سياسي ديپلماسي هاي در اين شرايط همفكري

و دو طرف و عربستان است نظر كردن از توانند با صرفمي نخستين گام براي بهبود مناسبات ايران

به اصمات گذشته با نگاهيمخ و تعامل در شرايط جديد حركت كنند جديدي همچنين. سوي همفكري

و  و اقتصادي بستر مناسبي براي هاي زمينهوجود بازار بزرگ دو كشور اين دو كشور تجاري

و همكاريها سالاست كه در  بر عالوه. اند اقتصادي بودههايي گذشته شاهد كاهش مبادالت تجاري

و ريااين و از بازيگران كليدي در عرصه انرژي از آنجا كه تهران ض از توليدكنندگان اصلي نفت

مي جهاني هستند به به طور بالقوه به توانند با جاي استفاده از نفت عنوان ابزاري در برابر يكديگر،

و تدبير از اين عامل به و دوستي دوجانبه بهره تعامل . برداري كنند عنوان بستري براي توسعه تعامل

و غير هاي بخش مردمي يا خصوصي از ظرفيتي گير بهره ازو نهادهاي مدني دولتي كه

ومي حساسيت سياسي كمتري برخوردار است نيز و بهبود روابط ايران تواند به كاهش مخاصمه

و پژوهشي دو طرف نيز. عربستان سعودي كمك كند و علمي توانندمي همچنين نهادهاي فرهنگي

اين امر البته مستلزم تغيير نگاه رياض به ايران. توسعه روابط عمل كنندهايي براي كانال عنوان به
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يك قطب مهم جهان اسالم است به و تغيير نوع رويكردهامي عربستان. عنوان ي خودتواند با تعديل

ـهاي در عرصه و رسان نظامي وايهامنيتي و هاي كاهش جنبه خصوصبهو تبليغاتي تخاصمي

ي گذشتهها سالدر طول. داشته باشدبا ايرانت مهمي بر بهبود فضاي روابطاتأثيرتهاجمي آنها 

و امنيتييها رقابتتشديد تهاجمي در رويكردهاي نظاميو برجسته شدن جنبه در منطقه نظامي

يكعربستان  و تشديد تبليغات رساناز ديگر به وخامت ازسويبر ضد شيعيان كشور اينايهسو

و رياض انجاميده است به ازاين.بيشتر روابط تهران و سياست عربستان نسبت رو اصالح رفتار

و مسائل منطقه و شيعيان هاي الزم براي بهبود فضاي روابط شرط اي پيش جمهوري اسالمي ايران

.دو كشور است

و فرصتـ و بين همكاري در سطح منطقههاي بسترها  المللي اي

دوبر عالوه و ظرفيتالملل بينوايهجانبه، در سطوح منطقسطح هاي مناسبي برايي نيز بسترها

و عربستان  و ناامنيبي تالش دو كشور براي كاهش ازجمله. وجود داردبهبود روابط ايران ثباتي

و منافع مشتركايهو بهبود امنيت منطقايهمنطق براي تواند مبناي مهميمي با تمركز بر نقاط

و خصوصبه. گسترش روابط باشد وبي اينكه ناامني  ازجملهثباتي كه براي همه كشورهاي منطقه

و رياض تبعات نامناسبي دارد در طول و دو كشورها سالتهران بري اخير افزايش يافته با تكيه

و نزديك را عنوانبهتوانندميها ديدگاهكردنتر منافع مشترك دو بازيگر كليدي منطقه ثبات نسبي

و تنش.ايجاد كننددر اين حوزه  تواند نتيجه چنين تدبيريمياي منطقههاي كاهش سطح تخاصمات

و كاهش تنش. باشد سني در منطقه با توجه به جايگاه خاص عربستانـ مذهبي شيعيهاي كنترل

و نفوذ ايران بر شيعيان زمينه مناسبي برا و عربستان است در اهل سنت و تعامل ايران ي همكاري

گرايي مقابله با افراط. ها را كاهش دهد امنيتي همه طرفهاي تواند هزينهميو حركت در اين مسير

و تروريسم در منطقه  القاعده با توجه به تهديدات امنيتي آن براي هر دو جريان ازجملهسياسي

و منطقه هردظرفيت مهم عنوانبهتواندمي كشور چند عربستان يگر مورد استفاده قرار گيرد،

و تروريستي براي پيشبرد اهدافش در سطح منطقه هاي افراط سعودي خود از برخي گروه گرا

القاعده نيز خصوصبهها كند، با اين حال در معرض تهديدات ناشي از اين نوع گروهمي استفاده

گرا هاي افراط به همين دليل حتي عربستان نيز از برخي جهات تهديداتي را از ناحيه گروه. قرار دارد

مي. كند احساس مي . هاي امنيتي دو كشور فراهم آورد تواند زمينه را براي تقويت همكاري اين امر

و بحران بهايههاي منطق در مورد مسائل  هـاو عربسـتان در اغلـب حـوزه ايـران كـه رغم اين نيز

و رقابت هستند، اما اين به معناي فقدان زمينه همكاري نيست در صـورت بهبـود زيرا. دچار اختالف




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

و كاهش خصومت و تنش فضاي روابط دو كشور دو ها هـاي حـل تواننـد بـه سـوي راهميكشور ها،

حل. ها حركت كنند مياني براي حل بحران و همفكري براي درايههـاي منطقـ فصل بحـرانو همكاري

و يمن، لبنان،مانند سوريه، بحرين(مختلف هاي حوزه در) عراق و با در پيش گرفتن رويكردي ميانـه

ازـ بازي برد چارچوب از بـازيگران هـا رو مهم است كه رياضو تهران در اغلـب ايـن حـوزهآن برد

و نوع تأثير فرصت مهـم. اساسي دارد تأثيرهاي آنها در روند بحرانها سياستگذار خارجي هستند

هــاي تجاوزكارانــه رژيــم مشــترك ماننــد سياســتايهتــوان مقابلــه بــا تهديــدات منطقــ مــي ديگــر را

و رويكردهاي دو كشور در اين خصوص دانسـت صهيونيستي  چنـد كـههر.و نزديك كردن مواضع

و تهران  فل درخصوصرياض دارند، امـا بـا توجـه سطحي با يكديگر نظرهاي سطين اختالفموضوع

و منطقبه جايگ و اهداف مشـترك مهمـي،دو كشورايهاه اسالمي بـين دو طـرف در ايـن نيـز منافع

ي مانند مصالح عالي جهـان الملل بينو منافعها افزايش همكاري در حوزه. خصوص قابل تصور است

و سازمان ملل نيزها همكاريهايي مانند اوپك، سازمان اسالم در قالب سازمان توانـد مـيي اسالمي

و تعامل در عرصه هاي ظرفيت عنوان به .ي مورد توجه قرار گيردالملل بينهمكاري

 مالحظات راهبردي جمهوري اسالمي ايران.4

و خاص حاكم بر با توجه به فضاي و همچنين سطح اختالف و عربستان سعودي روابط ايران

و ظرفيتنيزو موجود ميان آنها رقابت   توان مالحظات راهبرديميدوجانبه، هاي همكاري بسترها

و دولتمردان ايراني زير را براي تصميم تنظيم روابط با رياض در دو سطح درخصوص گيرندگان

و پارلماني مطرح كرد .كالن

 عربستان سعودي درخصوصمالحظات راهبردي كالن ايران.1-4

را درخصوصنخستين مالحظه راهبرديـ ترسيم اهداف توانمي تنظيم روابط با عربستان سعودي

و حركت مرحله بدين مفهوم كه شرايط كنوني روابط اجازه.و تدريجي برشمرد هاي گام به گام اي

و تفاهم كامل  و در نتيجه بهبود روابط دهد را نميدسترسي به اهداف بااليي مانند همكاري راهبردي

ازيگذاردر مرحله نخست، هدف بر اين اساس.و تدريجي مورد نظر قرار گيردايهمرحل صورتبهبايد

و تنش به سوي تنش .تواند مورد توجه قرار گيردميو رقابت غيرخصمانهزدايي مرحله خصومت

و متناسبراهبرد اتخاذ دومين اصل در مالحظات راهبرديـ كه حركت متقابل است، بدين مفهوم

طرف مقابل ازسويايران بايد منتظر دريافت پاسخ مثبت متناسب،در هر اقدام مثبت در قبال رياض

و پرستيژ ملي در تنظيم روابط از اين طريق باشد، تا  .معقول حفظ شود صورتبهمنافع ملي
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در سطح بهبود روابط با عربستان سعودي گونههرسومين نكته قابل ذكر آن است كه نقطه آغازـ

و  و با احترام دوجانبه نهفته است و ملي و جايگاه داخلي متقابل به ثبات، امنيت، مشروعيت

و هويتي نظام سياسي مقابل ارزش كه. شودمي شروع هاي مذهبي انتظار در چنين شرايطي است

و تنش  و وجودمكاهش تخاصم در اين. بودخواهد قابل تصورها همكاريو گسترش تعامالت

و همچنين موضعايهراستا پايان دادن به تبليغات منفي رسان هاي خصمانه سياسي گيريو تبليغاتي

.ضروري استايهمقدمازسوي عربستان 

و مهم ديگر مسئلهـ و منطق تأكيدشناسايي در دو سطح دوجانبه كهايهبر منافع مشترك است

و حركت در هايي بخش عملياتي ساختن منافع مشترك راستاي از آن مورد اشاره قرار گرفت

.متقابل است صورتبهو ديپلماتيكايهاقدامات سياسي، رسان نيازمند

ازـ و نظرهاو اختالفها رقابتپذيرش برخي ها رقابتمندي تالش براي قاعدهدر سطح منطقه

تا عنوان به و رياض قرار گيرد موضوع مهم ديگري است كه بايد در وهله نخست مورد توجه تهران

ت به سوي بهبود در مراحل اوليه حركزيرا. در مراحل ديگر توسعه روابط به آنها پرداخته شود

وو روابط امكان حل منفي آثار تا كرد تالش توانميوجود ندارد، اماها رقابتفصل تمامي اختالفات

.كاهش يابدها رقابت

مياني هايحل راهو كشور بايد به تدريج به سمتد،ايهنكته مهم ديگر آن است كه در سطح منطقـ

به تأكيدو به جاي حركت كنندبردـو طراحي بازي برد و دستاوردها بر حداكثر امتيازات

يك طرف به معناي باخت كامل زيرال شوند،ئدستاوردهاي نسبي قا در برخي موارد برد كامل

و در نتيجه همكاري را منتفيمطرف  البته اين سياست بايد به نحوي طراحي.سازدمي قابل است

و بنيادين سياست خارجي كشور در منطقه نباشد .شود كه متضمن كوتاه آمدن از اصول اساسي

 مالحظات راهبردي پارلماني.2-4

ديپلماسي پارلماني ايران در قبال درخصوصمهم موضوع:بخشيو انسجامگرايي وحدتـ

و دستگاه و انسجام بين نهادها نحوه تعامل درخصوصهاي داخلي عربستان سعودي حفظ وحدت

كن. با رياض است و همفكري با دولتدبدين مفهوم كه مجلس بايد تالش تا ضمن گسترش تعامالت

و راهبردهاي مشتركيـ هاي مطالعاتي در قالب و سياسي به اهداف  درخصوصكارشناسي

و منسجمي در اين خصوص چگونگي تنظيم روابط با عربستان سعودي دست يابد تا رويكرد واحد

.در پيش گرفته شود

 صورتبهمشاركت مجلس شوراي اسالمي در ايجاد گفتمان نوين در سياست خارجي:سازي گفتمانـ
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و و بهره صورتبهعربستان سعودي درخصوصكالن و هاي از ظرفيتگيري خاص ديپلماسي رسمي

اينبر. تواند به دولت براي بهبود فضاي روابط با عربستان كمك كندمي عمومي مجلس در اين خصوص

و حساسيت در مورد عربستان سازي موجود در گفتمانهاي اساس الزم است كه مجلس به خطوط كلي

ع و در و حرف صورتبهرصه ديپلماسي واقف باشد .رفتار كندايهدقيق

و راهبردهاي كالنبه:و توزيع نقشسازي موازنهـ عربستان درخصوصرغم توجه به اهداف

و توزيع نقش سازي تواند به نوعي موازنهمي سعودي، مجلس شوراي اسالمي در هماهنگي با دولت

با درخصوص برابطه بر كه در موارد سلبي كه تشخيصان معنايهرياض دست بزند، دولت ناظر

و بازدارنده مطرح نكردن  رامي، مجلسدر روابط با عربستان استبرخي نكات منفي تواند اين نقش

و هشدارهاي خاص را به دولت سعودي منتقل كندرب و نكات .عهده بگيرد

و ارتباط آن با شوراي اسالمي با توجه به جايگاه مردمي مجلس:سازيو بسترسازي ساختارـ

و غيرهاي بخش بهمي، اين نهاددولتيمدني و بخشمؤثرنحو تواند هايي از ساختارهاي خود

و راه را براي ديپلماسي رسمي غير و جامعه سعودي استفاده دولتي براي گسترش تعامل با دولت

.دولت به نحوي هموارتر كند
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