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  am-yousefi@sbu.ac.ir  )مسئول

  سیاسی دانشگاه شهید بهشتی استادیارعلوم /سید محمد علی حسینی زاده

 دانشجوي دکتراي روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی /احسانه محمدي

  چکیده
ایران و عربستان سعودي در مرکز تغییرات طه اغلب پرتنش میان ج.ا.راب

سی در منطقه خاورمیانه سیا سبب مهم  ست. عواملی را که   و اختالف ا
توان به دو می اســـت، ردیدهگ کشـــور دو این طوالنی در روابط منازعه

سیم کردساختاري و  سطح عوامل انجام هاي اغلب پژوهش .رفتاري تق
ــه عامل هویت،  ــتان به یکی از س گرفته در مطالعه روابط ایران و عربس

سؤال ها وجود دارد که در زمان  شاره کرده اند اما این  قدرت و امنیت ا
ابط دو کشـــور ها و شـــرایط مختلف کدام یک از این ســـه عامل در رو

ـــت خارجی ج.ا.ایران در قبال  ـــیاس ـــت؟ آیا س تعیین کننده تر بوده اس
شته یا  شتر تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک قرار دا سعودي بی ستان  عرب

ـــتراتژیک (قدرت و  ـــتان متأثر از مالحظات ژئواس روابط آن با عربس
؟براي گیردمی را در بر سه عاملیا رویکردي که هر امنیت) بوده است؟ 

له، میزان پا قا مدل نظري م فاده از  ـــت با اس ها  ـــش  به این پرس ـــخ  س
 سه عامل تعیین کننده هویت، ارتباط نحوه تأثیرگذاري، ترتیب اولویت و

 سعودي عربستان نسبت به ایرانج.ا. خارجی در سیاست امنیت و قدرت
شرایط مختلف با توجه به دو عامل تعیین کننده: موقعیت  در زمان ها و 

   شود.می ور و انتخاب تصمیم گیرندگان توضیح دادهبین المللی کش

سعودي، هویت، قدرت،  :کلیدواژه ستان  سالمی ایران، عرب جمهوري ا

  .امنیت
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  ج.ا.ایران و عربستان سعوديت؛یقدرت، امن ،تیهو  26

  مقدمه

می ایران تاکنون روابط مت جمهوري اســالوحکپیروزي انقالب اســالمی و تشــکیل از  

در سطوح مختلف روبرو بوده و منازعات بی اعتمادي  با رقابت ها،ن سعودي ایران و عربستا

هاي تفاوتسعودي مانند  ایران و عربستانج.ا.بر روابط  مؤثراست. عوامل ساختاري پایدار و 

هاي گاهجمعیتی و جغرافیا سبب شکل گیري دیدهاي تفاوت در ویژگیشامل  ژئوپولیتیک

متفاوت در مورد مســـائل منطقه اي، رهبري بر منطقه، مســـائل مربوط به نفت خلیج فارس و 

ـــاملهویتی هاي تفاوتو خارجی گردیده هاي نقش قدرت تفاوت میان قومیت فارس و  ش

سنی، اختالفات  شیعه و  شور عرب و مذهب  شدید بین این دو ک سترا ت . عالوه بر کرده ا

ساختاري فوق،  شیعه در اراتاررفعوامل  سالمی ایران به عنوان تنها دولت  ه یهاي جمهوري ا

تأکید بر هدف صدور اسالم واقعی و ایجاد حکومت آن به عنوان یک الگو براي دیگران و 

که ایران براي عربستان و کشورهاي دیگر در خلیج فارس به  ه، باعث گردیدجهانی اسالمی

ـــود ـــتقیم دیده ش ـــکار و مس عالوه بر  .(Chubin&Tripp, 2014, 2-5) عنوان خطري آش

جدیدي در روابط میان جمهوري اسالمی ایران هاي واقعیت تاریخی موجود،هاي خصومت

سبب ادامه اختالف ها و منازعه دائمی در روابط این دو  سعودي وجود دارد که  ستان  و عرب

ست که در حالی که ایران خوا ست. یکی از این واقعیت ها این ا شور گردیده ا هان نوعی ک

ـــورهاي منطقه و بدون دخالت قدرت با همکاري کش خارجی اســــت، هاي امنیت بومی 

سعودي طرفدار نقش موازنه گر هژمونی خارجی براي حفظ قدرت و امنیت خود  ستان  عرب

جدید در روابط ایران و عربســتان حمایت هر هاي در برابر ایران اســت. یکی دیگر از چالش

قدرت از گروه نداختن  منطقهو غیر دولتی در اي فرقههاي دو  به راه ا که موجب  اســــت 

   شده است.ي منطقه کشورهابرخی از نیابتی در هاي جنگ

، روابط ایران و عربستان با تأکید بر یکی از معیارهاي گرفتهانجام هاي در اغلب پژوهش

لعه هویت، قدرت و امنیت بدون توجه به دو عامل دیگر و حتی در تعارض با هم مورد مطا

بســیاري در این زمینه وجود دارد؛ هاي قرار گرفته اســت. در نتیجه همچنان ابهامات و ســؤال

آیا روابط ج.ا.ایران و عربســتان ســعودي بر اســاس هویت و یا منافع ژئواســتراتژیک یعنی 

عامل اصلی تعیین کننده در رقابت براي حفظ و افزایش قدرت و امنیت شکل گرفته است؟ 

ربســتان کدام یک اســت؛ هویت، قدرت، امنیت یا رویکردي که هر ســه را روابط ایران و ع

صورتگیرد؟ می در بر ست  در این  سیا شکل دهی به  سه عامل در  نوع و نحوه ارتباط این 

ـــتان در گذر زمان و در موقعیت مختلف چگونه نمود هاي خارجی ج.ا.ایران در قبال عربس
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غناي نظري در راســـتاي ناخت دقیق تر و مقاله حاضـــر براي شـــدر یافته اســـت؟ از این رو 

ـــوع، تالش مانده و در مرکز توجه  کنیممی موض قات دیگر مغفول  عادي که در تحقی به اب

ــت، بپرداز ــواهد می . در گام اول، تالشیمنبوده اس ــی و ارزیابی واقعیات و ش کنیم با بررس

امل به تنهایی نمی تاریخی در روابط میان ج.ا.ایران و عربستان سعودي نشان دهیم که یک ع

تواند ظرفیت توضیحی الزم را درباره روابط پرابهام و پرچالش میان ج.ا.ایران و عربستان در 

ــت و هاي زمان طوالنی و موقعیت ــد. از این رو، براي فهم و درك درس ــته باش مختلف داش

ستان سه عامی دقیق ماهیت روابط ج.ا.ایران و عرب سته هر  ست به نقش همزمان و همب مل بای

مات  ـــمی ها در تص باط آن  یت و چرایی و چگونگی نوع و نحوه ارت قدرت و امن یت،  هو

ــت خارجی توجه داشــت. به طور کلی،  آنچه که مقاله حاضــر را از تحقیقات دیگر ســیاس

ســازد: نخســت، توجه به نقش تعاملی، همزمان و دائمی هر ســه عامل تعیین کننده می متمایز

سپس، پرداختن به هویت، قدرت و امنیت در مطالعه  سعودي و  ستان  روابط ج.ا.ایران با عرب

چرایی و چگونگی نوع و نحوه ارتباط آن ها در زمان ها و شرایط مختلف متأثر از دو عامل 

. در این راســتا، مقاله پیش رو باشــدمی انتخاب تصــمیم گیرانموقعیت بین المللی کشــور و 

که محتواي کامل آن  -نگارندگان تالش دارد در چارچوب مدل نظري ارایه شــده توســط 

هویت، قدرت و امنیت در ســـیاســـت خارجی جمهوري اســـالمی ایران: یک «قبالً در مقاله 

ست » چارچوب نظري شده ا سالمی ایران و  -آورده  به ارزیابی و تحلیل روابط جمهوري ا

  . )1397(حاجی یوسفی و محمدي،  عربستان بپردازد

  سابقه تحقیق

سی ادبیات موجود  ست خارجی  مربوط بهبرر سعودي و ج.ا.سیا ستان  ایران در قبال عرب

ـــان ـــور، نش یکی از مفاهیم هویت،  گرفتهمطالعات انجام اغلب دهد که می روابط دو کش

به عنوان پیشران و عامل شکل دهنده رفتارهاي سیاسی و روابط دو کشور را قدرت یا امنیت 

 را به ســه دســته تقســیمدر این زمینه وجود ادبیات ماســاس  اینبر محور توجه قرار داده اند. 

یات در  کنیم.می یت محور«ادب ثال در » هو ندبه طور م مان ته  جام گرف عات ان طال  برخی م

ـــتان: مکانیزمرقابت« ـــناس، » ها و راهبردهاهاي ژئوپلیتیک و روابط ایران و عربس (حق ش

یاســت خارجی و ســاي تحوالت منطقه، )1396موســوي شــفائی، ســجادپور و شــریعتی نیا: 

ــالمی ایران ( ــتان ســعودي در قبال جمهوري اس ــوري مقدم،  )2012 -م.  1991عربس (منص

ــالمی ایران«) و 1394 ــعودي در قبال جمهوري اس ــت خارجی عربســتان س ــیاس  »هویت و س

وهابیت و خشونت گرایی اسالمی از منظر جامعه شناختی: نگاهی )، 1391(منصوري مقدم، 
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تحول روابط ایران و عربســتان و «)، 1395ربســتان ســعودي (میري، به آینده روابط ایران و ع

)، عناصــر ســیاســی/ هویتی به 1384(حافظ نیا و رومینا، » تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج فارس

روابط ایران و عربســتان مورد توجه قرار  درعنوان مهم ترین عامل تعیین کننده و تأثیر گذار 

ست.  سعودي ی با عنوان کتابجی انجام گرفته در خارهاي در میان پژوهشگرفته ا ستان  عرب

عربستان  روابط ایران و (Mabon, Simon, 2013) و ایران: رقابت قدرت نرم در خاورمیانه،

سعودي در چارچوب نظریه قدرت نرم و سخت جوزف ناي مورد مطالعه قرار گرفته است. 

  شود. ن دو کشور شدید تربین ای رقابتشود می باعثاي فرقههاي در این کتاب رقابت

قدرت به  ســیاســت با تأکید بر منافع ژئوپلیتیک و انجام گرفته گروهی دیگر از مطالعات

ـــیاســـت خارجی  ـــتان پرداخته اند. به طور مثال: کتاب س تحلیل روابط ج.ا.ایران و عربس

، جمهوري اســالمی ایران در بســتر منافع ملی (با نگاهی بر روابط ایران و عربســتان) (معنوي

شی)، 1387 ستان«دیگر با عنوان  پژوه شیري و » ( ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عرب ده

ـــینی،  ثال،  )،1395حس به طور م یان آثار خارجی،  تان و در م ـــ کتاب روابط ایران و عربس

ایران از سقوط  -کتاب روابط سعودي ،(Chubin&Tripp, 2014)سعودي و نظم منطقه اي

»  رقابت ژئوپلیتیکی در یمن ایران، عربســـتان ســـعودي و«اله ، مق(Wehrey, 2009)صـــدام 

(Munteanu, 2015) ، ـــتراتژیک ژئومنافع عامل شـــکل را قدرت رقابت براي افزایش و اس

ستان سی و رقابت ایران و عرب سیا ستان  پژوهش دانند.می دهنده رفتار  دیگري با عنوان  عرب

رقابت براي  (Gause, 2007 )اي فرقه مسائل واي توازن قدرت منطقه سعودي: عراق، ایران،

  داند.می را عامل مؤثر در روابط ایران و عربستان قدرت سیاسی حفظ توازن

در ادبیات امنیت محور برخی از محققان امنیت را در پیوند با هویت و برخی دیگر آن 

عوامل  بررســـی«به طور مثال در مقاله و قدرت بررســـی کرده اند.  را در ارتباط با منافع ملی

ـــتاناي منطقه (ازغندي و آقاعلیخانی، )» 1384 – 1390( واگرایی در روابط ایران و عربس

تبار شــناســی ســیاســت خارجی عربســتان ســعودي: راهبردي واقع گرایانه بر «مقاله  )،1392

ـــتري هویتی ـــوري مقدم، »بس ) نگرانی ها و مالحظات امنیتی را مهم 1392، (عطایی و منص

ـــعودي با ایرانترین عامل تأثیرگذا ـــتان س داند. در میان آثار خارجی، می ر بر روابط عربس

بهار «کشـــورهاي خلیج عربی و اصـــالحات در خاورمیانه : بین ایران و «با عنوان  پژوهشـــی

ــتان را بر روابط آن با ایران  نویســنده (Guzansky, 2015 )، »عربی مالحظات امنیتی عربس

ـــه دیدگ داند.می تأثیرگذار ـــبات کتاب  مانند پژوهش ها در برخیاه فوق، عالوه بر س مناس

و  روابط ایرانو کتاب  )Ghez et al., 2009ایران و عربســتان ســعودي از ســقوط صــدام (
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عالوه بر عوامل ژئوپلیتیکی بر  (Chubin&Tripper, 2014)اي عربستان سعودي: نظم منطقه

  عوامل ایدئولوژیکی نیز توجه شده است.

  چارچوب نظري

ستفاده مدل نظري ست می که در این مقاله ا سیا سط نگارندگان براي تبیین  شود قبالً تو

هویت، قدرت و امنیت در ســیاســت «با عنوان اي خارجی جمهوري اســالمی ایران، در مقاله

سالمی ایران: یک چارچوب نظري ست» خارجی جمهوري ا شده ا سفی و  ارایه  (حاجی یو

ســـه عامل هویت، قدرت و دهد که هر می ارایه شـــده نشـــاننظري مدل . )1397محمدي، 

ـــورت تعاملی، همزمان و دائمی نقش تعیین کننده ـــمیمات و اي امنیت به ص در تمامی تص

کنند اما نوع و نحوه ارتباط آن ها در زمان ها و می سیاست خارجی ج.ا.ایران ایفاهاي کنش

وقعیت بین المللی الف) محیط و م شــرایط مختلف، تحت تأثیر این دو عامل مهم قرار دارد:

شور و  سه  داخلیهاي ) مالحظات و اولویت2ک سازي و که در پرو صمیم  صمیم گیري ت ت

شکل ست خارجی  صمیم گیرد.می سیا سئولیت  (Decision Making)سازي ت در حوزه م

سازي به گیرد. تصمیمگیري در حوزه مسئولیت سیاستمداران قرار میریزي و تصمیمبرنامه

ساختن صمیم گیرياما  شوند،ها مربوط مینتخابا چگونگی  هاي انتخاب یکی از گزینه، ت

شده سط یک از پیش تعیین  ست که تو در  حکومتابت از یبه ن افراداي از یا مجموعه فرد ا

ضوع مورد  سئله یا مو صمیم  .(Anderson, 1975: 80-83)شود. می دنبال نظربرخورد با م ت

ست خارجی که به انتخاهاي گیري داخلی در امور هاي افراد، گروه ها و ائتالفهاي بسیا

به طور کلی فرایند تصمیم . (Renshon and Renshon, 2008: 509)بین المللی اشاره دارد 

راه حل . جستجو براي 2.شناسایی مسئله 1: است مرحلهچهار  شامل تصمیم گیريسازي و 

   .(Robinson and Snyder,1965: 437-438)تصمیم . اجراي 4و  راه حلانتخاب یک  .3

سطح داخلی  ست خارجی، در  سیا صمیم گیرندگان در  سازي و نوع انتخاب ت صمیم  ت

حت لب ت جاري،  تأثیر اغ ظات هن ناحیهاي اختالفمالح فاوت و ج  رویکرديهاي ت

سی حاکمهاي جریان شده . دارد قرار سیا ساز بودن یا نبودن نوع هویت و اهداف تعیین  هم

ســیاســی داخل با موقعیت بین المللی کشــور ناشــی از تغییرات محیط بین در نظام اعتقادي و 

 و ترتیب اولویت و شکل بندي عوامل تعیین کننده تأثیرالملل، بر انتخاب تصمیم گیرندگان 

به کنترل کامل همه هاي گذارد و چون در موقعیتمی قادر  ـــمیم گیرندگان  مختلف تص

ستند در برخی از شرایط م شوند اولویت بندي اهداف و پیشران می جبورشرایط و عوامل نی

 ها را تغییر دهند. بدین ترتیب، با توجه به شــرایطی که از محیط بین المللی بر کشــور تحمیل
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کنند می موقعیتی داخلی و بین المللی تعیینهاي تصـمیم گیرندگان بر اسـاس رویهشـود، می

رد، پیگیري کدام اهداف ضرورت در شرایط معینی کدام عامل یا عوامل در اولویت قرار گی

  دارد و کدام رویکرد و خط مشی براي رسیدن به اهداف مناسب تر است. 

ست. این مدل در این  شده ا شان داده  صورت نمودار ن شده به  در زیر مدل نظري ارائه 

 مقاله در ارتباط با روابط جمهوري اســالمی ایران و عربســتان ســعودي مورد کاربســت قرار

  گیرد.می

  

  حلیل و ارزیابی نقش هویت، قدرت و امنیت در روابط ایران و عربستان ت

در این بخش از مقاله به توضــیح نقش ســه عامل هویت، قدرت و امنیت در روابط ایران 

 چارچوبکنیم با اســتفاده از می پردازیم. ســپس در بخش بعدي مقاله تالشمی با عربســتان

سه گانه هویت، قدرت هاي حوه ارتباط پیشراننظري ارایه شده، چرایی و چگونگی نوع و ن

  و امنیت در شکل دهی به روابط ایران و عربستان را نشان دهیم.

  هویت و روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي

چون قدرت، منافع  یت و برساختن مسائلیها از واقع آن ـــفیت دولت ها محور تعریهو

شمن، امنیمل ست و د صمینها ت و ... و دری، دو ساس آن يریم گیت ت ست.  و کنش بر ا ها

(Adler, 2005:78-79) .تأثیر ها  خارجی آن  کال روابط  ـــ ها، بر اش ـــور یت کش  نوع هو

ـــورها بنا به الزامات هویتی مجبور به قطع روابط با برخی از می گذارد. به این معنا که کش

بر مبناي هویت خاص دولت ها  کشورها و برقراري رابطه با برخی دیگر از کشورها هستند.

ـــت خارجی خود دارند. ـــیاس به طور معمول  خود منافع، اهداف و رفتارهاي مختلفی در س
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ــاختهبر هویتدر قالب  دولت ها ــه بین الملل یط داخلیاز مح س ــوند می یخود وارد عرص ش

کند می ها را دگرگون ت آنیهــــا را محدود و ذهن عملکرد آن بین المللی، يهنجارها یول

(Rittberger, 2002. Katzenstein,1996). 

گفتمان  ،رهبر انقالب بود (ره) در ده ســــال اول پس از انقالب، زمانی که امام خمینی

صلی  سالمی"ا شرقی و نه غربی، جمهوري ا سازي "صدور انقالب"و  "نه  ، با هدف آزاد 

سلمان از   أکید بر اصل جهاد ازتو  "حاکمان سرکوبگر و فاسد"کشورهاي مسلمان و غیرم

ساله با عراق  شت  سالمی در طول جنگ ه سیج مردم ایران براي حمایت از انقالب ا طریق ب

ــلط بود1980-1988( ــت خارجی ج.ا.ایران مس ــیاس یکی از . (Rakel, 2007: 147) )، بر س

هاي اسالمی حکومتهاي رفتارهاي ج.ا.ایران در راستاي هدف صدور انقالب انتقاد از رژیم

، 1989تا  1979سیاست خارجی ایران از  ر عراق و آل سعود بود.عربی به ویژه رژیم بعث د

ـــعارهاي ایدئولوژیک و هویتی  زمانی که امام خمینی (ره)، رهبر انقالب بود، عمدتاً با ش

سالمی از انقالب پیش تا کهاي منطقه رقابت بنابراینشد. می (مذهب) دنبال شتر ایران ا  بی

 عامل با اضـــافه شـــدن انقالب از پس بود، فارس خلیج حوزه به معطوف و ژئوپلیتیکی

در  را غرب آســـیا کل فارس، خلیج بر عالوه و گرفته خود به يبیشـــتر شـــدت هویت،

سنجانی و پایان  .بود برگرفته شمی رف ست جمهوري ها ستمدارن ج.ا.ایران تا دوران ریا سیا

هاي  تار مذهبی در رف ـــع گیري  یک (یعنی موض یدئولوژ نگ عراق و ایران، رویکرد ا ج

. رویکرد ایدئولوژیک در سیاست خارجی ندسیاسی) را در سیاست خارجی خود دنبال کرد

در  بهبود شـــرایطباعث انزواي ایران در جامعه بین المللی شـــده بود. در این شـــرایط نیاز به 

ــتن روابط با جامعه بین المللی ممکن نبود (  بنابراین). Soltani,2010: 205داخل، بدون داش

ـــنجانی دولت مدنپس از روي کار آ ـــمی رفس جنگ ایران و عراق، و ) 1997-1989( هاش

ســـیاســـی دولت از ســـنت گرایی رادیکال به موضـــع محافظه کارانه تر تغییر کرد. رویکرد 

تحت تأثیر  دوره محمد خاتمی، وریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی هاي دورهدر  گرچه

سیاسی، رویکرتغییر در شرایط و موقعیت بین المللی و در نتیجه  تنش در روابط  شدت ازد 

اما  شد؛ جمهوري اسالمی ایران با عربستان سعودي و همسایگان عرب آن تا حدودي کاسته

 ج.ا.ایرانو روابط خارجی گذاري  ســیاســت چهارچوب و مبنايایدئولوژي شــیعه، همچنان 

حکومت صدام حسین،  سقوطدر عراق و  2003. بعد از تحوالت (Rakel, 2007:149) بود

ساسیت به  2003دوباره تنش شدیدي در روابط دوجانبه ایجاد شد. جنگ سال  در عراق ح

سنی را در  شیعه و  ستان و ایران افزایش داد. روابط هویت  سعودي تالشمیان عرب ستان   عرب
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ست موازنه اي فرقههاي کرد تنشمی سیا شش  سنی در روابط خود با ایران را در پو شیعه/ 

ـــان دهد و حفظ تاي گرایی منطقه . نتیجه (Gause, 2007: 2)وازن قدرت در برابر ایران نش

سازي در سیاست خارجی ایران نه تنها در روابط با هاي ظرفیتاین تحوالت، افزایش حوزه

فارس، جهان عرب و  قه خلیج  یه جنوبی منط ـــ حاش ـــورهاي  با کش که در روابط  عراق، بل

ربســتان ســعودي و ســنی ها تالش ع، بنابراین). 83 :1388هاي بزرگ بود (اســدي، قدرت

کردند تصـــویر غیر قابل اعتماد و خشـــونت طلبی از تشـــیع در میان دولت ها و مردم منطقه 

ـــیم کنند.  ـــت جمهوري محمود در دوره  .(Fuller,2006 : 141)ترس احمدي نژاد و ریاس

سعودي ایران با عربستان ج.ا.روابط  ،اعالم موضع خصمانه در برابر ایاالت متحده و اسرائیل

 چالش اساسی دیگرکه بزرگترین متحد آمریکا در منطقه بود پیچیده تر شد. در این دوره، 

و نگرانی عربســتان از غنی  ایراناي هســته ســعودي برنامه عربســتان و ایران میان روابط در

سعودي ها معتقد بود سته ندسازي اورانیوم بود.  شرفت برنامه ه ایران، قدرت ایران اي که پی

در قالب هویت شـیعه و سـنی افزایش خواهد اي فرقههاي ي تشـدید رقابت ها و جنگرا برا

حکومت از  و ج.ا.ایران حمایت عربســتان ســعوديو  2011با آغاز وقایع بهار عربی در . داد

(شیعه و سنی) در سیاست اي فرقههاي تنشاختالفات دو کشور و  متحد خودهاي ها و گروه

ـــور  ـــتتافزایش یافخارجی دو کش ـــیاس هویتی نتیجه هاي . اما در مدت زمان طوالنی، س

ــترش درگیري و جنگ در منطقه  ــته و منجر به گس ــی براي هر دو طرف در پی داش معکوس

، با وجود رویکرد دولت مبنی بر تنش زدایی دوره روحانیدر  .(Wehrey,2009) شده است

با  مه اي نطقهموقعیت برتر مهر دو قدرت براي  ، اقداماتهمســــایگانو تعامل  موجب ادا

ـــت.  ـــور شـــده اس همچنین حکومت اختالف ها و درگیري ها در روابط میان این دو کش

ــتان  ــنتی محافظه کار تالشعربس ــعودي به عنوان یک نظام س تغییر در رویکرد  کند بامی س

ــی  ــیاس ــت هاس ــیاس  حمایت از، در منطقهاي فرقههاي و رقابت خود مانند اعالم دوري از س

 با هدف برقراريبرخی از رؤســاي ســنی  دســتگیري و محاکمه، در داخل عیشــیهاي گروه

ایران را  ،جامعه بین المللی به خودایاالت متحده و ، با جلب حمایت ...عدالت اجتماعی و 

از آنجا که هر دو حکومت عربستان سعودي و جمهوري اسالمی ایران به به حاشیه بکشاند. 

د در ســراســر جهان اســالم  هســتند، هیچ یک از دو دنبال صــدور باورهاي ایدئولوژیک خو

ـــد دیپلماتیک و یا هاي طرف نمی تواند از تالش ـــتفاده از دین براي مقاص دیگري براي اس

در واقع این که هیچ یک از طرفین اجازه نمی دهد دشمن در  استراتژیک چشم پوشی کند.

  .ه استپیروز شود یک معضل امنیتی در منطقه ایجاد کرداي مسابقه فرقه
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  قدرت و روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي 

عالوه بر عامل هویت (اســالم گرایی و مذهب در روابط ج.ا.ایران با عربســتان ســعودي، 

اصــلی ســیاســت هاي شــیعه) عامل قدرت (ژئواســتراتژیک) به عنوان یکی دیگر از پیشــران

صمیمات و کنش ست خارجی ایران تأثیهاي خارجی بر ت شته اند. سیا قدرت در روابط ر دا

ـــورها، مهم ترین عامل تعیین کننده موقعیت بین المللی آن ها در نظام بین الملل  میان کش

ساختار نظامی سخت افزاري ( سته عوامل  ست. دو د صادي -ا سی) و نرم افزاري (اقت  -سیا

 خصارتباطی) منزلت قدرتی یک دولت را در نظام بین الملل مش –تکنولوژیک و فرهنگی 

افزایش عربســتان ســعودي، براي رقابت میان ج.ا.ایران و ). 50: 1381نماید (ســیف زاده، می

بعد  به ویژه و 1357فارس از زمان وقوع انقالب ویژه منطقه خلیج در خاورمیانه بهخود نفوذ 

ـــت.  1991از جنگ خلیج فارس  ـــت خارجی افزایش یافته اس ـــیاس انقالب  زمانایران از س

ــ1357 ــترش هویت  طح نظامی، در دو س ــطح فرهنگی (گس (افزایش قدرت جنگی) و در س

و بین المللی بوده است. دست اي خود) به دنبال افزایش موقعیت و نقش خود در امور منطقه

ـــت  ـــیاس ـــلی و دائمی س یابی به جایگاه هژمونیک و موقعیت برتر در منطقه، از اهداف اص

بوده اســت. برخی از متخصــصــان ســیاســت خارجی ایران، در قبل و بعد از انقالب اســالمی 

خارجی معتقدند ایران داراي پتانسیل هایی است که توانایی آن را دارد به قدرت اول منطقه 

ــامی،  ــود (احتش ــریع القلم، 140: 1378تبدیل ش ــت که  ).1385)،(س ــتان نگران آن اس عربس

ـــتفاده ایران از قدرت  هویتیاختالفات  ـــور در منطقه، احتمال اس نظامی آن را بین دو کش

نگرانی عربســـتان ســـعودي نســـبت به رفتارهاي جمهوري اســـالمی ایران در افزایش دهد. 

آن، به طور مکرر به مقامات ایاالت متحده آمریکا ابراز شـــده اي ســـیاســـت خارجی منطقه

 است. دیدگاه و منافع مشترك عربستان سعودي و ایاالت متحده در مورد نظم امنیتی منطقه

ــده یتنفهاي ســیاســت و ، منجر به وابســتگی متقابل و اتحاد عمیق تر میان این دو کشــور ش

ـــان نگاه ـــور همچنان به ایران به عنوان یک تهدید جدي براي منافع ش ـــت. هر دو کش  اس

ستان هاي تبدیل شدن ایران به کانون توجه تالش .(Gause, 2011:15) کنندمی سیاسی عرب

شور شان دهنده وجود نگرانی فزاینده این ک ایران و برهم خوردن  نظامی از افزایش قدرت ن

قدرت نظامی و در نتیجه توازن  اخیر اندازه گیريي هاسالاما در  منطقه است.نظامی توازن 

قه  ظامی در منط جه ن ـــی از این تغییرات نتی ــــت. بعض به کرده اس تغییرات فراوانی را تجر

و جنگ 1991ارس بوده اســـت. جنگ عراق نیز مانند جنگ خلیج فاي منطقههاي جنگ

 جنگ هوشــمندانه را نســبت به کمیت آنبرتري بالقوه به طور کلی، افغانســتان پیش از آن، 
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دهد. این نوع جنگ ها نشــان داد که قدرت تخریب کنندگی موشــکی و همچنین می نشــان

ـــت توان مقابله با حریفی که از لحاظ تکنولوژیکی برتر  ـــرفته، ممکن اس زره و توپخانه پیش

 توازنکشتار جمعی هاي تکثیر سالح وتروریستی هاي جنگهمچنین شته باشد. ندارا است 

ـــت.را تغییر در منطقه نظامی  ـــت که توازن نظامی منطقه داده اس ـــدت اي نتیجه این اس به ش

ـــتاي فزاینده ـــت که اندازه گیري توازن نظامی به تدریج و این  نامتقارن اس بدان معنی اس

ستان براي. (Cordesman ,2006: 4-5)شود می سخت تر  افزایش قدرت خود توازن یا عرب

ـــورهاي عربیبا  براي اتحاد، به طور مداوم برابر ایراندر  و به ویژه ایاالت خلیج فارس  کش

به دنبال نفوذ نیز  ایراندر مقابل ج.ا.ر حالی که د داده است. انجامهاي بسیاري ، تالشمتحده

ـــورهاي عربی خلیج فارس  ها به قطع روابط با غرب و حمایت از  براي ترغیب آندر کش

  است. طرفدار خود  عربی شیعههاي گروه

بر اساس گزارشی از اندازه گیري قدرت تسلیحاتی ایران و توازن نظامی آینده منطقه در 

ـــتراتژیک بین المللی اي پایگاه داده ـــه مطالعات اس ـــس ایران را  ایاالت متحده ،)IISS(مؤس

ـــماره یک در خاورمیا" ـــککند که می نامد و پیش بینیمی "نهتهدید ش هاي تهدید موش

ست شته در حال افزایش ا سبت به گذ سط ایران ن ستیک کوتاه و متو سرائیل .بال و  مقامات ا

ـــتان  ـــابه برنامهعربس ـــئلههاي نیز به طور مش ـــکی ایران را مس نگران کننده و جدي اي موش

یقاً نگران آن هســتند که در عین حال، کشــورهاي حوزه خلیج فارس عم. کنندمی توصــیف

ها با  ســـیاســـی آنهاي ایران به منظور ارعاب و مخدوش ســـاختن موافقتنامههاي موشـــک

به طور مثال در جنگ  .(Deluchi, 2008: 18) عربســتان ســعودي مورد اســتفاده قرار گیرد

ـــتان به حمایت از  اخیر میان دولت یمن و اقلیت حوثی یمن، عربس به طور مکرر ایران را 

اند. عربســـتان و هاي تســـلیحاتی، مالی وآموزشـــی متهم کردهیان حوثی با کمکشـــورشـــ

ناآرامی در  هاي عربی  ـــور قهکش بت منط ـــ به ایران نس بات کردن می را  با بی ث که  ند  ده

بال تبدیل شــــدن به یک هژمون منطقه ـــورهاي منطقه خلیج فارس به دن  اســــت اي کش

(Munteanu, 2015).    

کا مات آمری قا با ییم پذیر بر این  نا جدایی  ـــکی ایران بخش  نه موش خا که زراد ند  ور

از . استراتژي آن است تا اقدامات دشمنان در منطقه را متوقف و در صورت لزوم تالفی کند

شکمی نظر آمریکا، ایران ستیک خود براي کاهش قابل توجه هاي تواند از زرادخانه مو بال

بدترین "فت عربســتان ســعودي  کاهش تولید ن. تولید نفت عربســتان ســعودي اســتفاده کند

ــــت "مورد ا . از دیـدگـاه ایـاالت متحــده و متحــدان آن اس تقویــت از این رو آمریکــا ـب
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ساخت سعودي و کاهش تواناییهاي زیر ستان  ستان هاي عرب ایران از طریق تحریم ها به عرب

ـــورهاي منطقه  ـــت که اگرچه کش ـــورهاي حوزه خلیج فارس این اطمینان را داده اس و کش

شکهمچنان  ستند، اما هاي در مورد چالش مو ستیک ایران نگران ه شکی  حملهبال ایران مو

ـــاخت ـــازدنفتی هاي علیه زیرس ـــتان  را متوقف س ـــادرات نفتی عربس  قادر نخواهد بود ص

(Deluchi, 2008: 15-25). ــور ــعودي و  در بعد نرم افزاري قدرت، هر دو کش ــتان س عربس

ــالمی ایران این نگرانی را دارن کند با تأکید بر مذهب و می د که دیگري تالشجمهوري اس

صدور باورهاي ایدئولوژیک خود در سراسر جهان اسالم، به اهداف سیاسی یا استراتژیک 

ج.ا.ایران براي کاربرد قدرت نرم در روابط با هاي تالش به طوري که حتی خود دست یابد.

ــگري طراحی شــده براي افزایش درك متقابل فرههاي عربســتان و ســیاســت نگی و گردش

به بروز معضالت امنیتی انجامیده که همواره سبب شده در روابط بین این دو کشور مذهبی 

صورتفرهنگی روابط  شرایط عدم اعتماد متقابل  هویتی هاي رقابتگیرد. می دو دولت در 

ــتان به طور مداوم  ــرکوب دیگريایران و عربس ــتبوده  معطوف به قدرت و مبتنی بر س . اس

ــتهل به اعمالیم ذاتاًاز آن رو که  قدرت نیز ــدن داش ــلطه  موجبهمواره    ش  هویتی خاصس

سی رویکرد. نوع و نحوه چنین ارتباطی میان قدرت و هویت، گرددمی امنیتی حاکم را -سیا

  گشته است. »جنگ«تا    »همکاري«الگوهاي امنیتی مختلف از   شکل داده که منجر به ظهور

  یران و عربستان سعوديامنیت و روابط جمهوري اسالمی ا

براي شــناخت هر دو دســته روابط امنیتی جنگ طلبانه و صــلح آمیز در روابط ایران و  

ــتان ســعودي باید به روابط متقابل میان امنیت، قدرت و هویت در ســیاســت خارجی  عربس

ها تنها در پی امنیت در نگاه سنتی به امنیت، فرض بر این است که دولتتوجه داشته باشیم. 

سیب فیزیکی میفی ستند و به دیگران هم آ تنها در روابط بین المللی جدید زنند، اما زیکی ه

ست که دولت ستند. برخالف معماي امنیت، پندار طرفین از امنیت فیزیکی نی ها در پی آن ه

ست که کنش و واکنش هویتیهاي و تعارضخود و دیگري  سیهاي ا  امنیتی را تعیین-سیا

سبت به درگیريها دولتکند. در این حالت می شتر  فیزیکیهاي ن  هویتیهاي درگیر نزاعبی

ـــوند (می ـــیلهو )  Mitzen, 2013: 355ش براي حفظ قدرت کارگزاري اي هویت به وس

ـــود(هدف) تبدیل می انگیزه و اهداف بازیگران نیز باعث ایجاد گوید می باري بوزان. ش

ا تغییر وضــع موجود باعث ایجاد باشــد یعنی حفظ وضــع موجود یمی امنیت -معماي قدرت

شد  شمکش میان بازیگران خواهد  شه  نظر از). 1386(بوزان و دیگران، ک بوث یکی از اندی

 یا برساخته است انگیزشی امنیت، مفهومی پردازان برجسته مکتب مطالعات انتقادي امنیت،

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir
WWW.SID.IR

