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تاریخ پذیرش49/11/7 :
چکیده
به موازات پیروزی انقالب اسالمی ،روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقهای به واسطه دالیلی نظیر زعامت
ایران /عربستان بر جهان اسالم ،رهبری شیعه /وهابیت بر منطقه و غربگرایی /غرب ستیزی دو کشور ،به سمت
دوآلیسم متعارضی حرکت کرده است؛ هرچند که بعضاً متناسب با مشی سیاست خارجی و منطقهای دولتهای مستقر
در ایران ،این مهم دچا ر تحوالتی نیز شده است .با درنظر داشتن این نکته ،این پژوهش بر آن است با رویکردی نسبتاً
متفاوت در عرصه نظریههای روابط بینالملل که از آن با عنوان واقعگرایی انگیزشی یاد میشود ،با بررسی روابط دو
کشور از آغاز روی کار آمدن احمدینژاد ،به بررسی تطبیقی آن با دولت دکترحسن روحانی بپردازد و این نکته اساسی
را مورد آزمون قرار دهد که به رغم تفاوتهای نسبتاً زیادی که بین سیاست خارجی و منطقهای دولت یازدهم با دولت
قبلی وجود داشته و دارد ،مشی اعتدالگرایی دولت روحانی در گستره سیاست خارجی چه تاثیری بر مناسبات
منطقهای ای ران و عربستان بر جای گذاشته است و عربستان سعودی چگونه نسبت به این رویکرد ،از خود کنش و یا
واکنش نشان داده است.
واژگان کلیدی :اعتدالگرایی ،دولت رقابتجو ،دولت جویای امنیت ،موازنه قدرت
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مقدمه
ایران و عربستان سعودی پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل سنخ ایدئولوژی این
انقالب ،روابط پرفراز و نشیبی داشتهاند که البته بیشتر ناشی از نگاه عربستان به ایران به
عنوان بازیگری تهدیدگر در منطقه بوده است .تأسیس شورای همکاری خلیج فارس در ماه
مه  ، 1491حمایت اعضای شورای همکاری و بویژه عربستان سعودی از عراق در جریان
جنگ تحمیل ی ،کشتار شیعیان ایرانی در جریان مراسم حج در مرداد ،1300حمایت عربستان
از رویکردهای آمریکا در منطقه خلیج فارس ،تالش وافر برای اتهامزنی به ایران در زمینه
دخالت در امورات داخلی کشورهایی ،نظیر :عراق و بحرین و درنهایت ،حمله عربستان به
یمن و ابعاد مختلف فاجعه من ا ،روابط دو کشور را تا برهه کنونی به شدت متالطم کرده
است .البته ،در واکاوی دقیق دالیل رخداد این تنشها ،گاه با نگاهی ساختارمند گفته
می شود که ماهیت ساختاری انقالب اسالمی به عنوان تنها نظام سیاسی باثبات شیعه در
منطقه ،باعث شده تفکر خاندان سعودی و بینش مقامات سیاسی کشورمان بهعلت
اختالفات ذاتی /عقیدتی نتوانند به سهولت در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ اما گاه با نگاهی
معطوف به عملکرد کارگزاران گفته میشود عملکرد دولتمردان دو کشور و بویژه رؤسای
جمهور ایران ،به فراز و فرودها در روابط ایران و عربستان در دورههای مختلف انجامیده
است .با این حال با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی تحلیلگران مجددا این نگاه
را مطرح کردند که روابط دو کشور از حالت تنشآمیز خارج شده و به سمت روابط مبتنی
بر همکاری سوق پیدا می کند؛ اما با این حال تا بازه زمانی مورد نظر در این پژوهش که تا
اواخر سال  1349را دربرمیگیرد ،به نظر میرسد روابط دو کشور همچنان با فراز و
نشیبهای زیادی روبهروست.
با توجه به این مقدمه کوتاه ،این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی در پی
پاسخگویی به دو پرسش اساسی است :نخست اینکه با درنظر داشتن مفروضات نظریه
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واقعگرایی انگیزش ی ،سیاست خارجی ایران و عربستان در دو دوره ریاست جمهوری آقای
احمدی نژاد چگونه قابلیت ارزیابی را داراست؟ ضمن اینکه سؤال دوم نیز این است که بر
مبنای همین نظریه و با رویکردی تطبیقی ،سیاست خارجی دولت روحانی در قبال عربستان
چگونه بوده و در مقابل مقامات سعودی تقریباً تا پایان سال 1349چه واکنشی نسبت به آن
داشتهاند؟
فرضیه این مقاله نیز عبارت است از اینکه اگرچه شاید بتوان تا حدودی معیارهای
سیاست خارجی دو کشور (و بویژه عربستان) در قبال یکدیگر را در دوران احمدی نژاد بر
مبنای نظریه واقعگرایی انگیزشی ،به دولتهای مداخلهجو و یا تهاجمی متصف نمود؛ اما
با روی کار آمدن دولت روحانی ،ایران در عرصه خارجی و در رابطه با عربستان بیشتر به
سمت دولت های جویای امنیت حرکت نمود؛ هرچند که عربستان چنین برداشتی از
سیاست خارجی ایران نداشته و این مساله مجدداً به دامن زدن به بحرانهای منطقهای و
تنش در روابط فیمابین توسط عربستان منجر شده است.
 .1چارچوب نظری :واقعگرایی انگیزشی

واقعگرایی انگیزشی 1که نخستین بار در کتاب اعتماد و بیاعتمادی در روابط بینالملل
آندرو کید 2و همچنین ،در نظرات رندال شویلر 3مطرح شد ،شاخهای از واقعگرایی است
که بر روی دولتهای جویای امنیت 9متمرکز شده و البته در مقابل آنها ،دولتهای
مداخلهجو( 5ویا به تعبیری تهاجمی و رقابتطلب) قرار میگیرند که وجه بارز آنها
طمعکاری در روابط بینالملل است و بر همین اساس ،واقعگرایی انگیزشی تهدید جدی

1. Motivational Realism
2. Andrew Kydd
3. Randall Schweller
4. Security-seeker states
5. Greedy state
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دولتهای جویای امنیت را بیاعتمادی و در نتیجه ،ایجاد تضاد و کشمکش میداند (Kydd,

) 1997:117از طرف دیگر ،واقعگرایی انگیزشی با تاکید بر دولتهای جویای امنیت ،دو
عامل شناسایی آنها را شفافیت 1و نشانههای پرهزینه 2معرفی میکند .شفافیت از طریق
اطالعرسانی بموقع ،دقیق و اطمینانبخش؛ بویژه درباره اهداف و مقاصد نظامی امکانپذیر
است .جیمز فرون در همین خصوص میگوید« :ساختار دموکراتیک دولتها را قادر
میسازد تا اظهارات قابل اعتمادتری در مورد تواناییها و انگیزههایشان ابراز دارند».
) .(Fearon, 1994:580در واقع ،اگر دموکراسی جوینده امنیت باشد ،دولتهای دیگر این
نیت را زودتر درک خواهند کرد و در نتیجه ،میان دولتهای دموکراتیک و دیگر دولتهای
جویای امنیت ،حس همکاری ایجاد میگردد) .(Kydd, 2005:129نکته جالب در این
خصوص این است که چنانچه دولت دموکراتیک مداخلهجو و طمعکار باشد ،نیت آنها نزد
دولتها سریعتر نمایان خواهد شد.
اما اگر عامل شفافیت بیشتر در دولتهای دموکراتیک بروز مییابد ،عامل نشانههای
پرهزینه ،چه در دولتهای دموکراتیک و چه غیردموکراتیک ،با چهار نشانه ظهور مییابد:
ایدئولوژی ،سیاستها در برابر اقلیتهای کشور ،سیاستها در مقابل همسایگان ضعیف و
سیاست نظامی(عبداهللخانی .)99:1394 ،در صورتی که نظام سیاسی کشوری دارای
ایدئولوژی تند ،متعصبانه و تهاجمی باشد ،میتوان آن دولت را تهاجمی دانست و غالباً
تحصیل امنیت توسط چنین دولتهایی ،بیاعتمادی همسایگان را برخواهد انگیخت .در
اینجا نشانه پرهزینه ،میانهروی ایدئولوژیک است که جدیت نظام سیاسی را در تغییر راهکار
تهاجمی نشان میدهد .فرضیه دوم؛ سیاستها در برابر اقلیتهای داخلی است که مبتنی بر
گرایشهای ملی گرایی دولت موردنظر است .بنابراین ،نشانه پرهزینه در اینجا اعطای حقوق

1. Transparency
2. Costly Signals.
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سیاسی به اقلیتهای داخلی است ) .(Fearon, 1997:74-78در فرضیه سوم ،دولتهای
تهاجمی اغلب در پی آنند که دولتهای ضعیف را تحت سلطه خود درآورند؛ درحالیکه
نشانه پرهزینه در این چارچوب از طریق احترام به استقالل کشورهای ضعیف
است(عبداهللخانی .)94:1394 ،فرضیه چهارم هم سیاست نظامی است که کاهش یا
خودداری از افزایش سطح آمادگی نظامی را شامل میشود که طبق نظر گالزر سه شاخصه
دارد :توافقات کنترل تسلیحات تهاجمی ،تغییر جهت به سمت اتخاذ موقعیتهای دفاعیتر
و کاهش یکجانبه نیروهای نظامی در طول مرزها) (Glaser, 2010:162با توجه به این
چارچوب نظری ،در ادامه این پژوهش میکوشیم تا ضمن تبیین سیاست خارجی اعتدالگرا،
نشان دهیم که دولت روحانی در قیاس با دولت احمدینژاد تالش داشته یک دولت جویای
امنیت در حوزه منطقهای و بینالمللی به شمار رود؛ در حالی که رفتار دولت عربستان در
قبال ایران در یک دهه اخیر ،رفتار یک دولت مداخلهجو(طمعکار) بوده است.
 .2پیشینه روابط ایران و عربستان ()2931-2932

ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقهای پس از انقالب روابط پرفراز و نشیبی
داشتهاند؛ یعنی گرچه در برخی مقاطع از دولتهای سازندگی و اصالحات ،بهسبب
سیاست خارجی عملگرا و تنشزدایی ،از میزان پیچیدگی و رقابت دو دولت کاسته شد؛ اما
در دوره احمدینژاد دوباره همانند دوران جنگ تحمیلی به دالیلی چون برنامه هستهای،
مسائل عراق ،سوریه و بحرین تنش بر روابط آنها حکمفرما شد .البته ،بخشی از این مساله
ناشی از سیاست خارجی ایدئولوژیک دولت احمدینژاد بود که طبیعتاً حساسیت
دولتهای سنی مذهب عرب را برمیانگیخت؛ زیرا این شکل سیاست خارجی فراتر از
قلمرو سرزمینی میاندیشید و خود را به اصول اخالقی مثل ارزشهای انسانی و یا صلح
(البته ،با قرائت ویژه خود) پایبند میدانست .همچنانکه در سیاست خارجی
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ایدئولوژیکمحور عموماً اعتقاد زیادی به سازمانهای بینالمللی وجود ندارد و آن را ابزاری
در دست قدرتها برای استثمار ملتها و دولتهای دیگر میشمرد و در نتیجه ،به دنبال
تغییر وضع موجود است (ابراهیمی)131-124:1399 ،که چنین نگاهی در دید واقعگرایان
انگیزشی مصداق نشانگان یک دولت مداخلهجو است .با این حال ،نشانههای یک دولت
مداخله جو در رویکرد عربستان مصادیق آشکارتری داشت؛ زیرا عالوه بر دخالت دائمی
معیارهای ایدئولوژی متصلب در سیاست خارجی عربستان (بویژه در قبال ایران) ،این
کشور به گونهای غیرشفاف منافع منطقهای خود را در قضایای عراق و پرونده هستهای
پیش برده است .بدین ترتیب ،دو معیار اصلی دولتهای مداخلهجو؛ یعنی ایدئولوژی
متصلب در سیاست خارجی و عدم شفافیت الزم در عملکرد منطقهای با سیاست خارجی
عربستان عجین شده بود که باعث شد روند واگرایی در روابط دو کشور در دوره
دولتهای نهم و خصوصاً دهم تشدید شود .در ذیل مصادیق این مهم را بررسی میکنیم.
 .2-2مساله عراق :رقابت ایران و عربستان بر سر عراق پس از سال  2113و اشغال این
کشور از سوی نیروهای غربی تشدید یافت؛ بهطوری که عربستان بارها ضمن اعالم
نارضایتی از اقدام آمریکا در روی کار آمدن دولت شیعی در عراق ،اعالم داشتند که این امر
به افزایش قدرت منطقهای ایران کمک کرده و عمالً موازنه قدرت را به نفع ایران رقم زده
است (روحی دهبنه .)44:1341 ،به خاطر همین موضوع بود که سه سال پس از اشغال
عراق ،ترکی الفیصل ،سفیر اسبق عربستان در آمریکا ،به بوش هشدار داد که گرچه آمریکا
بدون دعوت وارد عراق شد؛ اما نباید سرخود کشور عراق را ترک کند که در این صورت،
عربستان سعودی به نفع سنیها در عراق دخالت کرده تا جلوی قدرتگیری شیعیان را که
از حمایت ایران برخوردارند ،بگیرد(شجاع .)97:1390 ،نقش پیدا و پنهان عربستان در عراق
از اکتبر  2110که مقامات عربستانی از حارث الضاری ،رهبر هیات المسلمین عراق ،که از
گروههای سنی مخالف دولت است و با تروریستها روابط نزدیک دارد ،به گرمی استقبال
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کردند آشکار شد؛ ضمن اینکه در بخشی از گزارش بیکر -هامیلتون 1که در سال 2117
توسط دو نماینده آمریکا در خصوص اوضاع عرا ق منتشر شد ،آمده بود که از یک سو
کسانی خاص در عربستان و دیگر کشورهای منطقه به شورشیان در عراق کمک مالی
میکنند و از سوی دیگر ،دولت عربستان ضمن همکاریهای اطالعاتی تسهیالتی چون
پایگاه های نظامی و حق پرواز در خطوط هوایی برای نیروهای آمریکایی فراهم
میآورد(نادری نسب .)327-325:1394 ،فرایند مذکور کمابیش در سالهای بعد با استمرار
سرمایهگذاری مقامات سعودی در مناطق با گرایشهای فکری بعثی و یا مستعد حضور
مخالفان دولت شیعی نوری مالکی(نظیر استان االنبار) دیده شد .در واقع ،عربستان در
سالهای  2119تا  2113با توجه به حضور تروریستها و بعثیها در این استان عراق،
بتدریج دو سیاست سلبی و ایجابی را اجرا کرد؛ یعنی در رویکردی سلبی ،عربستان سعی
کرد با سرمایهگذاری مادی و معنوی در استان االنبار ،توان مخرب القاعده در خارج از
عربستان و در کشوری غیرهمسو نظیر عراق تخلیه گردد؛ اما با شکلگیری نهضت موسوم
به بیداری اسالمی با رویکردی تهاجمی سعی کرد ضمن انتقال التهابات این تحوالت به
کشورهایی نظیر عراق و سوریه به تسلیح تدریجی گروههای تروریستی نظیر دولت اسالمی
عراق و شام(داعش) دست زند .با این حال ،عربستان بیشتر سعی کردهاست که نقش خود
در تح والت سیاسی عراق نظیر برخی انفجارهای تروریستی و یا حمایت از گروههای
تکفیری را پنهان و یا حتی انکار کند .البته ،هر چند که به گونهای طبیعی و مطابق با اصول
سیاست خارجی ،هیچ کشوری تمایل ندارد به صورت مستقیم به مداخله در امور کشور
دیگر متهم شود؛ اما عملکرد عربستان در مداخله در امور عراق به گونهای بوده که تقریباً
هیچگاه سعی نکردهاست بر نگرانیهای کشورهایی نظیر ایران در قبال ناآرامیهای

1.The Baker-Hamilton Commission
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تروریستی عراق پاسخ دهد .همچنانکه در بخش چارچوب نظری دیدیم ،این خود در
معنای عدم شفافیت بوده و از مصادیق دولت مداخلهجوست.
 .2-2برنامه هستهای ایران :بحران هستهای ایران و جریانسازی سیاسی و رسانهای علیه آن
باعث شد عربستان در رقابت با ایران با غربیها همنوا شود .براین اساس ،آنان معتقدند
دستیابی ایران به تسلیحات هستهای امکان جاهطلبیهای هژمونیک گستردهتری به ایران
برای تغییر مو ازنه منطقه خواهد داد؛ همچنانکه ترس عربستان از دستیابی ایران به سالح
هسته ای از پیروزی مدل مقاومت در منطقه و تقویت متحدان ایران ناشی میشود (Joshi,

) .2013:11-12بدینترتیب عربستان از ابتدای طرح مساله هستهای ایران ،کوششهایی
برای دستیابی به تسلیحات هستهای انجام داد؛ برای مثال ،چاس فریمن ،1سفیر سابق آمریکا
در عربستان ،در سال  2113از اظهارات خصوصی برخی مقامات سعودی با وی برای
دستیابی به سالح هستهای پرده برداشت) .(Lippman, 2004:129البته ،نکته حایز اهمیت
آن است که علیرغم اینکه عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری از دانش هستهای و
منابع اورانیوم حتّی در سطوح آزمایشگاهی برخوردار نیستند که به سالح هستهای دست
یابند؛ اما برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس نظیر عربستان ،قطر و امارات ،با
آمریکا و فرانسه به موافقتنامههایی در حوزه انرژی هستهای دست یافتهاند؛ مضافاً اینکه
عربستان سعی کرده با توجه به روابط حسنه عربستان -پاکستان و کمکهای مالی ریاض به
اسالمآباد ،به خرید کالهکهای هستهای از خارج اقدام کند) .(Khaitous, 2009:12در این
راستا ،عربستان حتّی پیش از مطرح بودن برنامه هستهای ایران 30 ،موشک بالستیک CCS- 2

از چین خریداری کرد .این موشکها که بدون اطالع آمریکا خریداری شده 1511 ،مایل
برد دارد و میتواند کالهک هستهای حمل کند (Chinese-Saudi Cooperation: Oil but

).Also Missiles, 2006, April

1. Chas Freeman
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در مجموع ،در دوره احمدی نژاد ،عربستان در قبال پرونده هستهای غیرشفاف عمل
کرد؛ یعنی از یکسو به دالیلی نظیر ورود ایران به باشگاه هستهای ،ارتقای توان و دانش
فنی و احتمال تسلط بیشتر ایران بر خلیج فارس و حتی شائبه در اختیارگرفتن سالح
هستهای و تهدیدات زیست -محیطی ،به سمت خصومت نسبت به پرونده هستهای ایران
حرکت میکرد و از دیگر سو ،احتمال به خطر افتادن امنیت خلیج فارس؛ بویژه در صورت
حمله نظامی به ایران از جانب غرب ،احتمال بهراه افتادن مسابقه و یا حتی منازعه
تسلیحاتی اتمی توسط اسرائیل علیه ایران و نامعلوم بودن سطح و میزان کنش و واکنش
ایران نسبت به فرایند منازعه شکل گرفته در منطقه ،عربستان را به این سمت سوق میداد
که بر ضرورت حل و فصل دیپلماتیک پرونده هستهای ایران تاکید ورزد.
 .2-9تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا :از دیگر زمینههای رقابت میان ایران و
عربستان تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا بود؛ تحوالتی که ایران آن را در قالب
بیداری اسالمی تفسیر کرده ،از آن حمایت میکرد و عربستان آن را دارای منشاء خارجی
تفسیر کرده ،با آن مخالف بود .اوج تضاد دیدگاههای دو کشور در بدو شروع تحوالت ،در
اعتراضات بحرین نمود یافت که ایران از معترضان شیعی بحرینی حمایت میکرد و در
مقابل عربستان ،ایران را ب ه مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرد و نیروهای خود را
برای سرکوب معترضان به بحرین گسیل داد.
حوزه دیگر درگیری ایران و عربستان در سوریه بود :عربستان برعکس ایران در پی
ناامنی سوریه بود؛ زیرا اوالً ایدئولوژی سعودیها با ایدئولوژی سکوالر بشار اسد همخوانی
نداشت؛ ثانیاً سرکوبهای دائمی رژیم اسد علیه مخالفان سنی ،ریاض را بسیار آشفته کرده
بود؛ ثالثاً عربستان دریافته بود که سقوط اسد میتواند بهعنوان فرصت طالیی برای تضعیف
ایران تلقی شود؛ و در نهایت ،حمایت از مخالفان در سوریه میتوانست انتقاد مخالفان رژیم
عربستان را در مورد نحوه برخورد ریاض در داخل این کشور با موضوع بهار عربی خنثی
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کند (Berti & Guzansky, 2012).پشتیبانی مالی برای تهیه سالح و قاچاق اسلحه به داخل
سوریه و ارایه راهکارهای عملیاتی به معترضان و مرتبط کردن آنها با رسانههای بینالمللی
و ایجاد فشار رسانهای از طریق رسانههای تحت مالکیت آن کشور؛ مثل :العربیه ،الحیات و
الشرق االوسط از اهداف این کشور بوده و هست؛ همچنانکه سعود الفیصل ،وزیر خارجه
وقت عربستان نیز در این رابطه گفت که مسلح کردن مخالفان سوری ،وظیفهای است که در
زمانی که مخالفان توانایی دفاع از خود را ندارند ،باید ادا شود .همچنین ،وی در دیدار خود
با جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در ژوئن  2113گفت که شورشیان باید برای دفاع
از خود در برابر بشار اسد تسلیح شوند .وی گفت« :نمیتوانیم در برابر مداخله ایران و
حزب اهلل در سوریه ساکت بمانیم» ).(Habboush, 2013
در مجموع ،با توجه به سه موضوع مهم فوقالذکر در دوران احمدینژاد مشاهده
می کنیم که روابط ایران و عربستان تنش زیادی داشت و متناسب با الگوی واقعگرایی
انگیزشی یکدیگر را دولت مداخلهجو قلمداد میکردند.
 .9روابط خارجی ایران با عربستان در دوره ریاست جمهوری روحانی

با روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری خرداد  ،1342فصلی
جدید در مناسبات ایران با نظام بینالملل آغاز شد که مبتنی بر نوعی رویکرد تنشزدایی و
تعامل با نظامبینالملل بود .این رویکرد با استقبال روبهرو شد و حتی عربستان در کمتر از
 29ساعت پ یروزی روحانی را تبریک گفت .در اینجا مناسب است قبل از بررسی مناسبات
دوکشور در این دوره ،ابتدا با بررسی شاخصهای سیاست خارجی اعتدالگرا ،تالش دولت
یازدهم برای شکلدهی به دولتی جویای امنیت را بررسی کنیم.
 .2-9شاخصهای سیاست خارجی اعتدالگرا :اعتدالگرایی به عنوان گفتمان غالب دولت
یازدهم مبتنی بر توازن بین آرمان و واقعیت؛ توازن بین اهداف سیاست خارجی؛ توازن بین
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اعمال قدرت و دیپلماسی؛ توازن بین سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت و توازن در
توسعه روابط خارجی است .با توجه به این مقدمه کوتاه ،بهتشریح شاخصهای
اعتدالگرایی و تطبیق آن با دولتهای جویای امنیت (نظیرشفافیت و نشانههای پرهزینه)
میپردازیم.
 .2-9تعدیل در ایدئولوژی سیاسی :دولت روحانی کوشش کرده با ادبیاتی جدید در عرصه
بینالمللی ظاهر شود که مبتنی بر بازسازی روابط با جهان خارج بوده و حتی یکی از
شاخصهای سیاست خارجی اعتدالگرا ،توازن آرمانگرایی در نظریه و واقعگرایی در رویه
است .همین نکته باعث شد که روحانی از بحث تکریم در مقابل تحریم سخن به میان
آورد .البته ،واقعیت این است که این تکریم در کوتاهمدت حاصل نمیشود؛ به هرحال،
دنیای پیرامونی به دالیل مختلف دچار نوعی بیاعتمادی نسبت به سیاست خارجی ایران
شده است(رنجکش .)21:1342 ،بنابراین ،مشاهده میکنیم که نوعی تعدیل در ایدئولوژی
سیاست خارجی در گفتمان دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد بهوجود آمده است.
حرکت به سمت واقعگرایی توأم با حفظ آرمانها در عرصه سیاست خارجی از ویژگیهای
بارز تعدیل در ایدئولوژی نظام سیاسی است که میتواند ایران را مطابق با نظریه واقعگرایی
انگیزشی به عنوان دولت جویای امنیت در عرصه منطقهای و بینالمللی معرفی کند.
 .9-9تعدیل در برنامه هستهای :یکی از نشانههای پرهزینه در نظریه واقعگرایی انگیزشی،
تعدیل در سیاستهای نظامی درجهت امنیتزایی بود .برعکس برداشت غرب از سیاست
هستهای احمدینژاد ،سیاست خارجی اعتدالگرا تالش داشته ضمن شکستن اجماع
بینالمللی شکل گرفته علیه برنامه هستهای ،نشان دهد که ایران در زمینه دستیابی به توافق
جامع با  5+1جدی است .از این رو بود که مذاکرات با گروه  5+1با رویکردی جدید،
تقریباً دوباره از اواسط پاییز  1342شروع شد و دیپلماسی ایران در این مذاکرات با
رویکردی واقعبینانه زمینه مشترکی برای گفتگو فراهم کرد؛ بهطوریکه در پایان این دور از
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مذاکرات برای اولین بار بیانیه مشترکی از سوی کاترین اشتون ،مسؤول وقت سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران صادر شد .در این بیانیه
از مذاکرات با عنوان مذاکراتی «محتوایی و با نگاه به آینده» یاد شده بود(حریری،
 .) 92:1342مذاکرات فشرده در چند نوبت در ژنو انجام شد تا این که در  29نوامبر 2113
دو طرف به توافق نهایی دست یافتند .این توافق با عنوان برنامه اقدام مشترک 1به مدت
شش ماه از زمان اجرایی شدن به طرفین فرصت میداد تا ضمن بررسی میزان اجراییشدن
بندهای توافق از سوی هریک از آنها ،تصمیمگیری نهایی را در زمینه دستیابی به یک
توافق جامع و نهایی برای حلوفصل موضوع هستهای ایران به طرفین واگذار کند (Joint

) .Plan of Action, 2013این توافق از  21ژانویه  2119اجرایی شد و البته ،از آن زمان
تاکنون ایران با کشورهای  5+1در چندین نوبت مذاکرات فشردهای را دنبال کردهاند که
غالباً به تمدید آن منجر شد .با این حال ،پس از توافق اولیه لوزان ،اوج مذاکرات هستهای
در جوالی  2115بود که به توافق نهایی در قالب برجام یا برنامه جامع مشترک منجر شد.
در اینجا صرف نظر از حواشی مختلف این توافق ،نکته مهم این بود که تالش ایران برای
حلوفصل مسالمتآمیز پرونده هستهای ،گویای آن است که ایران منطبق با نظریه
واقعگرایی انگیزشی ،نشانهای پرهزینه برای تعدیل آنچه انجام داده ،که به زعم برخی
کشورهای غربی /عربی برای در اختیار گرفتن تسلیحات هستهای بوده است.
 .1-9شفافیت در تصمیمگیری :با توجه به جایگاه شفافیت در دولتهای جویای امنیت ،این
مهم نیز پس از روی کارآمدن روحانی در دو بعد داخلی و خارجی پیگیری شد؛ یعنی اگر
در سال  2112-2113که مقارن با پایان دوره دولت دهم قلمداد میشد ،ایران از لحاظ
شاخص یادشده از میان  199کشور رتبه  127داشت که رتبه مناسبی نبود (Transparancy

) international, 2013؛ اما با استقرار دولت یازدهم سیاستهای شفافسازی نیز
1. Joint Plan of Action
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دستخوش تغییرات تازهای شده است.؛ یعنی در میان اظهارات رئیسجمهور و سایر
دولتمردان نشانههای پرشماری از تأکید به اصالح نظام اطالعرسانی ،احترام به منتقدان و
ارائه اطالعات شفاف و صحیح به مردم دیده میشود .محمدرضا صادق ،مشاور رسانهای
دولت ،در همین زمینه معتقد است:
«صداقت و شفافیت با انعکاس صحیح اعمال دولت و همچنین همه جریانهای
سیاسی کشور به شکوفایی خواهد رسید .دولت یازدهم اهل نقدپذیری است و
در عین حال درصدد اطالعرسانی صحیح وضعیت کشور است(».حسن پور،
)1931

اما در بعد خارجی نیز دولت یازدهم کوشید تا فرایند تصمیمگیری در سیاست
خارجی کشور را شفاف کند .بدین منظور ،دولت در  5سپتامبر  2113تصمیم گرفت بنابر
دو دلیل عمده ،پرونده هستهای از شورای امنیت به وزارت امور خارجه محول شود :دلیل
اول اینکه در شورای عالی امنیت ملی اگرچه شخص رییسجمهور ،رییس این نهاد است؛
اما به دلیل عضویت نیروهای متفاوت با دیدگاههای مختلف ،تصمیمگیری واحد امکانپذیر
نیست .دلیل دوم این است که با انتقال پرونده هستهای به وزارت خارجه میتوان گفت
رییسجمهور میتواند هدایت و کنترل بیشتری برای شفافیت تصمیمگیریها و مدیریت
مذاکرات داشته باشد).(International Crisis GroupT 2013:15
 .5-9تعدیل در برابر همسایگان (تنشزدایی منطقهای) :این اصل درپی پیروزی روحانی در
انتخابات و حتی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزی وی در انتخابات از سوی وی
بهروشنی بیان شد .در این میان ،کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس؛ بویژه عربستان نیز از
این قاعده مستثنا نبود؛ یعنی روحانی تمایل خود را به تجدید روابط با عربستان و تغییر آن
در چارچوب «احترام متقابل و ترتیبات متقابل سودمند» بیان داشته است .بر همین اساس،
عربستان نیز در ابتدای ر وی کار آمدن دولت جدید معتقد بود که این عقالنیت فضای

 / 012فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 25زمستان 0331

جدید را برای این کشور در نگاه مثبتتر به ایران ایجاد کرده است (Roy& et al, 2013:

) .2-6توجه به چنین رویکردی زمانی بیشتر خود را نشان میداد که برخی بر همین اساس
معتقد بودند در صورتی که گشایش در موضوع هستهای ایران با غرب روی دهد ،قطعاً
ریاض وضعیت خود را در مورد ایران بازبینی خواهد کرد؛ چرا که انتخاب روحانی و
اظهارت بعدی وی ،توپ را در زمین عربستان سعودی انداخته است و اینک نوبت
عربستان است تا پاسخ مناسبی به پیامهای مثبت روحانی بدهد)(Ahmadian, 2013؛ اما
چنانکه در ادامه خواهیم دید ،دستکم در بازه زمانی مورد نظر این پژوهش؛ یعنی تا اواخر
سال  1349چنین خوشبینیای کمتر مجال بروز یافت .البته ،غیر از موارد یاد شده دولت
روحانی ،نشانه های دیگری نیز از حرکت به سمت یک دولت جویای امنیت از خود نشان
داد که از جمله آنها انتخاب دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای
دینی و مذهبی بود تا نسبت به توجه به حقوق اقلیتهای دینی نیز که جزئی از
مشخصههای دولت جویای امنیت است ،اقدامی صورت پذیرفته باشد.
 .1سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دوره روحانی

چنانکه گفتیم ،بهرغم ظهور نشانههای دولتهای جویای امنیت از جانب دولت روحانی،
مقامات عربستان به دالیل مختلف نسبت به این روند روی خوش نشان نداده و روابط دو
کشور حتی دچار تنشهایی شده است که در ماههای اولیه سال  2115میالدی شاهد اوج
آن بودهایم .در زیر در راستای تبیین این مهم ،با عطف توجه به مشخصههای دولتهای
جویای امنیت ،نشان خواهیم داد که هیچیک از این نشانهها ،بر رفتار دولت عربستان در
قبال ایران قابلیت تطبیق را ندارد و بنابراین ،رژیم آلسعود نسبت به ایران و دولت روحانی
در مقام یک دولت مداخلهجو ظاهر شده است.
 .2-1تصلب ایدئولوژیک سیاست خارجی عربستان در قبال ایران :تصلب ایدئولوژی بسان
نشانگان دولتهای مداخله جو توسط عربستان در مقابله با ایران در دوره روحانی در قالب
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دوگام اساسی دیده شد :در گام اول تعصب در ایدئولوژی و سنتهای قبیلهای باعث شده
که دولت عربستان شکلی غیردموکراتیک به خود بگیرد و مطابق با الگوی واقعگرایی
انگیزشی ،عنصر شفافیت را که صرفاً در دولتهای دموکراتیک ظهور مییابد ،از دست
بدهد و از طرف دیگر ،این ایدئولوژی سخت خود را در تقابل با ایران در دوره روحانی
نشان داده است .با عطف توجه بر این نکته و با درنظر داشتن اینکه سیاست خارجی یک
کشور ادامه منطقی وضعیت داخلی آن کشور است ،میتوان گفت سیاست داخلی و
خارجی عربستان بنابه سه دلیل ،شکلی ایدئولوژیکزده و متصلب به خودگرفته است:
نخستین دلیل ساختار حکومتی پیشامدرن عربستان است که مبتنی بر برتری یک
قبیله بر سایر قبایل است .مضاوی الرشید در این خصوص معتقد است که خاندان پادشاهی
در بهترین حالت ،به صورت قبیلهای بیسر است که در آن چندین گروه برای کسب قدرت
رقابت می کنند و در عین حال ،در عربستان ،پادشاهی سخن آخر را میگوید و تقریبا هیچ
نوع تفکیک قوا در این کشور وجود ندارد(صادقی و احمدیان .)157: 1394 ،در کنار این
مهم ،مساله مهم دیگر این است که فرایند پذیرش یک خارجی به عنوان شهروند در جوامع
با جهتگیری قبیلهای مفهومی ناآشناست .لورنس در همین زمینه معتقد است که یک
خارجی همیشه در میان قوم عرب یک خارجی محسوب میشود و اعراب هرگز خارجیان
را از خود نمی دانند .از همین جا است که عالوه بر فهم علل غیردموکراتیک بودن دولت
عربستان ،علل غیریتسازی اعراب نسبت به ایران در گستره سیاست خارجی مشخص
میشود(منصوری مقدم .)97: 1341،دومین دلیل ایدئولوژیک بودن عربستان در سیاست
داخلی و خارجی ،آن است که نفوذ مفتیهای تندرو وهابی عربستان در نهادهایی چون
«مجلس علمای بزرگ» یا هیات مشورتی پادشاه و هیات وزیران بسیار زیاد است .این شورا
همواره در زمینه تاثیرگذاری بر معادالت منطقهای عربستان تاثیرگذار بوده است و منجر به
شکلگیری تفکر سلفیگری در سیاست خارجی شده است.اما اهمیت تفکر سلفیه زمانی
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آشکار می شود که مطابق نظر محمد سعید رمضان البوطی بپذیریم که سلفیه پدیدهای است
که انحصارطلبانه مدعی مسلمانی است وهمه را جز خود کافر میداند(منصوری
مقدم .)41-94 ،1341،در نهایت ،سومین دلیل به بافت تاریخیِ قبیلهای جامعه عربستان
برمیگردد که در عین حال که آل سعود تمامی عربستان را زیر سلطه خود درآورده؛ اما
همزمان ملت عربستان را به وفاداری به یک قبیله؛ یعنی آل سعود سوق داده و نام کشور
خود را عربستان سعودی نامیده است(صادقی و احمدیان.)101-159 ،1394،
به هر روی ،هر سه دلیل فوق باعث شده که سیاست داخلی /خارجی عربستان؛
بویژه در قبال ایران فاقد عنصر شفافیت بوده و به مصداق دولتهای مداخلهجو ،شکلی
ایدئولوژیک زده به خود بگیرد؛ بویژه پس از انقالب اسالمی و متاثر از ایدئولوژی وهّابیت
دوگانههای غیریتساز دولت عربی /دولت ایرانی ،دولت وهابی/دولت شیعی ،دولت
سلطنتی /دولت جمهوری و دولت سلفی /دولت اجتهادی بر روابط فیمابین حاکم شده
است .چنین تعارضاتی در دوره روحانی حتی تشدید نیز شده است؛ یعنی اگرچه مقامات
سیاسی عربستان بهگونهای غیرشفاف(که جزو ویژگیهای دولتهای مداخلهجو است) این
طرز از بینش را گاهی پنهان نگه داشتهاند؛ اما نشانگانی وجود دارد که تاثیر
ایدئولوژی زدگی عربستان در قبال ایران در دوره روحانی را نشان میدهد؛ برای مثال،
عبدالرحمان السدیس ،امام جماعت مکه در اظهاراتی که در آوریل  2115ابراز نمود ،گفت:
«جنگ ما با ایران فرقهای است؛ جنگی بین سنیها و شیعیان .جنگ ما با شیعیان
جنگ بین ایمان و کفر است .ما با ایران و شیعه میجنگیم؛ چراکه آنها به ما
اتهام وارد میکنند(» .سایت پارسینه)1931،

در این راستا ،شاید بتوان اوج این رویکرد را در قضایای حج سال  1349مشاهده
کرد که با رویکرد متناقض دولت سعودی نسبت به حجاج ایرانی با حوادثی چون عدم
صدور ویزا برای حجاج ،بازگرداندن برخی پروازهای راهیان حج به ایران ،تعرض به دو
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نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و در نهایت ،سوء مدیریت و بیتوجهی به خواست ایران
در قبال فاجعه منا توأم شد.
 .2-1سیاست نظامی عربستان در منطقه علیه ایران :گفته شد که از جمله نشانههای
پرهزینه دولت های جویای امنیت ،خودداری از افزایش رویکرد نظامیگری است؛ اما به نظر
میرسد عربستان در طی سال های اخیر نه تنها چنین عمل نکرده؛ بلکه مطابق نمودار زیر
میزان خرید تسلیحات نظامی توسط این کشور تقریباً در طی سالهای اخیر هماره رشد
افزایشی را نشان داده است.

منبع :صادقی اول و نقدی عشرت آباد.1343،01 ،

حتی بر اساس گزارش یک شرکت آمریکایی فعال در این زمینه موسوم به
آی.اچ.اس ،عربستان در سال 2119با پیشی گرفتن از هند ،رتبه اول واردات تسلیحاتی در
جهان را به خود اختصاص داد .بر اساس این گزارش ،میزان خرید تسلیحات توسط
عربستان سعودی در سال  2115به  4/9میلیارد دالر افزایش خواهد یافت که در مقیاس
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جهانی از هر  7دالر تسلیحات در جهان ،یک دالر آن به ریاض اختصاص
مییابد(میرطاهر .) 1343،اما نکته اینکه عربستان چه نیازی به خرید این همه تسلیحات
دارد؟ در اینجا غیر از دالیل هویتی و ایدئولوژیک ضدّیت آلسعود با شیعه ،براهین دیگری
نیز وجود دارد که اثبات کننده منازعه عربستان با شیعیان منطقه و بویژه ایران است؛ چرا که
از یکسو گفته میشود که کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس برای خود ،جامعه امن
شورای همکاری خلیج فارس را با چشمانداز عمدتاً امنیتی علیه ایران (بویژه در همراهی با
غرب) تعریف کردهاند(بالمی .) 1390،از دیگر سو ،برای عربستان بسیار سخت است که
داعیه رهبری جهان اسالم را داشته باشد و مهمترین رقیب منطقهای این کشور که مرام
عقیدتی و سیاسی آن مخالف با رویکرد عربستان است ،منطقه را بتدریج در زیر سیطره
خود بگیرد و حتی بیم آن میرود که همسایگان این کشور نیز به سمت تفکر شیعی
رهنمون شوند .همچنین ،عربستان از حیث تنظیم ترتیبات امنیتی خلیجفارس همچنان خود
را باالتر از دیگر کشورهای منطقه دانسته و برای در اختیار گرفتن آن با ایران رقابت میکند.
بدین ترتیب ،با چنین طرز بینشی است که شاهدیم در سالهای اول ریاست جمهوری
روحانی ،عربستان همچنان در پی شکلی از مسابقه تسلیحاتی در منطقه علیه ایران بوده
است.
 .9-1سیاست عربستان در مقابل همسایگان ضعیف :سیاست عربستان در قبال همسایگان
ضعی ف منطقه نیز بیشتر در رقابت با ایران و در دو قالب تدافعی(بحرین) و
تهاجمی(یمن)بوده است؛ به طوریکه سیاست تدافعی عربستان در بحرین در حمایت از
آلخلیفه تا آنجا پیش رفته که والاستریت ژورنال در  15مارس  2115نوشت که عربستان
با دولتهای پاکستان ،مالزی ،اندونزی و کشورهای آسیای میانه مذاکره کرده تا در سرکوب
شورش شیعیان بحرین علیه حکومت سنی این کشور که به نمادی از مقابله اعراب علیه
نفوذ ایران بدل شده است ،مشارکت کنند( .(Spindle & Coker,2011در اینجا به نظر
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می رسد دلیل واهمه عربستان از تحوالت بحرین را غیر از رقابتهای راهبردی این کشور با
ایران شیعی ،می توان به نگرانی از تحریک شیعیان شرقی عربستان در نتیجه تحوالت بحرین
و حفظ توازن قوا در خلیجفارس با توجه به موقعیت راهبردی بحرین در آن دانست(ساعی
و علیخانی .)121: 1342 ،با چنین پیشفرضهایی ،ریاض تحوالت بحرین را در چارچوب
ماتریس رقابتهای منطقهای با ایران می بیند و از توسعه نفوذ ایران در این زمین جدید
دلهره دارد .بی جهت نیست که برخی مقامات سعودی از همان ابتدا حوادث اخیر در بحرین
را آغاز جنگ سردی بین ایران و عربستان و توطئهای صفوی ،ایرانی و شیعی برای کنترل
جهان عرب میپندارند(ابراهیمی و دیگران.)135: 1341،
چنین نگرشی از طرف عربستان در یمن نیز ادامه یافته است؛ یعنی پس از شدت
گرفتن بحران یمن در دوره علی عبدا...صالح ،اقدام مهمی که عربستان با همراهی دیگر
اعضای شورای همکاری خلیج فارس انجام داد ،ارائه طرحی بود که علیرغم برکناری
صالح از قدرت ،ضمن اعطای مصونیت به وی ،مجوز نظارت کشورهای عضو شورای
همکاری با رهبری عربستان در امورات داخلی یمن را فراهم میساخت و این نخستین
زمینه مداخله عربستان در امورات داخلی همسایه ضعیف این کشور را فراهم ساخت؛ اما
گام دوم در ماههای آغازین سال  2115نمود یافت که عربستان با حمایت کشورهای عربیِ
منطقهای ،به بهانه دستیابی حوثیهای یمن به موشکهای بالستیک ،نیروی هوایی و به طور
کلی ،مسائل امنیتی منطقهای ،حمالت نظامی به یمن را آغاز کردند؛ اما پرواضح است که
نگرانی عربستان و دیگر اعضای شورا بیشتر ناشی از قدرت گرفتن گروههای شیعی ،نظیر:
انصارا ...و حوثی ها در یمن است که همسو با منافع ایران هستند؛ برای مثال ،در همین
زمینه سعود الفیصل ،وزیر وقت امور خارجه عربستان در  23مارس  2115و در آستانه
حمله عربستان به یمن ،نسبت به نفوذ ایران در یمن هشدار داده و تهدید کرد که علیه
جنبش انصاراهلل وارد عمل خواهد شد (Saudi Arabia warns of Iranian-allied Houthi
)'aggression' in Yemen,2015
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البته ،غیر از این همسایگان ضعیف ،در دوران روحانی ،همچنان اختالف نظر
دوکشور در زمینه مداخله طرفین در کشورهایی ،نظیر :سوریه و عراق پابرجا بوده است؛
یعنی از یک سو ایران معتقد است که عربستان برای تضعیف موقعیت قطب مقاومت
منطقه ای و ژئوپلتیک شیعه ،به تسلیح و حمایت از گروههای تروریستی منطقه نظیر داعش
اقدام نموده است و از طرف دیگر ،مقامات سعودی ایران را به مداخله در امورات داخلی و
حاکمیت کشورهای عراق و سوریه متهم میکنند؛ برای مثال ،سعود الفیصل ،وزیر امور
خارجه وقت عربستان در  13اکتبر  2119در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با فرانک
والتر اشتاین مایر ،همتای آلمانی خود در جده ،ایران را بهدخالت نظامی در سوریه ،عراق و
یمن متهم کرد و آن را بخشی از مشکل و نه راه حل در خاورمیانه دانست .این اظهارنظر
که تنها چند روز پس از دیدار دوجانبه ظریف و فیصل در حاشیه شصتونهمین نشست
مجمع عمومی سازمان ملل در  21سپتامبر  2119اتفاق افتاد ،به تعبیر روزنامه االخبار مسیر
همراهی تهران و ریاض را تا اطالع ثانوی مسدود میکرد و البته ،به نظر میرسد سیر
تحوالت روابط دو کشور در ماه های بعد این فرض را اثبات کرد .بدین ترتیب ،شاید بتوان
گفت به واسطه حمایت و تسلیح گروههای تروریستی از جانب عربستان و دیگر اعضای
شورای همکاری ،سوریه و بویژه عراق هم اکنون عرضه منازعه نیابتی عربستان با ایران
است.
 .1-1سیاست در برابر اقلیتها :گفتیم فشار و سرکوب اقلیتها از دیگر نمودهای دولتهای
مداخله جو است و عربستان با اتخاذ این سیاست در قبال شیعیان منطقه شرقی خود ،زمینه
دیگر بروز اختالفات بین ایران و عربستان شده است .توضیح بیشتر اینکه سالهای زیادی
است که شیعیان مناطق شرقی و نفت خیز عربستان نظیر االحساء و قطیف ،از توزیع مناسب
ثروت در این منطقه محروم هستند .عالوه بر محرومیت اقتصادی ،آنان از حقوق اولیه
سیاسی خود نیز محروم هستند؛ به طوری که آنان اجازه ندارند مسجد جدیدی بسازند یا
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مساجد را بزرگتر کنند .همچنین ،از اقامه مجالس مذهبی شیعیان نیز جلوگیری میکند .این
میزان از محرومیت به حدی بوده که گراهام فولر در کتاب خود از شیعیان جهان عرب به
عنوان مسلمانان فراموش شده یاد میکند(خواجهسروی و یعقوب نیا .)127: 1342،این
سطح از محرومیت در نهایت پس از وقوع تحوالت بیداری اسالمی خود را در قالب
اعتراضات این اقلیت نشان داد؛ بهطوریکه از مارس  2111بود که با دستگیری «شیخ
عامر»(روحانی مبارز شیعی عربستان) ،موجی از اعتراضهای خیابانی به راه افتاد؛ اما در
جریان آمادگی مردم عربستان برای برگزاری تظاهرات ،مقامات عربستان رو به علما و
مفتیهای محافظه کار این کشور آوردند تا با غیراسالمی اعالم کردن این تظاهرات مانع از
پیشرفت دموکراسی(ابراهیمی و دیگران )132 :1341،و تحقق این پیشبینی «بروس ریدل»،
معاون ویژه رئیس جمهور آمریکا شوند که معتقد بود بیداری جهان عرب باعث شده تا
احتمال انقالب در عربستان فزونی یابد(ابوالحسن شیرازی و مظلوم طبائی زواره:1342،
 .) 07-05از آن زمان تاکنون ،سیاست راهبردی ریاض در خصوص شیعیان مبتنی بر انقطاع
ارتباط بین شیعیان مختلف این کشور مثل زیدی ،اثنی عشری ،اسماعیلی و نخاوله از
یکسو و محروم کردن شیعیان از امتیازات سیاسی /اجتماعی بوده است؛ برای مثال ،شیعیان
مدینه برای ورود به مکه باید رضایت سازمانهای امنیتی را جلب کنند .همچنین ،آلسعود
شیعیان را از برخی امتیازات محروم کرده؛ به طوری که مثالً ورود به رشتههایی خاص در
دانشگاه برایشان ممنوع است .مجموعه این فشارها بر شیعیان همواره با واکنش منفی ایران
روبهرو بوده که بویژه از زمان دستگیری «شیخ نمر باقر النمر» ،رهبر معنوی شیعیان عربستان
شکلی عینیتر به خود گرفت .وی که در پی اعتراضات شیعیان عربستان در سال 2112
بازداشت شد ،در  23مهرماه  1343توسط دادگاه جنایی عربستان به دلیل اقدام علیه امنیت
ملی و محاربه ،به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم شد .از
زمان اعالم این حکم سنگین ،ایران به این حکم اعتراض کرد که به تنشهایی هم منجر
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شد؛ یعنی علی رغم ابهام در سرنوشت شیخ نمر ،این مساله نیز از جمله مواردی بوده که در
دوره ریاست جمهوری روحانی به تشدید اختالفات دو کشور منجر شده است.
نتیجهگیری

روابط ایران و عربستان به عنوان دوقدرت منطقهای ،در سالهای اخیر تحت تاثیر عواملی
هویتی و منطقهای تحوالت زیادی را پشتسر گذاشتهاست .این تحوالت در دوران
ریاستجمهوری احمدینژاد ،با تاکید نسبتاً حداکثری دو کشور بر تحصیل منافع هویتی و
ملی ،در رقابتی نسبی دنبال میشد و به واسطه همین مساله ،شاید بتوان کمابیش رفتار هر
دو دولت در این دوران را مصداق دولتهای مداخلهجو نامید؛ اما با روی کارآمدن دولت
حسنروحانی ،تحول عمدهای در سیاست خارجی ایران با چرخش از سیاست خارجی
مبتنی بر تقابل با نظام بینالملل ،به سمت سیاست خارجی تعقلگرا ،همراه با تعامل با نظام
بینالملل به وجودآمد که توانست بتدریج به تعدیل سیاست خارجی ایران بینجامد و
کمابیش دولت وی را به سمت دولتهای جویای امنیت سوق دهد .با این حال ،عربستان
برخالف انتظارات ،مطابق الگوی واقعگرایی انگیزشی نشانگان دولتهای مداخلهجو را در
قبال ایران نشان داد .این نشانهها در مواردی نظیر استمرار ایدئولوژی وهابی علیه شیعیان
ایران و منطقه ،خرید تجهیزات گسترده نظامی و نیز دخالت نظامی در تحوالت بحرین و
یمن به عنوان همسایگان ضعیف آشکار شد و البته ،مقامات سعودی نسبت به ایجاد فشار و
محدودیت در قبال اقلیتهای شیعه داخلی خود نیز احساس مسؤولیت کردند .با توجه به
این تحوالت ،چشمانداز روابط ایران و عربستان تا پایان سال  1349چندان مثبت نمینماید؛
خصوصاً اینکه ملک سلمان ،پادشاه عربستان در  24آوریل  2115در اقدامی انقالبی
تغییرات گستردهای را در هیات حاکمه عربستان بهوجود آورد و برادرزاده خود« ،محمد بن
نایف» را جایگزین «مقرن بن عبدالعزیز» ،برادر ناتنی خود کرد و همچنین« ،عادل الجبیر»
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سفیر عربستان در آمریکا را جایگزین «سعود الفیصل» وزیر کهنهکار خارجه عربستان نمود.
در اینجا ناظران و تحلیلگران معتقدند علت اصلی این تغییرات ،این است که تیم جدید
قدرت در ریاض درصدد است تا ضعف تیم قبلی سعودیها را جبران کند؛ زیرا سیاست
عربستان تا زمان مرگ ملک عبداهلل در ژانویه  2115باعث شد که عربستان نه تنها در
صحنههای منطقه ای شامل عراق ،لبنان ،فلسطین و در راس آنها سوریه متحمل شکست
شود؛ بلکه این کشور از مرحله رویارویی منطقهای با ایران ،به مرحله محاصره عربستان
توسط ایران منتقل شو د .بدین ترتیب ،ماموریت تیم جدید حاکم بر عربستان مقابله هر چه
بیشتر با نفوذ منطقهای ایران برآورد میشود.
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