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تاریخ روابط جمهوری اسالمی  ایران و عربستان سعودی

سيد محمد موسوی دهموردی1
احسان حمايتيان2

چکيده
ايران و عربس��تان س��عودي با توجه به ظرفيت ها و ويژگی هاي خود، دو كشور مهم و 
تعيين كننده در منطقه خليج فارس و خاورميانه محس��وب می شوند كه همواره داليل 
گوناگونی س��بب تنش مداوم در روابط اين دو شده اس��ت.  اين دو كشور، تقريباً از دهه 
1950 به اين سو، يكديگر را به عنوان يك رقيب در نظر گرفته اند.  رقابت ايران و عربستان، 
زمينه گس��ترده اي را دربرمی گيرد؛ رقابت در خليج فارس، خاورميانه، جهان اس��ام و 
عرصه بين الملل. بنابراين ايران و عربس��تان از زمان تأسيس عربستان سعودي تاكنون 
فراز و فرودي از رقابت هاي مس��المت آميز تا خصومت و قطع رابطه را تجربه كرده اند و 
با رخداد انقاب اسامی  ايران و پررنگ تر ش��دن هويت شيعی ايران، زمينه براي تقابل 

1. كارشناس ارشد ديپلماسی و سازمان های بين المللی از دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه 
2. كارشناس ارشد مطالعات منطقه ای از دانشكده وزارت خارجه 
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بيشتر و اصطكاك قدرت ميان ايران و عربستان، بيش از پيش فراهم شد.  در اين مقاله به 
مرور روابط اين دو كشور از آغاز حكومت پهلوی تاكنون می پردازيم.  

مقدمه 
جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی دو قدرت بزرگ منطقه خاورميانه و خليج 
فارس هستند كه بررسی روابط اين دو كشور و نقش آنها در تحوالت و رويدادهای اين 
منطقه از اهميت بسياری برخوردار اس��ت.  ايران در اوايل قرن چهاردهم هجری دچار 
تحول سياسی گرديد؛ رضاخان كه در س��ال 1299ه ش توانسته بود قدرت را به دست 
بگيرد، در سال 1304ه ش سلس��له قاجار را منقرض نمود و خود تاج پادشاهی را بر سر 
نهاد و سلس��له پهلوی را پايه ريزی نمود.  از طرف ديگر عربس��تان نيز در همين دوران 
دارای تحول ش��د؛ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركی در س��ال 1300ه ش 
)1912م( حكومتی را در نجد پايه ريزی كرد و خود را سلطان نجد و ملحقات آن ناميد؛ 
وی همچنين در سال 1304ه ش به قسمت حجاز نيز حمله برد و توانست پادشاه حجاز 
ملك علی را شكست دهد و با سرنگونی دولت هاشميه )شريف حسين و فرزندانش( تقريباً 
تمام عربستان امروزی را تحت س��يطره خود درآورد.  اين كشور جديد ابتدا »پادشاهی 
حجاز و نجد و ملحقات آن« ناميده ش��د و در س��ال 1351ه ق  برابر با 1932م، با كامل 
شدن حكومت سعودی ها بر كل شبه جزيره، به عنوان پادشاهی عربی سعودی نام گذاری 
گرديد.  بنابراين می ت��وان گفت در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمس��ی دو حكومت 
جديد در دو كشور مهم منطقه خليج فارس به وجود آمدند كه روابط اين دو كشور نيز به 
همين خاطر از سر گرفته شد.  روابط اين دو كشور از آن زمان تاكنون فراز و نشيب های 
فراوانی را طی كرده اس��ت؛ به طوری كه گاهی به خاطر مس��ائل منطقه ای، فرهنگی، 
مذهبی و سياسی در مقابل يكديگر ايس��تاده اند كه حتی به قطع رابطه نيز منجر شده 
است و گاهی به علت منافع مشترك و تأمين امنيت و رويارويی با چالش های منطقه ای 
ناگزير به كنار گذاشتن اختافات فرهنگی، مذهبی و سياسی شدند و با يكديگر متحد 
گشتند.  اين رقابت ها و اختافات پس از پيروزی انقاب اسامی  ايران و با روی كار آمدن 
يك حكومت اس��امی  در ايران رنگ و بوی تازه ای پيدا كرد، چرا كه حكومت جديد در 
ايران داعيه گسترش انقاب خود و صدور آن به ساير كشورهای مسلمان و جهان سوم 
را داشت و حكومت عربستان نيز كه تا قبل از اين خود را مهد اسام و برادر بزرگ تر ساير 
كشورهای عرب و مسلمان می دانست با رقيب جديد و سرسختی مواجه گرديد كه پس 
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از بيرون آمدن از مشكات دهه اول انقاب و گسترش قدرت و نفوذش در سطح منطقه 
به يك قدرت مهم منطقه ای بدل شده اس��ت كه می توانست قدرت و نفوذ عربستان در 
خاورميانه، خليج فارس و جهان عرب را به چالش بكش��اند.  بنابراي��ن پيروزی انقاب 
اسامی  نه تنها از اهميت روابط و رقابت های دو كشور نكاست بلكه پديده نوين انقاب 
و رخدادهای متأثر از آن به همراه تغييرات منطقه ای و بين المللی روابط دو كش��ور را با 
حساس��يتی خاص همراه كرد و به آن پيچيدگی فوق العاده ای بخشيد.  از همان ابتدای 
انقاب سوءظن اعراب حوزه خليج فارس نسبت به آنچه كه آن را تاش جمهوری اسامی 
 نوپا برای صدور )انقاب اسامی  )شيعی( و ايدئولوژی ضد غربی( می دانستند در واكنش 
آنها به جمهوری اسامی  در ايران هويدا بود.  در ادامه به بررسی سير روابط اين دو قدرت 

منطقه ای از قبل از انقاب اسامی  تاكنون می پردازيم.  

کلياتی درباره عربستان سعودی
در ميان كشورهای همسايه ايران، عربستان سعودی به دليل دارا بودن عناصر باالتری 
از قدرت و در نتيجه مطرح ش��دن به عنوان يكی از بازيگران اصل��ی منطقه خاورميانه، 
خليج فارس و جهان عرب و همچنين رويكرد خاص سياست خارجی اش از توانمندی 
و ظرفيت های باالتری در مقايسه با ساير كش��ورهای عربی منطقه برای تأثيرگذاری بر 
مسائل مرتبط با امنيت ملی جمهوری اس��امی  ايران برخوردار است.  اين كشور از نظر 
وسعت جغرافيايی، موقعيت ژئواستراتژيك، ميزان جمعيت، توان اقتصادی، توانمندی 
نظامی  و جايگاه و مركزيت دينی در مقايسه با ساير كشورهای خليج فارس از موقعيت 

برجسته تری برخوردار است.1  
كشور عربستان با مساحتی حدود 2240000 كيلومتر مربع بين عرض جغرافيايی 16 
درجه الی 32 درجه شمالی قرار دارد و بخشی از شبه جزيره عربستان محسوب می شود. 
 اين كشور از شمال به اردن و عراق، از جنوب به جمهوری يمن و عمان، از شرق به كويت، 
بحرين، قطر و امارات عربی متحده، و از مغرب به دريای س��رخ محدود می ش��ود.  طول 
مرزهای عربستان س��عودی 4532 كيلومتر مربع می باش��د كه با عراق 808 كيلومتر 
مربع، اردن 742 كيلومتر، كوي��ت 22 كيلومتر، عمان 676 كيلومتر، قطر 40 كيلومتر، 
امارات متحده عربی 586 كيلومتر و با يمن 1/458 كيلومتر مربع مرز مش��ترك دارد.2 

1. علی اكبر اسدی، »سياست منطقه ای عربستان سعودی و امنيت ملی جمهوری اسامی ايران«، سياست دفاعی، 
س17، ش68، پاييز 1388، ص123. 

2. رقيه سادات عظيمی، عربستان: كتاب سبز، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص1-2. 
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قرار گرفتن عربستان در ميان دو آب راه مهم جهان- خليج فارس و دريای سرخ- به اين 
كشور موقعيت ژئوپليتيك خاصی بخشيده است، ولی استفاده از هر دو آب راه فوق الذكر 
مساوی است با عبور از تنگه هرمز و تنگه باب المندب كه اولی تحت نفوذ ايران و دومی 
 تحت نظر جمهوری يمن است.  در راس��تای همين مسئله، عربس��تان سعودی در پی 
يافتن مس��يرهايی جهت جايگزين نمودن تنگه هرمز برای صدور نفت بود؛ چرا كه اين 
كشور روزانه ده ميليون بشكه نفت از اين راه صادر می نمايد.  در پی اين موضوع، از سال 
1975 اين كشور س��ه طرح خط لوله نفتی را برای اين منظور اعام و هم زمان مبادرت 
به سرمايه گذاری كان در طرح گسترده تأسيس پايگاه نظامی  در سواحل خليج فارس 

در »قطيف« نمود.1  
آمار جمعيت عربستان چندان مشخص نيست، چرا كه سرشماری به صورت مرتب و 
در بازه های زمانی مشخص در اين كشور صورت نمی گيرد، اما بسياری از آمارها جمعيت 
اين كشور را حدود 30 ميليون نفر تخمين می زنند.  بافت اجتماعی كشور عربستان به 
صورت قبيله ای است و بيش تر جمعيت آن در روستاها زندگی می كنند و بنابراين جامعه 
عربستان بر پايه روابط قبيله ای استوار اس��ت.  وجود تعصب و علقه نيرومند قبيله ای به 
عاوه مذهب، شكل دهنده كلی فرهنگ جامعه عربستان می باشد.  اين ساختار جامعه 
عربستان مانع از به وجود آمدن فرهنگی يگانه شده است.  نژاد مردم عربستان سامی  است 
كه به زبان عربی سخن می گويند و حدود 4000 قبيله در اين كشور وجود دارد كه هر 
يك به نوعی وابسته به خاندان سعودی می باشند.  وجود اقليت های مذهبی كه هميشه 
احس��اس می كنند مورد س��تم و ظلم قرار گرفته اند و همچنين وجود كارگران فراوان 
خارجی و تأثيری كه به طور آرام، ولی مستمر بر فرهنگ و اقتصاد اين كشور می گذارند 
به اين جامعه وضعيت چنداليه بخش��يده است.  امروزه عربس��تان به استان هايی چون 
نجد، حجاز، احساء، تهامه، عس��ير و نجران تقسيم می شود كه به رغم اختاف منطقه و 
اقليم همه به وسيله حكمران سعودی اداره می شود.  نجد قلب صحرا و موطن آل سعود و 
ر واقع است كه در نيمه  منشأ فرقه وهابی حنبلی است.  در شمال نجد، منطقه جبل َشمهَّ
دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم ميدان تاخت و تاز آل رشيد بوده است.  در جنوب 
ر، ناحيه قصيم و وادی ذوالُرمهَّه و اراضی نجد واقع است.  شهرهای ُعَنْيَزه و  شرقی جبل َشمهَّ
ِدْرِعيهَّه و بَُريَْده، موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی در نجد است.  شهرستان ُسَديْر و شهر 
عه در جنوب شرقی قصيم می باش��د.  آبادی های نجد عموماً در واحه ها و وادی ها و  َمجمهَّ

1. همان، ص11. 
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شعاب جبال ُطَويْق بنا شده اند.  ناحيه َوْشم در جنب 
وادی َمْحِمل و شهر رياض پايتخت عربستان هر دو 
در ناحيه عاِرض واقع اند.  حجاز را گاهی استان غربی 
عربستان می نامند و شهرهای مكه و مدينه و يَْنُبع 
ه و طايف از باد حجاز به شمار می روند.  شهر  و جدهَّ
نظامی جيزان- جازان- در ناحيه عسير در تهامه و 
در ساحل دريای سرخ اس��ت.  اَبْها كه هشت هزار پا 
از سطح دريا ارتفاع دارد مركز ناحيه َعِسير خاص، 

می باشد و شهر تاريخی نجران در مرز يمن واقع اس��ت.  اَْحساِء و قطيف و َظْهران و ُخَبر 
و َدّمام در س��احل خليج فارس قرار دارند و اكثريت س��كنه آنها شيعی مذهب اند.  نفت 
عربستان از اين منطقه استخراج می شود و عمدتاً از بندر نفتی »رأس الَتنوره« و از خليج 

فارس صادر می گردد.1  
عربستان به دليل ساختار خاص اجتماعی و فرهنگی خود از ديگر كشورهای خاورميانه 
و حتی كشورهای همسايه آن در حوزه جنوبی خليج فارس متمايز می باشد.  ساختارهای 
خاص قبيله ای و عشيره ای كه به پديد آمدن فرهنگی خاص منتهی شده است، همراه با 
آموزه های عميقاً سنتی و مذهبی و نيز سيطره افكار و ايده های سلفی و در قالب وهابيت 
به جامعه عربستان تركيب خاصی بخشيده اس��ت.  حكمرانان آل سعود با وجود ذخاير 

عظيم نفتی همواره از ثروت سرشاری برخوردار بوده اند.  
عربستان حدود 1/4 ذخاير اثبات شده نفت جهان را در اختيار دارد و از اين منظر شرايط 
سياسی و ثبات يا ناامنی در اين كشور نفت خيز از اهميت زيادی برای قدرت های بزرگ به 
ويژه اياالت متحده امريكا برخوردار می باشد.  مجموع اين داليل منجر به اين شده است تا 
روابط و نوع مناسبات با عربستان از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.2  بنابراين اهميت 
استراتژيك عربستان را می توان به صورت زير خاصه كرد: وجود حرمين شريفين، دارا 
بودن 26 درصد ذخاير نفتی جهان و نقش قاطع اين كش��ور در اوپك، نقش آفرينی در 
سازمان كنفرانس اسامی  )دبيرخانه س��ازمان در جده می باشد و بيشترين بودجه آن 
را اين كش��ور تأمين می كند(، نفوذ در كشورهای اس��امی، عضويت در اتحاديه عرب، 
موقعيت ژئوپليتيك، عضويت در ش��ورای همكاری خليج فارس )كه از بانيان اصلی آن 

1. www.persiangulfstudies.com 
2. Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 

and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009), 10. 

در دوران رضاشاه روابط ميان 
ایران و عربستان سعودی از 
ثبات نسبی برخوردار بوده و 
کشمکش خاصی ميان این دو 
کشور وجود نداشته است.  تنها 
مسئله مهم در رابطه بين این دو 
کشور در این دوره امضای یک 

موافقت نامه بين دو کشور بود
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می باشد و نقش اصلی را در اين شورا دارا می باشد(، روابط استراتژيك با غرب و به ويژه 
امريكا )امريكا اولين شريك تجاری عربستان است( و هم جواری با ايران و عراق و غيره.  

هم اكنون آل سعود بر عربس��تان حكومت می كنند.  آل س��عود نام خاندان سلطنتی 
حاكم بر كشور عربس��تان است كه از اواس��ط قرن هجدهم ميادی و توسط عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل به حكومت در عربس��تان سعودی دس��ت يافت و تاكنون بر 
بخش هايی از ش��به جزيره عربستان حكومت می كنند.  آل س��عود در سرزمين نجد )به 
معنای سرزمينی اندكی مرتفع( زندگی می كرد كه از سرزمين های مركزی شبه جزيره 
است و در همسايگی حجاز قرار دارد.  محمد بن عبد الوهاب از اهالی نجد بود كه از آغاز 
جوانی به مطالعات دينی و علمی  پرداخت و ضمن س��فر به بغداد، بصره و دمشق تحت 
تأثير آموزش ه��ای ابن تيميه فقيه و مح��دث و متكلم حنبلی ق��رار گرفت كه مخالف 
آزادانديشی و خواهان بازگشت به سنت های صدر اسام بود و بيش از همه با عقايد شيعه 
مخالف بود و كتب نهاج السنه و زياره القبور را در رد عقايد تشيع نگاشت.  عبدالوهاب با 
تأثير از اين انديش��ه ها به تبليغ افكار خود پرداخت كه تقريباً از همه جا رانده شد و در 
نهايت رهسپار شهر درعيه شد و در آنجا با محمد بن س��عود شيخ قبيله هم پيمان شد 
)1749م(.  ماقات اين دو سرآغاز حركتی ش��د كه در عرض هفتاد سال اين اميرنشين 
كوچك را گسترش داد و به يك پادش��اهی تبديل كرد.  قدرت معنوی در دست محمد 
ابن عبدالوهاب و رهبری سياسی و نظامی  برعهده محمد بن سعود قرار داشت.  در طول 
قرن نوزدهم اين خاندان توانس��ت با ضرب شمش��ير نواحی زيادی را فتح كند و گاهی 
نيز توسط قوای عثمانی يا مصر با شكست روبه رو گشتند.  در راه بسط قدرت خويش از 
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هيچ اقدامی  فروگذار نكردند و با عقايد متعصبانه خود حتی دو بار به ش��هرهای مقدس 
شيعی در عراق حمله بردند؛ يكی در سال 1802 و ديگری در سال 1856م كه در كربا 
بارگاه امام حسين)ع( را با خاك يكسان كردند.1 در نتيجه ضعف عثمانی در اوايل قرن 
بيستم، آل سعود توانس��ت از فرصت به دست آمده نهايت اس��تفاده را برده و با شكست 
خاندان آل رش��يد )طرفدار عثمانی ها( رياض را فتح نموده و بر كل نجد تسلط يابند.  با 
شروع جنگ جهانی اول، عبدالعزيز بن عبدالرحمن با انگليسی ها هم پيمان شد و مواضع 
خود را عليه عثمانی ها تغيير داد و در نهايت با فتح مكه در 1924 و فراری دادن خاندان 
هاشمی  توانستند قدرت خود را بر كل شبه جزيره گسترش داده و عربستان سعودی به 
عنوان واحدی يك پارچه در قرن بيس��تم وارد معادالت روابط بين الملل گردد.  تاكنون 
هفت پادشاه آل س��عود بر اين س��رزمين زمام امور را در دست داش��ته اند كه نخستين 
پادشاه ملك عبدالعزيز بود.  شش پادشاه پس از او همگی برادر هستند.  دودمان آل سعود 
قدرت را از سال 1932 ميادی در كشور عربستان در دست دارد و نام كشور را منسوب 
به نام دودمان خود كرده  است.  در عربس��تان هفت هزار نفر از اعضای دودمان سلطنتی 
آل سعود، به تمامی  كش��ور و بيش از 25 ميليون س��اكنان آن حكم رانی می كنند.  اين 
گروه عاوه بر در دست  داشتن تمامی  امور حساس كشور، ثروت های نجومی  حاصل از 
فروش نفت و گاز، اداره حرمين شريفين و تمامی  امور كشور را بدون حضور هر گونه نهاد 
انتخابی و يا نظارت مردمی  در اختيار خود گرفته اند.  در حال حاضر سلمان بن عبدالعزيز 
بر عربستان حكومت می كند.  وی هفتمين پادشاه آل سعود است.  او با پنج پادشاه پيش 

از خود برادر می باشد.  

روابط  ایران و عربستان قبل از انقالب اسالمی
آغاز حكومت سلطنتی آل سعود با تش��كيل حكومت رضاخان همزمان بود و از همان 
دوران بود كه مناسبات رسمی  سياس��ی بين ايران و عربستان سعودی شكل گرفت.  در 
واقع در اوايل حكومت رضاشاه بود كه حكومت عربستان سعودی برای برقراری روابط 
رسمی  با ايران، با ارسال تلگرافی به پادش��اه ايران سلطنت او را تبريك گفت و خواستار 
تحكيم روابط دو كشور ش��د. در دوران رضاش��اه روابط ميان ايران و عربستان سعودی 
از ثبات نس��بی برخوردار بوده و كش��مكش خاصی ميان اين دو كش��ور وجود نداشته 
است.  تنها مسئله مهم در رابطه بين اين دو كشور در اين دوره امضای يك موافقت نامه 

1.  فوبيه كلويد، آل سعود، تهران، فرانديش، 1369، ص25-27. 
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بين دو كش��ور بود.1 در دوم شهريور 1308 هجری شمس��ی برابر با 18ربيع االول سال 
1348 هجری قمری بين دو كشور ايران و پادشاهی حجاز و نجد پيمان نامه ای در پنج 
ماده منعقد گرديد.  اين عهدنامه مودت به دست مهديقلی هدايت نخست وزير ايران به 
نمايندگی از شاه ايران و ش��يخ عبداهلل القصل و شيخ محمد عبدالرئوف به نمايندگی از 
پادشاه حجاز و نجد به امضا رسيد.  اين عهدنامه سپس در تاريخ 19دی 1308 هجری 
شمسی به مجلس ش��ورای ملی رفت و در اين تاريخ به تصويب مجلس شورای ملی نيز 
رس��يد و در 19خرداد 1309 در جده بين دو طرف مبادله ش��د و در مرداد همان سال 
به بايگانی جامعه ملل متحد فرستاده ش��د.  ماده اول آن به دوستی و صلح دائم و روابط 
مس��تحكم بين دو طرف، ماده دوم به چگونگی انتخاب و اعزام نمايندگان، ماده س��وم 
به حقوق و مزايای اتباع دو كش��ور در خاك يكديگر و مسئله آس��ايش و امنيت حجاج 
ايرانی، ماده چهارم به تمايل دو كشور برای مذاكره و عقد قراردادهای سياسی و تجاری 
و اقتصادی اختصاص دارد.2 ماده پنجم نيز كلياتی در رابطه با خود معاهده بود.  در سال 
1309ه ش نيز ايران اقدام به ايجاد س��فارتخانه در كشور حجاز و نجد نمود و حبيب اهلل 
هويدا )عين الملك( را با توصيه تيمورتاش وزير وقت دربار به عنوان اولين سفير خود در 
اين كشور برگزيد.3 پس از مدتی نيز كنسولگری ايران در نجد به رياست محمدعلی الری 
تشكيل شد.  در مقابل پادش��اهی حجاز و نجد نيز رشيدپاشا را برای نمايندگی در ايران 
انتخاب نمود.  رشيدپاشا نماينده كشور عربستان در عراق بود و در ماقاتی كه هويدا با 
فؤاد حمزه داشت، به توصيه هويدا به نمايندگی ايران نيز برگزيده شد.  به همين جهت 
وزارت خارجه ايران هويدا را توبيخ كرد و به وی اعان نمود: »قبل از دخول در مذاكره در 
خصوص رشيدپاشا نظر دولت عليه متبوعه را استخراج می كرديد.« هويدا نيز در پاسخ 
گفت: »اين مذاكره عمدی نبوده و بنده در جواب فؤاد حمزه رشيدپاشا را مثال زدم، كه 

ابن سعود خيلی فوری اقدام كرد.«4  
در فروردين 1315 شمسی دولت ايران تصميم گرفت سفارت خود را در عربستان تعطيل 
كند و مسئوليت امور را به س��فارت ايران در مصر بسپارد و حضور كنسول گری را در آنجا 
مكفی بداند.  وزارت امور خارجه ايران دليل اين كار را اين طور عنوان نمود: »كنسولگری 

1 . Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 
and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009), 10.

2 . حميد احمدی، روابط ايران و عربستان در سده بيستم، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی، 1386، ص66. 
3. وزارت امور خارجه، سياست گزاران و رجال سياس��ی در روابط خارجی ايران، تهران، وزارت خارجه، 1365، 

ص63. 
4. بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 50، پرونده 79/189. 
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هم می تواند كار سفارت را انجام دهد.«1 با بيرون رفتن سفير ايران از كشور حجاز و نجد، 
روابط بين دو كش��ور نيز كاهش يافت و اين دوران، دوران افول روابط بين ش��اه پهلوی و 
شاه سعودی است.  بعد از آن روابط در سطح پايينی ادامه پيدا كرد و تنها به امور مربوط به 
حجاج پرداخته می شد.  اين روابط با شروع جنگ جهانی دوم و بركناری اجباری رضاشاه 
همچنان در سطوح پايين بود و دو كشور درگير مشكات خاص خود بودند.  در سال 1320 
ه  ش و با ورود نيروهای متفقين به ايران، رضاخان از ايران تبعيد شد و به جای وی فرزندش 
محمدرضا، به عنوان شاه ايران تاجگذاری نمود.  در آن زمان حكومت عربستان در دست 
عبدالعزيز بن سعود بود كه توانسته بود با شكست دادن هاشمی ها به حكومت نجد و حجاز 
دست يابد و پادشاهی »السعوديه العربيه« را تأسيس نمايد.  در زمان حكومت محمدرضاشاه 
پهلوی شاهد افزايش روابط و مناسبات فی مابين دو كشور و البته ظهور و بروز درگيری ها و 

كشمكش های عديده ای ميان اين دو كشور هستيم.  

يكی از مهم ترين داليلی كه در اين دوره بين دو كش��ور مش��كل و مسئله ايجاد نمود 
برخورد بد وهابی ها با حاجيانی بود كه از ايران برای ادای فريضه مقدس حج به آن كشور 
سفر می كردند.  اين مسئله با ادامه توهين حاكمان و مأموران عربستانی به زائران ايرانی 
شدت بيش��تری يافت تا جايی كه باعث شد روابط سياس��ی و اقتصادی بين دو كشور 
به مدت چهار س��ال قطع گردد.2  در اين دوران زائری كه ابوطالب يزدی نام داشت، در 

1. همان. 
2. Ekhtiari, A. R. , Hasnita B. , Samsu K. , and Gholipour Fereidouni, H. ,(2013), “The Hajj 

and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia”, Journal of Asian and African Studies 46 
(678). Retrieved 22 August 2013, 68. 
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گرماگرم طواف دچار مشكل مزاجی می شود و استفراغ می كند، مأموران سعودی او را 
به بی احترامی  به خانه خدا متهم می كنند و نزد قاضی شرع می برند؛ قاضی نيز حكم به 
اعدام او می دهد و اين زائر ايرانی گردن زده می شود.1  س��يد جواد علم الهدی از علمای 

مشهد حادثه را اين طور بيان می كند: 
در آن سال ها كه ابوطالب شهيد شد، طلبه بودم؛ ليكن حج نيامده بودم. 
 تازه رضاخان رفته بود و به خاطر دارم كه سال شهادت ابوطالب به تاريخ 
قمري 1364 بود.  از خراس��ان- كه بنده هم آنجا بودم- عده اي در اين 
سال شركت داشتند كه شاهد حاالت ابوطالب بودند و در بازگشت براي 
مرحوم آيت اهلل پدرم در مشهد حكايت مي كردند و در آن مجلس حاضر 
بودم.  شاهد عيني كه به هنگام نقل واقعه اشك می ريخت، مي گفت: هوا 
بسيار گرم بود.  ابوطالب لباس احرام به تن داشت و شايد هنوز اعمالش 
تمام نشده بود.  پس از نماز در حجر اسماعيل قصد بوسيدن كعبه مقدسه 
را داشت كه به دليل گرماي زياد هواي مكه، حالت تهوع به او دست داد. 
 در اين هنگام حوله باالي ش��انه اش را گرفت و داخل آن استفراغ كرد و 
اين در وقتي بود كه نزديك ديوار كعبه بود.  بار دوم و سوم حالت تهوع به 
او دست داد و اينها را در دامنش جمع كرد؛ ولي به فكرش نرسيد كه زود 
فاصله بگيرد.  در اين هنگام يكي از مأمورين مربوطه دس��تش را گرفت 
و از او به عربي پرسيد كه اينها چيست و تو چه مي خواهي بكني؟  چون 
ابوطالب به زبان عربي مس��لط نبود نتوانس��ت مقصودش را بيان كند و 
در بين ما هم كسي نتوانس��ت منظور ابوطالب را بيان كند.  لذا ابوطالب 
دستگير شد و در ميان ولوله حجاج وي انتقال داده شد به اتاق تاريكي. 
 ايراني ها به محمدعلي غنام2 مراجعه كردند و ضمن شرح واقعه، از آنها 
براي آزادي ابوطالب يزدي از دخمه اي كه در مسجدالحرام بود استمداد 
كردند.  وقتي از حال و روز ابوطالب با خبر شدند با صورت هاي رنگ پريده 
به پيش ما برگش��تند و گفتند برويد دعا كنيد.  روزهاي بعد، از ابوطالب 
خبري نشد و هر چه سؤال مي كرديم، مي گفتند در مورد او بايد قاضي 
حكم كند.  چون بوي تعفن مي داده و اين ف��رد از جانب دادگاه مظنون 

1. رسول جعفريان، آهنگ حجاز، قم، 1387، ص285-286. 
2. از ش��يعيان عراقی كه تقيه می كرد و به هم��راه دو نفر ديگر از ش��يعيان عراق به كارهای ش��يعيان در مكه 

می پرداخت. 
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است به اينكه مواد نجس��ي را با خود آورده تا كعبه را آلوده كند، حكم 
چنين شخصي قتل است.  چون دادگاه ش��هادت شما را نمي پذيرد و ما 
هم حضور نداشته ايم؛ فقط مي توانيد براي او دعا كنيد.  مشكل اين بود 
كه وقتي اين حالت به ابوطالب دس��ت داد، از كعبه فاصله نگرفت و فكر 
مي كرد مي تواند اين را نگه دارد و اس��تام خانه كعبه هم بكند.  پس از 
چند روز رفت و آمد و پيگيري اين سه تن، متأسفانه در محكمه قاضی، 
اين شخص محكوم به اعدام و به عمل او عنوان عمد داده شده است.   به 
آنها )زائرين ايرانی( گفتند: همان زم��ان حكم آمد كه ديگر اعمالتان را 
زود انجام بدهيد و برويد به خارج از مكه و نمی گذاريم به مدينه برويد. 

 مي گفتند با وضع دلخراشي ما را بيرون كردند.1 

دولت ايران طی يادداشتی به وزارت خارجه عربستان نسبت به اين اقدام رژيم سعودی 
اعتراض كرد، اما دولت رياض اقدام خود را مطابق با قوانين شرع دانست.  سفارت ايران 
نيز كه پاسخ دولت را غير منطقی می ديد تأكيد كرد تا وقتی كه جان و حيثيت ايرانيان 
در عربستان محفوظ نباشد و دولت عربس��تان عذرخواهی نكند ايران در سياست خود 
نسبت به عربستان تجديدنظر نخواهد كرد.  دولت س��عودی نيز در پاسخ فقط در مورد 
آينده تضمين هايی داد.  دولت اي��ران هم اين تضمين ها را نپذيرفت و روابط سياس��ی 
خود را با عربستان قطع كرد.  بدين ترتيب تا س��ال ها بعد، از عزيمت حجاج ايرانی برای 
انجام مراسم حج جلوگيری ش��د.  اين حادثه باعث قطع روابط از سال 1323 تا 1327 

1. چگونگی حج گزاری، ديروز و امروز، مصاحبه با حجت االسام علم الهدی، سايت تبيان. 
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می شود .  اين روابط در سال 1327 و با نامه ای 
از جان��ب عبدالعزيز به محمدرضاش��اه داير 
بر از س��رگيری روابط ايران و عربس��تان و 
فرستادن وزير مختار به دربار يكديگر دوباره 

از سرگرفته می شود.  
يك��ی ديگ��ر از اختاف��ات ميان اي��ران و 
عربس��تان در آن زمان، مسئله اسراييل بود. 
 حكومت سلطنتی ايران اسراييل را به عنوان 
دوست خود پذيرفته بود و با اين كشور روابط 
سياس��ی و اقتصادی برقرار نم��وده بود، اما 
دولت عربستان در آن زمان با اس��راييل روابط خصمانه ای داشت و اين مسئله در زمان 
به حكومت رسيدن فيصل بن عبدالعزيز تش��ديد شده و روابط بين عربستان سعودی و 
اسراييل به خصمانه ترين حالت ممكن رسيد.  اين مس��ئله بر روابط ايران زمان محمد 
رضاشاه پهلوی و عربستان سعودی نيز تأثير گذاشت و روابط بين اين دو كشور را تيره 

نمود.  
يكی ديگر از منازعات ميان ايران پهلوی و عربس��تان س��عودی در آن زمان منازعه و 
درگيری بر سر نام خليج فارس بود.  در آن زمان رسانه های عربی و ديگر كشورهای عرب 
منطقه گاه و بی گاه نام مجعولی را به جای نام تاريخی و اصيل خليج فارس ذكر می كردند 
كه با اعتراضات شديد ايران مواجه می شد.  مسائل ديگری نظير مسئله بحرين و جزاير 
خليج فارس نيز بر دامنه اختافات می افزود.  اما به رغم تمام اختافات و درگيری ها اين 
دو كشور دارای روابط تجاری و اقتصادی چشمگيری، به خصوص در زمينه نفت بودند.1  

اما مهم ترين مشكل شاه با حكومت عربستان داعيه ای بود كه هم ايران و هم عربستان 
در خصوص قدرت اول منطقه خاورميانه و خليج فارس داشته اند.  با اينكه هر دو كشور 
در محدوده كش��ورهای طرفدار غرب محسوب می ش��دند ولی اين رقابت منطقه ای به 
ش��كل های گوناگونی ديده می شد.  مهم ترين ش��كل آن رقابت اين دو كشور در مسئله 
قيمت نفت بود.  دعوايی كه بارها موجب س��ردی روابط در بين اين دو كش��ور شد.  اما 
تشكيل س��ازمان كش��ورهای صادركننده نفت )اوپك( روال جاری روابط بين اين دو 

1. Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 
and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009),12. 

مهم ترین مشکل شاه با حکومت 
عربستان داعيه ای بود که هم ایران 
و هم عربستان در خصوص قدرت 
اول منطقه خاورميانه و خليج فارس 
داشته اند.  با اینکه هر دو کشور در 
محدوده کشورهای طرفدار غرب 
محسوب می شدند ولی این رقابت 
منطقه ای به شکل های گوناگونی دیده 
می شد.  مهم ترین شکل آن رقابت این 

دو کشور در مسئله قيمت نفت بود
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كشور را تغيير داد و نوع خاصی از روابط كه متناس��ب با شرايط سياسی و اقتصادی آن 
زمان بود را جايگزين آن كرد.  پس از تشكيل اوپك استراتژی های نفتی و نوع رژيم های 
سياسی سلطنتی از تشابه بين اين دو كشور حكايت می كرد؛ در نتيجه روابط فی ما بين 
اين دو كشور به طور گسترده ای افزايش يافت.  در سال 1945 ملك فيصل از ايران ديدن 
كرد و در مورد مسائل مختلف سياس��ی و اقتصادی با محمدرضاشاه پهلوی به مذاكره 
پرداخت.  متعاقب اين ديدار و در سال 1946 و پس از جنگ شش روزه اعراب و اسراييل 
محمدرضاشاه به عربستان سفر كرده و با ش��اه عربستان ديدار كرد.  پس از اين ديدارها 
ساير مقامات سياسی و اقتصادی دو كشور از جمله وزرای خارجه و برخی وزرا و مقامات 

ديگر با هم ديدار كرده و درباره مسائل مختلف به مذاكره پرداختند.1  
در اين دوره برخی توافقات نيز بين ايران و عربستان سعودی انجام گرفت.  از جمله در 
توافقی بين ايران و عربستان مقرر شد جزيره فارسی متعلق به ايران و جزيره عربی متعلق 
به عربستان باشد.  تا قبل از اين بر س��ر اين دو جزيره بين دو كشور كشمكش و اختاف 
وجود داشت.  همچنين طرفين توافق كردند كه اين دو جزيره فات قاره نداشته باشند و 
فقط آب های سرزمينی برای آنها تعيين شود.  در واقع روابط دو كشور ايران و عربستان 
در دهه 1350 با دكترين سياسی نيكسون به يكديگر پيوند خورده بود.  در چهارچوب 
اين دكترين دو كشور همكاری هايی را در منطقه برای حفظ وضع موجود و منافع غرب و 
نظام های سياسی شاهنشاهی اين دو كشور برقرار نمودند و در اين راستا، ايران با قدرت 
نظامی  خود حفظ امنيت منطقه را به عهده می گيرد و عربس��تان با توان مالی و ذخاير 
عظيم نفتی نقش قدرت اقتصادی را متعهد می ش��د.  بدين ترتيب ايران و عربس��تان به 
عنوان دو متحد استراتژيك اياالت متحده امريكا در منطقه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 
خليج فارس تجلی پيدا كردند و ترس از نفوذ ايدئولوژی كمونيسم در منطقه خليج فارس 
و خاورميانه و به خطر افتادن حكومت های سلطنتی آنان موجب نزديكی اين دو كشور به 
يكديگر شد.  با وجود اين همكاری ها، در روابط دو كشور رقابت ها و چالش های بسياری 

به چشم می خورد.2 
در طول دهه 50 ايران بزرگ ترين خريدار اسلحه در ميان كشورهای در حال توسعه و 
جهان سوم بود و در حدود 27 درصد از بودجه اين كشور صرف امور نظامی  و تسليحاتی 
می ش��د و در فاصله س��ال های 1353تا 1355 در حدود يك س��وم صادرات اسلحه و 

1. جمعی از پژوهشگران، عربستان، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1365، ص135-136. 
2.  پيروز مجتهدزاده، كشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيك خليج فارس، ترجمه حميدرضا ملك محمدی، تهران، 

دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1382، ص142-143. 



مقاالت
176

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

تسليحات نظامی  صادرشده از امريكا به ديگر كشورها به ايران ارسال می شد.1 به همين 
دليل در دهه 1350 شاه ايران سعی نمود تا جاه طلبی منطقه ای خود را تحقق بخشد، 
لذا با مطرح كردن تشكيل يك پيمان دفاعی برای كشورهای خليج فارس تاش كرد تا 
رهبری اين كشورها را بر عهده گرفته و نقش برادر بزرگ تر را برای آنها ايفا كند.  عملی 
شدن اين طرح می توانست به بلندپروازی های نظامی  و سياسی شاه، يعنی تبديل ايران 
به قدرت اول نظامی  اقيانوس هند جامه عمل بپوشاند و حوزه نفوذ وی را گسترش دهد. 
 در مقابل عربستان سعودی با امتيازاتی نظير اشتراكات قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی 
با كشورهای عرب منطقه تمايل بسياری داشت كه اين سيادت را خود بر عهده بگيرد، به 
همين خاطر به انحای مختلف تاش كرد تا با استفاده از اين امتيازات و اهرم های ديگر 
به مقابله با توسعه طلبی و افزون خواهی شاه برخيزد.  اين روند همكاری و رقابت تا سال 

1357 در روابط و سياست های آشكار و نهان دو كشور مشهود است. 
به طور كلی می توان اين گونه نتيجه گرفت كه در دوران پهلوی، ايران و عربس��تان با 
وجود اختافات گسترده ناچار به دوستی ش��دند چرا كه سياست های آنها در راستای 
ائتاف و اتحاد با امريكا و الزامات سياسی و امنيتی اين كشور بود و از طرف ديگر تهديدات 
كمونيسم و پان عربيسم اين دو كشور و ساير كشورهای محافظه كار منطقه خليج فارس 
و خاورميانه را تهديد می كرد، از اين رو اين دو كشور مجبور به همكاری برای از بين بردن 
اين تهديدات و تضمين بقای نظام های س��لطنتی خود بودند. ب��رای  نمونه اين رفتارها 
می توان به لشكركشی محمدرضاشاه پهلوی به عمان برای مقابله با جنبش كمونيستی 

ظفار و سكوت همراه با تأييد عربستان اشاره كرد. 

روابط ایران و عربستان از انقالب اسالمي تا پایان جنگ تحميلي 
انقاب در لغت به معنی زير و رو ش��دن يا پشت و رو ش��دن و دگرگون شدن و تبديل 
شدن به موجودی ديگر است.  انقاب اس��امی  ايران نيز دگرگون شدن جامعه ايرانی و 
دميدن روح اسامی  در كالبد سياست ايران بود.  پيروزي انقاب اسامی  به دگرگونی در 
پيوندهاي منطقه اي و بين المللی ايران انجاميد و پيامدهاي خاص خود را به ويژه براي 
منطقه خليج فارس در قالب فروپاش��ی توازن قواي منطقه  اي به همراه داشت.  انقاب 
اسامی  هويت جديدي براي ايران به همراه آورد كه بر اساس آن، ايران از پيوند با غرب 
خارج ش��د و بنا به ماهيت انقابی و ايدئولوژيك خود، از طرف اين رژيم های منطقه به 

1.  باری روبين، جنگ قدرت های بزرگ در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتيانی، 1363، ص122. 
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منزله چالشی براي نظام هاي پادشاهی و 
محافظه كار ارزيابی شد.  بر اين اساس در 
دوره پ��س از انقاب، جمهوری اس��امی 
 ايران و عربس��تان س��عودي بنا به هويت 
خود، برداشت شان نسبت به يكديگر تغيير 
يافت و ايدئولوژي ای كه دو بازيگر خود را 
بر اساس آن بنا كرده و در تعقيب آن بودند 
در مخالفت و تعارض با ديگري قرار گرفت. 
 مقامات عربس��تان بعد از پيروزی انقاب، 
به دقت تحوالت اي��ران را مورد امعان نظر 
قرار داده و فراز و نش��يب های آن را دنبال 
می نمودند، اما از اظهار نظر صريح درباره 

حوادث ايران خودداری می كردند؛  زيرا اين ترس و اضطراب در سعودی ها وجود داشت 
كه تسری انقاب اسامی  ايران، حكومتشان را متزلزل كند.  از طرف ديگر در اين مقطع 
در داخل ايران و بين جناح انقابی و جناح ليبرال نزاع وجود داشت.  بنابراين عربستان در 
اين مرحله سياست صبر و انتظار را در پيش گرفت تا مشخص شود كه جناح و خط حاكم 
در ايران به دست چه گروهی خواهد افتاد، ولی بعد از مدتی به صف ديگر كشورها پيوست 
و برای تبريك پيروزی انقاب اسامی  هيئتی بلندپايه به سرپرستی دبيركل رابطه العالم 
االساميه به ايران فرستاد.  ملك خالد در اولين واكنش خود برپايی حكومت اسامی  در 
ايران را مقدمه نزديكی و تفاهم هر چه بيشتر دو كشور خواند و فهد، وليعهد اين كشور 
نيز گفت: برای رهبری انقاب ايران احترام زيادی قائل هستيم.1 اين مرحله كه همراه با 
تأسيس دفتر جبهه آزادی بخش شبه جزيره عربستان در تهران و گردهمايی جنبش های 
آزادی بخش و نيز برگزاری نخستين حج توسط حجاج ايرانی همراه با راهپيمايی برائت 
از مشركين بود به زودی جای خود را به مخالفت های پنهانی اين كشور عليه جمهوری 
اسامی  ايران داد.  در سال 1981 تعداد حجاج ايرانی بيشتر گشت و برای اولين بار بعد 
از قرن ها مراسم برائت از مشركين را اجرا و ش��عارهايی عليه اسراييل، امريكا و شوروی 
سردادند و در اين دوره درگيری مختصری با پليس عربستان نيز روی داد.  در سال 1982 
امير الحجاج ايران سخنرانی تندی در بين حجاج ايرانی در مدينه انجام داد و گفت: »بايد 

1.  رقيه سادات عظيمی ، همان، ص123. 

در دوران پهلوی، ایران و عربستان 
با وجود اختالفات گسترده ناچار به 
دوستی شدند چرا که سياست های آنها 
در راستای ائتالف و اتحاد با امریکا و 
الزامات سياسی و امنيتی این کشور بود 
و از طرف دیگر تهدیدات کمونيسم 
و پان عربيسم این دو کشور و سایر 
کشورهای محافظه کار منطقه خليج 
فارس و خاورميانه را تهدید می کرد، از 
این رو این دو کشور مجبور به همکاری 
برای از بين بردن این تهدیدات و تضمين 

بقای نظام های سلطنتی خود بودند
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اين فكر را كه مكه و مدينه مال شما است و ما بايد از آنجا بيرون برويم را از سر خود بيرون 
كنيد.« كه به دنبال آن او از عربستان اخراج شد.  اين عمل با اعتراض ايران روبه رو گرديد 
كه با وساطت ليبی و توافق بين دو كشور اين اتفاق يك حادثه تلقی شد و رفع گرديد.1 
اما به تدريج و با گذشت زمان عربستان موضع گيری تند خود عليه ايران را در مطبوعات 
آن كشور نمايان ساخت.  در مقابل، مقامات ايران نيز از ارتباط نزديك عربستان با امريكا 

و سياست های اين كشور در قبال روابط اعراب و اسراييل انتقاد كردند.  

اصوالً عربستان دارای مواضع س��نتی و حافظ وضع موجود، نمی توانست با جمهوری 
اسامی  ايران كه خواهان تغيير وضع موجود و پيرو رويكردهای انقابی در سطح منطقه 
بود و بسيار زود نوك حمات تبليغی خود را به سوی عربستان و ساير كشورهای عربی 
منطقه نشانه گرفت هم راستا و هم پيمان باشد.  اين مخالفت عربستان سعودی با انقاب 
اسامی  ايران و متعاقب آن جمهوری اسامی  ايران به انجام برخی اقدامات خصومت آميز 
در مقابل ايران انجاميد.  نمونه اين تخاصم را می توان در موضع گيری ها و تقابل اين كشور 
در جنگ عراق عليه ايران ديد.2  در اين دوره روابط جمهوری اسامی  ايران با عربستان 
به دليل حمايت اين كش��ور از عراق كامًا تيره و تار بود.  حمايت های مالی عربستان از 
عراق باعث شد تا اين كشور به تقويت هر چه بيش��تر مالی و نظامی  خود بپردازد و آنها 
را عليه ايران به كار گيرد.  از مجموع كمك های مالی و لجس��تيكی كشورهای عربی به 
عراق كه مبلغ هفتاد ميليارد دالر بود بيش از 40درصد آن را عربستان سعودی پرداخت 

1. حميد احمدی، همان، ص132. 
2. سيد داوود آقايی و حسن احمديان، »روابط جمهوری اسامی ايران و عربستان سعودی؛ چالش های بنيادين 

و امكانات پيش رو«، سياست، دوره 40، ش3، 1389، ص13. 
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كرده است.  همچنين اين كشور روزانه 280 هزار بشكه نفت از منطقه بی طرف استخراج 
می كرد و به حس��اب عراق در بازارهای بين المللی به فروش می رس��اند و مبلغ آن را به 
حساب های مالی كش��ور عراق واريز می نمود و روزانه بين 350 تا 500 هزار بشكه نفت 
خام عراق را از خاك خود به بندر ينبوع عبور می داد و از اين طريق به عراق كمك می نمود 
تا منابع نفتی اش را در بازارهای بين المللی به فروش برس��اند.1 همچنين اين كش��ور با 
دست كاری در قيمت نفت و كاهش آن باعث تنزل قيمت نفت در سطح جهانی و كاهش 
بودجه و منابع ملی جمهوری اسامی  ايران شد.  اين كش��ور در سال 1979 قيمت هر 
بشكه نفت توليدی خود را 18 دالر يعنی 4 دالر كمتر از قيمت نفت پايه تعيين نمود و 
از فوريه 1979 تا 1981 مبلغ 230 ميليارد دالر به بهانه تثبيت قيمت نفت و به جهت 
تضعيف جمهوری اس��امی  ايران متضرر ش��د.  همچنين تصميم رهبران عربستان به 
افزايش توليد نفت به ميزان 50 درصد موجب س��قوط قيمت ها تا اواس��ط سال 1986 
گرديد؛ سطحی كه از اوايل دهه 1970 بی سابقه بود.  در واقع عربستان سعودی به همراه 
ساير كشورهای حاشيه خليج فارس )مخصوصاً امارات متحده عربی و كويت( با فرا رفتن 
از سهميه تعيين شده اوپك و افزايش توليد نفت خام و صدور آن به بازارهای جهانی به 
درآمد نفتی ايران و در نتيجه منابع مالی اين كش��ور ضربه زدند و از اين طريق به عراق 
كمك های بسياری نمودند.2  اين در حالی است كه در اين مقطع جمهوری اسامی  ايران 

به داليل متعدد، شديداً به درآمدهای نفتی نيازمند بود.  
در اين دوره، شكست های پی در پی نيروهای عراقی در مقابل جمهوری اسامی  ايران 
و تبديل موضع تهاجمی  عراق به موضع تدافعی، نظريه تشكيل يك سازمان نظامی  را در 
ذهن رهبران عرب و علی الخصوص رهبران عربستان سعودی تشديد نمود.  پيروزی های 
جنگی باعث اعاده اعتماد به نفس و تفك��ر صدور انقاب گرديده ب��ود.  همزمان با اين 
موضوع، ايران شديداً عليه شيخ نشين های عرب از جمله عربستان )به علت كمك های 
مالی آنها به عراق( موضع می گرفت و موج تبليغات خود را عليه آنها به كار می انداخت. 
 رسانه های گروهی غرب نيز به ترس شيخ نش��ين ها از ايران دامن می زدند و اين جريان 
به نفع عربستان س��عودی تمام شد و آن كش��ور را تقريباً به آرزويش كه همان رهبری 
شيخ نشين ها بود، رس��اند و روز به روز صفوف آنها به رهبری س��عودی در مقابل ايران 
منسجم تر گرديد.  در همين دوره عربس��تان در تاريخ 20 بهمن سال 1359 طرح خود 

1.  رقيه سادات عظيمی، همان، ص126. 
2. محمدعلی امام��ی، عوامل تأثيرگذار داخلی در خلي��ج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياس��ی و بين المللی، 

1380، ص269. 
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را به نام نقشه امنيت گروهی عربستان منتشر كرد كه مبنای ايجاد يك پيمان نظامی  و 
امنيتی بين شش كشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، كويت، قطر، بحرين و 
عمان شد.  در خرداد 1360 اين پيمان رسماً آغاز به كار كرد و با اينكه در آغاز اهداف خود 
را همكاری در زمينه های اقتصادی و سياسی اعام كرده بود به تدريج به سمت اتحاديه 
نظامی  حركت كرد و به دنبال توطئه كودتا در بحرين كه به اشتباه به جمهوری اسامی 
 ايران نسبت داده می شد كشورهای عضو شورا يك رشته تعهدات امنيتی و نظامی  را در 
برابر يكديگر تقبل كردند.  در واقع اين كشورها با تشكيل شورای همكاری خليج فارس 
به طور عملی در جهت مقابله و رفع نگرانی از بابت حضور يك ايران جديد در منطقه گام 

برداشتند. 
حتی دوران بهبودی ظاهری روابط دو كشور در سال 1362، كه سعود الفيصل )وزير 
خارجه  وقت عربستان سعودی( به دعوت وزير خارجه  جمهوری اسامی  ايران وارد تهران 
شد، موقتی بود و دو سال بعد در سال 1364 عربستان، با حمايت های امريكا تصميم به 
مقابله با ايران گرفت.  در اين سال ها، عربس��تان بر اساس طرح هشت ماده ای فهد رژيم 
صهيونيستی را مورد شناسايی قرار داد كه به انتقاد صريح و گسترده و راهپيمايی بزرگ 

ايرانيان منجر شد و از اين پس، بر تيرگی روابط دو كشور افزوده شد.1 
سال 1363 وقوع حادثه ربوده شدن يك فروند هواپيمای سعودی و فرود آن در فرودگاه 
مهرآباد و اقدامات مثبت جمهوری اسامی  در پايان دادن به اين حادثه باعث گرديد تا 
روابط دو كشور تا حدودی رو به بهبود نهد.  در همين مرحله ما شاهد سفر وزير خارجه 
عربستان به جمهوری اسامی  ايران و سفر وزير خارجه وقت ايران به عربستان سعودی 
هستيم.  اين س��فرها جهت بهبود روابط و حل پاره ای از مشكات فيمابين از قبيل حج 
و جنگ ميان ايران و عراق صورت گرفت.  ولی در نهايت نتيجه ای به دنبال نداشت.2  در 
سال 1365 عربستان برای فشار بيشتر بر ايران و اجبار ايران به پذيرش قطعنامه اقدام 
به افزايش توليد نفت كرد كه اين خود باعث كاهش شديد قيمت نفت شد و درآمدهای 
نفتی ايران را به شدت كاهش داد.  اين امر باعث گرديد تا روابط ايران و عربستان دوباره 

رو به تيرگی نهد.  
سردی حاكم بر روابط دو كشور و تشديد آن توسط امريكا با هدايت جريانات منطقه ای 
بر ضد ايران، همچنين شهادت 400 تن از حجاج ايرانی در مراسم حج 1366 كه اعتراض 

1. »آل سعود و تكرار اشتباهات گذشته«، اطاعات، 1368/4/11. 
2. رقيه سادات عظيمی، همان، ص126. 
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ش��ديد جمهوری اس��امی  را به دنبال داش��ت 
و در نهاي��ت حمل��ه تظاهركنن��دگان تهرانی به 
سفارت عربستان در تهران- 26مرداد 1366- كه 
كشته شدن يك ديپلمات سعودی- الغامدی- را 
به همراه داش��ت، تيرگی روابط دو كش��ور را به 
اوج خود رساند.  س��رانجام در ششم ارديبهشت 
1367 عربستان اقدام به قطع يك جانبه مناسبات 
سياسی با جمهوری اسامی  ايران كرد و اين قطع 

رابطه حدود س��ه س��ال به طول انجاميد.  در اين ميان، اقدام عربستان به كشتار حجاج 
ايرانی رويارويی دو كشور را تش��ديد كرد و هر دو كشور جنگ تبليغاتی را عليه يكديگر 
آغاز كردند.  محكوميت آل سعود در كنگره  جهانی حج و اجازه  اجرای مراسم بزرگداشت 
قيام 1357 مردم منطقه  ش��رقی عربس��تان، در محل تاالر وحدت در تهران، از جمله 
اقدامات تبليغی جمهوری اسامی  بود كه در مقابل عربستان انجام شد.  عربستان نيز با 
حمايت رسانه های غربی كوشيد از فشار اين جنايت و واكنش جهان اسام و افكار عمومی 
 بر خود بكاهد.  همچنين اين كشور با نفوذ مالی و فرهنگی، كه در كشورهای اسامی  از 
آن برخوردار بود، حمايت اكثر كشورها به خصوص ليبی عليه جمهوری اسامی  ايران 

را جلب كرد.1  
به طور كلی می توان اين گونه نتيجه گيری كرد كه با وقوع انقاب اسامی  ايران و تاش 
جمهوری اسامی  ايران برای اتخاذ سياست خارجی مس��تقل و كانونی شدن سياست 
عدم تعهد بر مبنای اصل نه ش��رقی نه غربی در سياس��ت خارجی جمهوری اسامی، 
سياست حمايت از نهضت های آزادی بخش و جريانات اسامی  و ضد غربی به گفتمان 
غالب سياست خارجی جمهوری اسامی  ايران تبديل شد و سياست منطقه ای اين كشور 
وارد مرحله ای متفاوت با گذشته شد.  اين تغيير در سياست منطقه ای ايران در حالی رخ 
داد كه عربستان س��عودی به عنوان متحد غرب، همچنان سياست های گذشته خود را 
به ويژه در هماهنگی و همكاری با اياالت متحده امريكا ادامه داد.  اين امر منجر به ايجاد 
تضادهای جدی در روابط و مناسبات و سياست های منطقه ای جمهوری اسامی  ايران و 
عربستان سعودی شد2 و عوامل سنتی و جديد تنش و رقابت ميان اين دو كشور را احيا 

1. نصرت اهلل كاراته آهنگری، »سياست خارجی پادشاهی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسامی ايران در 
دهه 80«، پايان نامه دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، 1372، 109-111. 

2. علی اكبر اسدی، همان، ص129. 

 تفاوت های ایدئولوژیک و فکری- 
مذهبی از عوامل افزایش تقابل 
ایران و عربستان بوده اند.  عالوه بر 
این اختالفات نفتی، استراتژیک 
و نظامی  نيز باعث شده است تا 
روابط تهران و ریاض هيچ گاه آن 
گونه که انتظار می رفت حالت 

مسالمت آميز به خود نبيند
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نمود و وقايعی چون حمايت عربستان از عراق در جنگ تحميلی، كشتار حجاج ايرانی در 
سال 1366 و...  به تيرگی و حتی قطع رابطه بين دو كشور منجر شد.  

روابط ایران و عربستان از پایان جنگ تحميلي تا 11سپتامبر 2001
با خاتمه جنگ تحميلی عراق عليه ايران و پذيرش قطعنامه 598 و گذشت يك دهه 
از انقاب اسامی  ايران، برخی تغييرات در سياس��ت خارجی جمهوری اسامی  ايران 
ايجاد گرديد.  در اين راستا رهبران جمهوری اس��امی  در بيانات خود هر چه بيشتر به 
تنش زدايی در روابط ايران و كش��ورهای منطقه خصوصاً عربس��تان پرداختند و عمدتاً 
تأكيد نمودند كه سياس��ت صدور انقاب به معنای مداخله در امور داخلی كش��ورهای 
ديگر نيست و سعی می كردند تا از اين طريق به بهبود روابط خود با كشورهای اسامی 
 و عرب منطقه خاورميانه و خليج فارس يپردازند.  اين مس��ئله باعث شد تا پس از پايان 
يافتن جنگ ايران و عراق و آغاز دوران سازندگی ثبات و آرامشی نسبی در روابط ايران و 
عربستان حاكم گردد.  اما سياست های گرايش به امريكا از طرف عربستان و ادامه سياست 
دخالت در خليج فارس و تاش برای جايگزين شدن به جای ايران به ويژه در فروش نفت 
و در دس��ت گرفتن بازار نفت ايران و ترويج وهابی گری و غيره روابط اين دو كشور را به 

سمت تيرگی مجدد سوق می داد.  
در دهه 1990 و پس از جنگ ايران و عراق و با اقداماتی كه در دوره رياست جمهوری 
آقای هاشمی  رفسنجانی و به ويژه پس از حمله عراق به كويت صورت پذيرفت روابط دو 
كشور وارد مرحله جديدی از همكاری و اعتماد سازی شد.  عربستان چنين می پنداشت 
كه با تغيير در شرايط نظام بين المللی )پس از سقوط كمونيسم( و تحوالت منطقه ای، 



18
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

دی
عو

ن س
ستا

عرب
ن و 

يرا
ی  ا

ام
 اس

ری
هو

جم
ط 

رواب
خ 

اري
ت

فضا برای ترسيم روابط تازه مهيا شده اس��ت.  اين روند مناسبات در اواسط دهه 1370 
شمسی و پس از اعام سياست تنش زدايی از سوی جمهوری اسامی  روندی رو به بهبود 
داش��ت و دو طرف به رغم اختافات موجود، س��عی بر برطرف كردن ابهامات موجود و 
نزديكی روابط داشتند، اما در كل هيچ گاه س��وءظن و بدگمانی اعراب به طور كامل )به 
ويژه عربستان( نسبت به ايران برطرف نش��د و ايران نيز هيچ وقت به عربستان سعودی 
اعتماد نداش��ت.  نكته جالب توجه اين است كه چون عربس��تان و به طور كلی ساختار 
حكومت عربستان كامًا فردی است، روابط حسنه سران عربستان و ايران طی اين دوره 
عاملی بازدارنده در برابر افزايش شكاف های طرفين به حساب می آمد.  برای نمونه ماقات 
وليعد عربستان با اكبر هاشمی  رفسنجانی- رئيس جمهور وقت ايران- در سنگال و نيز 

در پاكستان روابط را تا سطح بااليی بهبود بخشيد. 
حضور امير عبداهلل در اجاس سازمان كنفرانس اسامی  در تهران و سفر سيد محمد 
خاتمی - رئيس جمهور وقت ايران- به عربستان و ديدار وی با فهد- پادشاه وقت سعودی- 
همگی خبر از آغاز فصل نوينی در روابط دوجانبه بين دو كشور در دوران حاكميت دولت 
اصاح طلبان می داد.  گسترش همكاری ها، سرانجام موجب انعقاد قراردادی امنيتی در 
18 آوريل 2001 ميان ش��اهزاده نايف بن عبدالعزيز وزير كشور عربستان و عبدالواحد 
موسوی الری، وزير كشور وقت ايران ش��د.  به عقيده بسياری از صاحب نظران سياسی، 
امضای اين قرارداد امنيتی ميان دو كشور نقطه عطفی در روابط آنان محسوب می شود. 
 در واقع، از آنجا كه بخش��ی از مش��كات امنيتی دو كشور، ناش��ی از عدم گفت وگوی 
مسئوالن اين دو كشور با يكديگر بود، امضای اين موافقت نامه، باب گفت وگو را باز كرده 
و برای مثال، دولت سعودی كه پيش از اين با س��فر اتباعش به ايران به شدت مخالفت 
می كرد، با ايجاد خط هوايی تابستانی از دمام به شهرهای مشهد و تهران موافقت كرده 
است.  در مقابل، س��فارت ايران نيز بدون محدوديت، برای اتباع س��عودی، ويزای سفر 
به ايران را صادر می ك��رد، به گونه ای كه در چهار ماهه اول س��ال 1383، برای 22هزار 
گردشگر سعودی رواديد سفر به ايران صادر شد و در حالی كه در سال 1378 عربستان، 
تنها با اعزام يكصد هزار نف��ر زائر ايرانی برای حج عمره موافقت كرد، اين رقم در س��ال 
1383 به 535 هزار نفر رسيد و ايران در آن زمان با اختافی جزئی، پس از مصر، دومين 
كشور اس��امی  از لحاظ اعزام عمره گذاران به عربس��تان بود.  در اين دوره فضای روابط 
موجود ميان دو كشور، به اندازه ای پيشرفت كرده است كه در چند مورد، دولت عربستان 
با برخی عناصر تندروی سلفی كه مزاحمت هايی برای زائران ايرانی ايجاد كرده بودند، 
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به شدت برخورد كرد.  اما در اين دوره روابط و مناسبات دو كشور، با مشكاتی نيز مواجه 
بود.  حمايت سعودی ها از ادعاهای نادرست امارات در مورد جزاير ايرانی در خليج فارس 
از جمله اين مشكات بود.  متأس��فانه يك اصل در ميان كشورهای عربی وجود دارد كه 
بر اساس آن، چنانچه ميان يك كشور عرب و يك كشور غير عرب اختاف وجود داشته 
باشد، ساير كشورهای عربی، صرف نظر از ماهيت و ريشه اختاف، از كشور عرب حمايت 
می كنند.  با اين همه، مقامات دولت عربستان در آن سال ها تاش كرده اند كه حمايت 
آنان از ادعای امارات، به يك عامل اختاف برانگيز در روابط ميان ايران و عربستان تبديل 
نش��ود و همواره بر حل اين موضوع، از طريق تفاهم و گفت وگو تأكيد می كردند.  مسئله 
ديگر، وجود ادعاهايی مبنی بر پناه دادن ايران به اعضای ش��بكه القاعده و مشاركت در 
انجام عمليات های تروريستی در خاك عربستان اس��ت.  در عين حال ايران بارها اعام 
كرده كه عده ای از اعضای اين سازمان دستگير شده و شماری از آنها با اسامی  مشخص، 
به كش��ورهای خود، از جمله عربس��تان تحويل داده ش��ده اند و اين فهرست در اختيار 
سازمان ملل قرار گرفته است.  مسئله عراق و آينده نظام سياسی در اين كشور نيز از ديگر 
موضوعات مشترك ميان ايران و عربستان در اين دوره بود.  اين دو كشور به همراه چهار 
كشور ديگر همسايه عراق، در نشست های متعددی در مورد آينده سياسی عراق و حفظ 
امنيت منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.  مقامات سعودی پس از انجام عمليات 
امريكا در عراق نقش دوگانه ای را ايفا كرده اند.  آنان در كنار حفظ مواضع رسمی  و حمايت 
لفظی از دولت جديد و نهادهای تازه تأس��يس عراق، همچنان در رسانه های خود از به 
قدرت رسيدن شيعيان و كردها در عراق ابراز نگرانی می كردند.  با توجه به حضور اقليت 
شيعه مذهب در خاك عربستان، قطعاً مقامات س��عودی، مايل به تشكيل يك حكومت 
شيعی ديگر در منطقه خليج فارس نبودند.  عربستان همچنين با تشكيل دولت مستقل 
كرد همواره مخالف بوده و نسبت به تجزيه عراق به عنوان يك سرزمين عربی حساسيت 
داشت.  در اين ميان، روابط حسنه ايران با ش��يعيان عراق، موجب نگرانی و بعضاً باعث 
اتخاذ موضع گيری هايی از سوی مقامات سعودی شده است كه نارضايتی آنها را از وضع 
موجود نشان می داد.  مسئله ديگر در روابط دو كشور، موضوع تاش ايران برای دستيابی 
به فناوری صلح آميز هسته ای بود.  مقامات سعودی به خوبی آگاه بودند كه دستيابی ايران 
به چنين فناوری، قطعاً موازنه قدرت در منطقه خليج فارس را به نفع ايران تغيير خواهد 
داد از اين رو در كنار كش��ورهايی نظير امريكا به شدت به مخالفت با جمهوری اسامی 
 ايران پرداختند و به ناحق تهمت تاش برای دستيابی به ساح های كشتار جمعی را به 
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ايران نسبت می دادند.  
در واق��ع تغيير رويك��رد سياس��ت خارجی 
جمهوری اس��امی  ايران در ده��ه دوم انقاب 
اس��امی كه بر مبنای منافع مل��ی و ترتيبات 
منطقه ای و عادی س��ازی روابط با همسايگان 
بود، به در پيش گرفتن سياس��ت تنش زدايی 
و همچني��ن حمايت از ح��ق حاكميت كويت 
در جنگ با عراق، تاش برای وحدت با اعراب 

ميانه رو و همكاری با كشورهای منطقه و به خصوص عربستان سعودی منجر شد؛  چرا 
كه اين اعتقاد وجود داشت كه اين كشور به عنوان يكی از مهم ترين كشورهای اسامی 
 و مهم ترين كش��ور عربی حوزه خليج فارس محسوب می ش��ود و روابط با اين كشور به 
گس��ترش منافع ملی منجر خواهد شد و باب برقراری روابط با س��اير كشورهای عربی 
منطقه را باز خواهد كرد.  بدين ترتيب در دوران رياست جمهوری هاشمی  رفسنجانی و 
سيد محمد خاتمی  فصل جديدی از روابط ميان ايران و عربستان سعودی گشوده شد. 
 برگزاری كنفرانس سران كشورهای اس��امی  در سال 1376 در تهران و حضور وليعهد 
عربستان سعودی در آن و متعاقب آن سفرهای سيد محمد خاتمی  به عربستان به نقاط 
عطفی در روابط بين دو كشور پس از پيروزی انقاب اس��امی  ايران انجاميد.  به دنبال 
سفر خاتمی  به عربستان سعودی روابط و مناسبات اين دو كشور در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و تجاری و...  گسترش يافت و در همان سال پادشاه عربستان از ساير 
كشورهای عربی خواست تا روابط خود با جمهوری اسامی  ايران را گسترش دهند.  اين 
گشايش در روابط فی مابين دو كشور به همكاری و توافق در راستای افزايش قيمت نفت 
نيز منجر گرديد.1 اما اين روند بهبود روابط تا س��ال 2003 بيشتر طول نكشيد.  پس از 
حوادث 11سپتامبر و اشغال عراق توسط نيروهای امريكايی، رژيم صدام حسين در اين 
كشور برچيده شد و كم كم حكومت از طرف نيروهای امريكايی به نيروهای سياسی فعال 
در عراق سپرده ش��د.  در اين اثنا منافع ملی جمهوری اسامی  ايران با استقرار حكومت 
شيعی در عراق تأمين می شد، در حالی كه عربستان سعودی از اين مسئله ناخشنود بود 
و از دولتی سكوالر در عراق كه س��نی ها در آن قدرت داشته باشند حمايت می كرد و از 

کشور ایران و عربستان هر دو 
ادعای رهبری کشورهای مسلمان 
و خاورميانه را دارند، دو قدرتی که 
یکی از آنها شيعه مذهب و دیگری 
سنی مذهب می باشد و این موضوع 
در طول تاریخ روابط سياسی دو 
کشور در نوع رابطه و سطح روابط 

تأثيرگذار بوده است
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حضور نيروهای امريكايی در عراق كه سدی در مقابل نيروهای شيعی محسوب می شدند 
حمايت می كرد1 كه اين مسئله منجر به آغاز دوره جديدی از روابط تنش آميز و تيره بين 

جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی شد.  

روابط ایران و عربستان از 11سپتامبر 2001 تا کنون 
وقوع حمات 11سپتامبر 2001 و حمات امريكا به عراق و افغانستان شرايط جديدی 
را در خاورميانه پديد آورد، به گونه ای كه در شرايط جديد، موازنه قدرت به نفع جمهوری 
اسامی  ايران تغيير يافت.  سقوط طالبان در افغانس��تان و روی كار آمدن دولت شيعی 
در عراق و در نهايت قدرت ياب��ی حزب اهلل در لبنان، عربس��تان را در جهت مهار قدرت 
رو به افزايش جمهوری اس��امی  ايران مصمم كرد و باعث ش��د تا اين كشور اقدامات و 
سياست های متعددی از قبيل هم پيمانی با ساير كشورها و قدرت های منطقه ای و جهانی 
برای مقابله با نفوذ رو به افزايش جمهوری اس��امی  ايران در سطح منطقه خاورميانه را 
در دستور كار خود قرار دهد.  از جمله اقدامات عربستان سعودی در جهت مقابله با ايران 
شركت در ائتاف ضد ايرانی با همراهی امريكا، اسراييل، اردن و مصر در جهت مهار نفوذ 
جمهوری اسامی  ايران در فلسطين و معادالت آن منطقه بود.  چالش عمده ای كه در اين 
دوره بر روابط بين ايران و عربستان سعودی اثر گذاشت تشديد نگرانی در رابطه با برنامه 
هسته ای ايران بود.  مسئله هسته ای ايران به همراه ديگر حوزه های اختاف بين ايران و 
ساير كشورهای عربی، اين كشورها را بر آن داشت تا نگرانی های امنيتی خود را از سطح 
منطقه ای به سطح بين المللی منتقل كرده و همراه با سياست های امريكا حركت كرده و 

به مخالفت با جمهوری اسامی  ايران بپردازند.  
در دوران فعاليت دولت محمود احمدی نژاد، روابط ايران و عربستان ابعادی جديد به 
خود گرفت.  در واقع با وجود اينكه در ظاهر روابط ديپلماتيك در قالب سفرهای مقامات 
دو طرف به كش��ورهای يكديگر برقرار بود اما در عمل نگاه عربس��تان ب��ه فعاليت ها و 
نقش آفرينی های ايران در منطقه نگاهی منفی و همراه با نگرانی بود.  عربستان سعودی 
در رأس نگرانی های خود، فعاليت های هس��ته ای ايران را مورد نظ��ر دارد.  در واقع اين 
كشور برنامه هسته ای ايران را عامت ديگری از بلندپروازی های منطقه ای دولت تهران 
ارزيابی می كرد و با چنين تصويری، سعودی ها و متحدان آنها تصور می كردند كه ايران به 
كمك هم پيمانان خود درصدد تسلط بر دولت های عراق، لبنان و فلسطين و غيره است 

1. سيد داوود آقايی و ديگران، همان، ص14. 
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تا بدين وسيله موقعيت برتری در خاورميانه به دست آورد.  بر اساس اسناد منتشرشده 
ويكی ليكس در اين دوره، عبداهلل بن عبدالعزيز، پادشاه وقت عربستان سعودی خواستار 
حمله نظام��ی  اياالت متح��ده امريكا به اي��ران و متوقف كردن برنامه هس��ته ای ايران 
بوده اس��ت.  او در آوريل 2008 به ريان كروكر، س��فير اياالت متحده در عراق و ژنرال 
ديويد پترائوس گفته بود: »س��ر افعی را قطع كنيد«.  عادل المجير، سفير عربستان در 
واش��ينگتن، از توصيه های مكرر ملك عبداهلل به امريكا درب��اره حمله نظامی  به ايران و 
متوقف  كردن برنامه هسته ای اين كشور ياد كرده است.  به نظر می رسد در راستای همين 
ديدگاه است كه عربستان تحركات حزب اهلل در لبنان را بخشی از استراتژی دولت ايران 
برای گسترش نفوذ خود در خاورميانه می داند.  توطئه قتل عادل المجير سفير عربستان 
در امريكا در 19مهر 1390 و نس��بت دادن آن به ايران هم توانس��ت در اين دوره عمق 

اختافات دو كشور را بيشتر كرده و بر دامنه آن نيز بيفزايد.  
اما خيزش های عربی آغازگر تنشی آشكار در روابط ايران و عربستان در اين دوره بود. 
 اختاف ديدگاه تهران و رياض در برخورد با اتفاقات رخ داده در جهان عرب و تفاس��ير 
متفاوت آنها از اين تحوالت، دامنه بی اعتمادی بين دو كشور را افزايش داد.  عربستان به 
دليل ماهيت محافظه كارانه دستگاه سياسی آن، تاش داشت مانع از سرايت خيزش های 
عربی به ديگر كشورهای منطقه شود و در برخی كشورها از جمله بحرين برای سركوب 
مخالفان مستقيماً وارد عمل شد و در ديگر كشورها نيز تاش كرد تحوالت را مديريت 
كند.  اما نگاه ايران به اين تحوالت مثبت بود و از ديد بيداری اسامی  در كشورهای عربی 
از اين تحوالت استقبال كرد.  همين مسئله باعث تشديد اختاف های ايران و عربستان 

و غلبه بعد تخاصمی  بر بعد رقابتی روابط آنها در اين دوره شد.  
اوج تنش های ايران و عربستان در اين زمان، سرايت خيزش های عربی به سوريه بود. 
 در اين زمان، رقابت های پنهان دو كش��ور به شكل تخاصمی  خود را نشان داد و به ديگر 

حوزه ها از جمله لبنان، عراق، يمن و حتی فلسطين نيز كشيده شد.  
در رقابت های منطقه ای ايران و عربس��تان می توان جلوه هاي��ی از رقابت ايدئولوژيك 
و ژئوپليتي��ك را مورد ماحظه قرار داد.  فعال س��ازی متحدين و حماي��ت از گروه های 
هم راستا بخش��ی ديگر از نشانه های رقابت دو كشور محس��وب می شود.  در واقع روابط 
ايران و عربستان همواره ماهيت رقابتی و تقابلی داشته و در سير تاريخ روابط دو كشور، 
دوره های تعامل و همكاری همواره در س��ايه رقابت دو كش��ور بوده اس��ت.  موضوعات 
منطقه ای متعددی موجب به وجود آمدن اين ديدگاه تقابلی گش��ته و رسيدن به ثبات 
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و تفاهم در روابط متقابل را سخت نموده است.  در واقع اين گونه رقابت ها به حوزه های 
جغرافيايی متعددی تحول پيدا كرده اس��ت.  عراق، لبنان، بحرين، يمن و سوريه؛  اينها 

حوزه هايی است كه ايران و عربستان در آن ديدگاه تقابلی دارند.  
تغيير رويكرد سياست خارجی جمهوری اسامی  ايران با روی كار آمدن دولت يازدهم 
و توجه به بحران های منطقه ای و جهانی و ارايه رهيافت هايی بر پايه صلح و گفت وگو در 
اواسط سال 1392 موجب شد تا موج جديدی از تعامات ديپلماتيك با ديگر كشورها 
شكل بگيريد.  از اين رو اس��ت كه كادر ديپلماتيك ايران با اين تغيير رويكرد سعی كرد 
از اين زمان به بعد با حضور بيشتر در مراسم های رس��می  و همايش ها و كنفرانس های 
بين المللی نگاه گذشته به ايران را عوض كند.  حضور وزير امور خارجه دولت يازدهم در 
مراسم ترحيم پادشاه فقيد عربستان در بهمن 1393 از اين گونه موارد بود.  اما گه گاهی 
هم اين روابط به ناخواست به سردی و بعضاً نزاع تبديل شده است.  مسئله اعدام شيخ نمر 
روحانی عالی قدر شيعه توسط عربستان موجی از انزجار را نسبت به سياست های مذهبی 
عربستان موجب شد.  در اين مدت حوادثی هم اتفاق افتاد كه البته با توجه به همان فضای 
حاكم بر روابط بين اين دو كشور حل و فصل ش��د.  برای مثال اعدام يك تبعه ايرانی در 
ماه حرام )13ش��هريور93( و توهين و تجاوز به زائران ايرانی، اعتراض گسترده مقامات 
كنسولی و ديپلماتيك ايران را به دنبال داشت و همچنين اعزام زائران ايرانی برای انجام 
حج عمره تا زمان عذرخواهی رسمی  س��عودی ها لغو گرديد.  اتفاقات حادث شده در منا 
و كشته ش��دن حدود 5000 نفر از زائرين حرمين ش��ريفين،كه حدود 500 نفر از آنها 
ايرانی بودند نيز از اتفاقاتی بود كه منجر به بروز تنش های جديدی در مناسبات جمهوری 

اسامی  ايران و عربستان سعودی شد.  
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به طور كلی می توان گفت ايران و عربس��تان همواره به عنوان دو كش��ور و دو قدرت 
تأثيرگذار جهان اسام، در منطقه خاورميانه و خليج فارس مطرح بوده اند و هر كدام بنا 
به داليلی، نقشی برتر براي خود در روند تحوالت منطقه اي قائل می باشند.  با اين حال، 
روابط بين دو كش��ور از زمان پهلوي اول تاكنون همواره با نوساناتی توأم بوده است.  اما 
شدت تنش ها در يك دهه گذشته به اندازه ای است كه حتی روی كار آمدن دكتر حسن 
روحانی به عنوان رئيس جمهوری تازه در ايران و ديدگاه تعاملی وی در خصوص سياست 
خارجی نيز نتوانسته است از دامنه تنش های بين تهران و رياض بكاهد؛ به گونه ای كه 
شاهد سرايت اين تنش ها از حوزه های سياسی و نظامی  به حوزه اقتصادی و بحث نفت 
هستيم.  جلوگيری عربستان از كاهش توليد نفت اوپك به كاهش بيش از 50 درصدی 
قيمت نفت منجر شده اس��ت.  بنابراين در يك جمع بندی كلی می توان گفت با نگاهی 
به عوامل داخلی و خارجی تأثيرگذار بر روابط ايران و عربستان، به دليل رويكرد مثبتی 
كه ملك عبداهلل به برخی از سياس��ت مداران ايرانی از جمله هاشمی  رفسنجانی و سيد 
محمد خاتمی  داشت، همچنين رويكرد تنش زدايانه دولت خاتمی  در ايران، روابط ايران 
و عربستان در سال های آغازين روی كار آمدن ملك عبداهلل رو به گرمی  بود و حتی دو 
كشور پيش از آنكه عبداهلل به طور رسمی  پادشاه ش��ود تفاهم نامه امنيتی امضا كردند 
)بايد توجه داشت كه به دليل بيماری »ملك فهد«، در 10 سال آخر حكومت وی، عبداهلل 
زمامدار اصلی در عربستان بود(.  اما به دليل برخی تحوالت منطقه ای، به مرور روابط دو 
كشور زير تأثير اين تحوالت به سردی گراييد.  نگاه انتقادی دولت احمدی نژاد به سياست 
خارجی عربستان و رويكرد خاص وی نيز سردی روابط بين ايران و عربستان را تشديد 
كرد.  با شروع خيزش های عربی، اين روابط در برخی زمينه ها از جمله در سوريه، عراق، 
بحرين و در حال حاضر يمن حتی به تخاصم نيز كش��يده شد.  بحران افت شديد قيمت 
نفت و سياست های عربستان در تثبيت ميزان توليد كنونی اوپك و كشته شدن حدود 
500 نفر از زائرين ايرانی در منا نيز آخرين برگ های تنش در روابط ايران و عربستان در 

دوره كنونی است.  

نتيجه گيری 
با يك ن��گاه اجمالی به تاري��خ روابط خارجی و سياس��ی ايران و عربس��تان به خوبی 
می توان روح نزاع و تقابل را احساس كرد.  روابط اين دو كشور هيچ گاه در طول تاريخ در 
سطح مطلوب برقرار نبوده اس��ت، هر چند قبل از انقاب اسامی  ايران روابط دو كشور 
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ثبات داشت ولی اين وضعيت نيز حاصل سياست دو س��تونی بود كه امريكا آن را ايجاد 
كرده بود و دو كش��ور در غالب آن روابط خود را برقرار و تنظيم كرده بودند.  تفاوت های 
ايدئولوژيك و فكری- مذهبی از عوامل افزايش اين تقابل بوده اند.  عاوه بر اين اختافات 
نفتی، استراتژيك و نظامی  نيز باعث شده است تا روابط تهران و رياض هيچ گاه آن گونه 
كه انتظار می رفت حالت مسالمت آميز به خود نبيند.  ايران و عربستان دو قدرت بزرگ 
و تأثيرگذار خاورميانه با ادع��ای برتری هژمونی و از طرف ديگ��ر طليعه داری ام القری 
اسامی، هميشه يك رقابت ناتمام سياس��ی- مذهبی را دنبال كرده اند، گرچه همواره 
سعی ش��ده از راه های مختلف نظير پيمان های منطقه ای و كنفرانس های صلح، اپك و 
گردهمايی كشورهای اسامی  از شدت اين رقابت ها كاسته شود اما اين تاش ها ناموفق 
بوده و يا اگر موفقيتی داش��ته اس��ت، اين موفقيت ها زودگذر بوده و به زودی مس��ئله 
جديدی در روابط اين دو كشور ايجاد می ش��د و دوباره بذر اختاف و تنازع را بين آنها 

ترويج می داد.  
كشور ايران و عربستان هر دو ادعای رهبری كشورهای مسلمان و خاورميانه را دارند، 
دو قدرتی كه يكی از آنها شيعه مذهب و ديگری سنی مذهب می باشد و اين موضوع در 
طول تاريخ روابط سياسی دو كشور در نوع رابطه و سطح روابط تأثيرگذار بوده است.  نكته 
كليدی اينجاست كه دو كشور منافع متضاد برای يكديگر و در مقابله با يكديگر ترسيم 
كرده اند، اين موضوع نه در حال حاضر بلكه از زمان های دور وجود داشته است، حمايت 
عربستان از صدام حسين در جنگ 8ساله عليه ايران، حمايت ايران از شيعيان يمن در 
مقابل عربستان، حمايت ايران از بشار اسد و مخالفت عربستان با وی و تحركاتی از اين 

قبيل همواره در روابط بين دو كشور وجود داشته است.  
در س��طح منطقه ای، عربس��تان نس��بت به افزايش نقش ايران در افغانستان، لبنان، 
فلسطين و به ويژه عراق و غيره نگران اس��ت.  تحوالت چند سال گذشته در منطقه كه 
موجب افزايش نفوذ جمهوری اسامی  و شيعيان شد اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در 
مورد كاهش نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است.  اين نگرانی ها به همراه حساسيت و 
سوءظن های هميشگی عربستان به ايران واكنش هايی را از سوی رياض به منظور تغيير 
در معادالت منطقه برانگيخته است.  در گذشته همواره ايران، عربستان سعودی و عراق 
به عنوان سه كشور مهم و تعيين كننده در منطقه خليج فارس مطرح بودند و توافق دو 
كشور از اين سه كش��ور كافی بود تا تأثيرگذاری الزم بر مسائل و تحوالت عمده و مهم 
منطقه صورت بگيرد، لذا عربستان تاش می كرد كه از عراق به عنوان ابزاری برای ارتقای 
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نقش خود در منطقه اس��تفاده نمايد.  حساسيت 
عربستان نسبت به افزايش نقش ايران و شيعيان 
در عراق از اي��ن زاويه اهميت می ياب��د.  عاوه بر 
اين، عربستان همواره خود را در نقش يك مدافع 
تمام عيار اهل سنت تعريف كرده است و نسبت به 
كاهش نقش سنی ها در عراق، لبنان و يا كشورهای 
هم جوار خود مانند بحرين و يمن حساس و نگران 
است.  از اين رو رابطه ايران و عربستان را بايد يكی 
از دش��وارترين عرصه های ديپلماس��ی خارجی 
جمهوری اس��امی  ايران در طی 3 دهه گذشته 

ارزيابی كرد.  به همين دليل است كه مراودات تهران و رياض كه فراز و فرود بی سابقه ای 
را در خود داشته از كرانه های قطع ارتباط دو جانبه تا ديدارهای مكرر ساالنه سطح باال 

را تجربه كرده است.  
با اين حال و صرف نظر از تاريخ و عمق اختافات دو كش��ور، نياز عربستان سعودی و 
جمهوری اسامی  ايران به داشتن روابط پويا و فعال و مستمر، ضرورتی اجتناب ناپذير و 
غير قابل انكار است.  ارتقا، تقويت، تعميق و تحكيم روابط سياسی دو كشور باعث قدرت 
ديپلماس��ی و ضامن اس��تقرار و آرامش در منطقه حساس و اس��تراتژيك خليج فارس 
خواهد بود.  هم گرايی بين كش��ورهای حوزه خليج فارس و تبدي��ل منطقه به محيطی 
برای همكاری های امنيتی و سياسی و زيس��ت محيطی و مبارزه با تشنج های مذهبی و 
فرقه گرايی در قالب ايجاد يك سيستم همكاری مشترك حتی برای مبارزه با آفت های 
اجتماعی و تروريسم و جنايات سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر ضرورتی اجتناب ناپذير 
اس��ت.  بس��ط و توس��عه همكاری های اقتصادی و تجاری، توجه به ظرفيت های باالی 
مبادالتی و انجام سرمايه گذاری های مشترك باعث رشد و شكوفايی و رفاه و توليد ثروت 
در منطقه گرديده و نهايتاً باعث اعتمادس��ازی پايدار و بلندمدت بين كشورهای حوزه 
خليج فارس خواهد گرديد.  ش��ايد با مرگ آخرين فرزندان عبدالعزي��ز و ايجاد جريان 
جديدی از نسل جوان تر خاندان سعودی و سعی بر امروزی تر كردن نحوه حكومتشان، 
بتوان به سال های آينده اميد بس��ت.  به هر صورت با زاده ش��دن گروهی به نام داعش 
كه از توليدات مذهب تند سلفی اس��ت و عمليات جنون آميزی كه در سركوب و اعمال 
وحشيانه بر ضد بش��ريت می كنند- كه دود آن حتی به چشم خاندان آل سعود خواهد 

در سطح منطقه ای، عربستان 
نسبت به افزایش نقش ایران در 
افغانستان، لبنان، فلسطين و به 
ویژه عراق و غيره نگران است. 
 تحوالت چند سال گذشته در 
منطقه که موجب افزایش نفوذ 
جمهوری اسالمی  و شيعيان شد 
اسباب نگرانی پادشاهی سعودی 
در مورد کاهش نفوذ خود در 

منطقه را فراهم آورده است
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رفت- می توان اميد بس��ت كه ش��ايد روزی با ايجاد تغييرات اصاحی در اين جامعه به 
شدت بس��ته و اصول گرای به تمام معنی، رابطه گرم تر و صميمانه تری بين ايران و آن 
كشور ايجاد شود، چرا كه روابط ايران و عربستان به عنوان دو كشور مهم و تأثير گذار در 
منطقه به روند تحكيم و توسعه منافع ملی كشورهای منطقه كمك خواهد نمود و باعث 
پايان بخشيدن تدريجی حضور قدرت های بيگانه و كاهش روند مسابقه تسليحاتی در 

سطح خاورميانه خواهد شد.  
اما در حال حاضر اين گونه نيست و رقابت ميان عربس��تان و ايران يك رقابت فرقه ای 
)سنی در برابر شيعه(، قومی  )عرب در برابر فارس(، ايدئولوژيك )متحدان امريكا در برابر 
مخالفان امريكا( و ژئوپليتيك است.  هر يك از اين دو كشور خود را به طور طبيعی نه تنها 
رهبر خاورميانه بلكه رهبر كل جهان اس��ام می داند.  ايران و عربستان- همانند فرانسه 
و آلمان در اروپا يا برزيل و آرژانتين در امري��كای التين- مقدر گرديده اند كه رقيب هم 
باشند، رقابتی كه بعضاً به دشمنی و خصومت نيز منجر شده است.  مشكلی كه در حال 
حاضر وجود دارد اين است كه اين دو كشور در دو سوی مخالف چندين نزاع خونين در 
خاورميانه از جمله نزاع های جاری در سوريه، عراق، يمن، لبنان، بحرين و سرزمين های 
فلسطينی قرار گرفته اند.  اين چند حوزه سياسی و جغرافيايی را می توان عمده حوزه های 
اختاف جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی و مهم ترين حوزه های رقابت و تنازع 
استراتژيك و ايدئولوژيك اين دو كشور دانس��ت؛ حوزه هايی كه شكست و پيروزی هر 
كدام از اين دو كشور در آنها به معنای از دست دادن و يا كسب منافع و قدرت بسيار زياد 
منطقه ای است، از اين رو اين دو كشور سعی می كنند با تمام توان از منافع خود در اين 

حوزه ها حفاظت كرده و از هم پيمانان خود در اين كشورها حمايت نمايند.  


