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 چکیده
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی پس از وقوع انقالب اسالمی وارد یک دهه تعارض 

تحوالت هویتی، ژئوپلتیکی و شان بوده است، شدند. اما و تقابل که الگوی پر تکرار در روابط
ها شد. هدف این مقاله، موجب تغییر این الگوی حاکم بر روابط آن 1990المللی حادث در دههبین

چگونه و متاثر از چه »بازخوانی روابط تهران و ریاض در دوره پس از جنگ است تا بررسی کند 
سوال مقاله این است «. کردندعواملی، دو کشور از تعارض و تقابل به سوی بهبود مناسبات حرکت 

جای تعارض در روابط ایران و عربستان چه عواملی موجب حاکم شدن الگوی همزیستی به»که 
تحلیلی -یافته این مقاله که با روش تحقیق توصیفی«. گردید؟ 1376تا  1368های سعودی طی سال

ی( صورت گرفته این است گرایانگاری( و مادی )واقعگیری از دو رویکرد اجتماعی )سازهو بهره
موجب  1376تا  1368های ساختار اجتماعی حاکم بر روابط ایران و عربستان سعودی در سال»که 

اعتمادی دو کشور شده بود، ای که موجب سوءظن و بیالمللی و منطقهشد تا محیط آنارشیک بین
همزیستی مبتنی بر عدم تقابل سوی ها بهتحلیل رفته و با تغییر فرهنگ دشمنی حاکم بر روابط، آن

 «. هویتی و تبدیل تعارض ژئوپلتیکی به رقابت، با وجود فشارهای ساختاری حرکت کنند
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 مقدمه
فارس و غرب عنوان دو بازیگر مهم منطقه خلیجعربستان سعودی بهجمهوری اسالمی ایران و 

اند. این در شرایطی های گذشته، روابطی با الگوهای رفتاری متفاوت را تجربه کردهآسیا، طی دهه
ای جریان داشته است. منطقهو  جانبهدو در سطوحن تهران و ریاض، ها میابوده که کنش و واکنش

شدند، تحوالت هویتی، ژئوپلتیکی وقوع انقالب وارد یک دهه تعارض ز که دو کشور پس ادرحالی
سوق داد. هرچند از این مقطع روند تحوالت سوی همزیستی ها را بهآن 1990المللی دههو بین

موجب بازگشت مجدد تاکنون،  2003سال پس از شد، اما رخدادهای طرفینط موجب گسترش رواب
 شده است.  تعارض الگوی طرفین به

بازخوانی روابط تهران و ریاض در دوره پس از جنگ است تا بررسی کند هدف این مقاله، 
از تعارض و تقابل به همزیستی و تالش برای بهبود مناسبات  هاآن ،و چگونه متاثر از چه عواملی»

 الگوی همزیستی حاکم شدنچه عواملی موجب »شود بنابراین این سوال مطرح می. «حرکت کردند
فرضیه نگارنده این «. گردید؟ 1376تا  1368هایدر روابط ایران و عربستان طی سال تعارضجای به

 1376تا  1368هایساختار اجتماعی حاکم بر روابط ایران و عربستان در سال» کند کهرا مطرح می
اعتمادی دو کشور ای که موجب سوءظن و بیالمللی و منطقهموجب شد تا محیط آنارشیک بین

همزیستی مبتنی بر سوی ها بهگ دشمنی حاکم بر روابط، آن، تحلیل رفته و با تغییر فرهنشده بود
 «.با وجود فشارهای ساختاری حرکت کنند و تبدیل تعارض ژئوپلتیکی به رقابت، عدم تقابل هویتی

گیری از دو رویکرد اجتماعی و مادی، عوامل تحلیلی بوده و با بهره-مقاله توصیفی« روش تحقیق»
 شود.گیری الگوی مورد بحث تبیین میموثر بر روابط تهران و ریاض تحلیل، و چگونگی شکل

 
 پیشینه-1

وجود تعداد محدودی از آثار  ،زمانی در این دوره درخصوص بررسی روابط ایران و عربستان
 کشوردو به بررسی تحوالت  «مروری بر روابط ایران و عربستان»کاظمی در کتاب بهرام اخواندارد: 

این ، چارچوب نظری فاقدِ این کتابِیافته نویسنده در . پردازدمی 30/6/1372تا  1350از دهه
ولی همواره  داشته،گاهی جنبه همکاری و زمانی جنبه تعارض  طرفینروابط اگرچه  ،کهاست
 .(Akhavan Kazemi, 1994)(؛1373کاظمی، )اخوان وجود داشته است هاآنهای تضاد بین ریشه

به « ایروابط ایران و عربستان سعودی و نظم منطقه» شهرام چوبین و چارلز تریپ نیز در پژوهش
ان با اشاره به . آناندپرداخته 1990فارس در دههو سیاست در منطقه خلیج دو کشوربررسی روابط 

 ،های نفتیهای ایدئولوژیکی و سیاستای، رقابتامنیت منطقهیعنی  ،های مورد اختالفحوزه
 هماندرو تریل  .(Chubin and Tripp, 1996) دانندمیایران را واکنش به اقدامات رفتارهای عربستان 

د است حداقل از معتق« رقابت ایران و عربستان سعودی و آینده امنیت در خاورمیانه»پژوهش در 
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 ،نظر اوازدانند. میایران و عربستان یکدیگر را رقبای خود برای نفوذ در منطقه  ،زمان وقوع انقالب
ترین رقیب ای، آمریکا جدیهای ژئوپلیتیک و فرقهاز جنبه ای دو کشورهها و تفاوترقابت رغمهب

به  ،صدامپسا در خاورمیانهِثبات  هایی را برای ایجاددلیل توصیهایناست. به نظامی ایران در منطقه
  .(Terrill, 2011) دکنگذاران آمریکایی ارایه میسیاست

 براساسروابط بررسی ، مشخصفقدان چارچوب نظری آثار مورد اشاره، اهمیت  وجود با
ایه تحلیل جامع شده است. مانع از ار آمریکا،نقش برجسته بر  تاکیدِیا  و ،طرفین های خاصویژگی

در قالب تعامل میان این روابط را ، شکلی تئوریکبه رومقاله پیش، «نوآوری»که از جنبه در حالی
در دوره مورد بررسی المللی( )بین اریای )ژئوپلیتیکی( و ساختهای داخلی )هویتی(، منطقهجنبه

دیگر، کند. از سوین بازخوانی پرهیز میگرایی به یک عامل خاص در ایو از تقلیل مدنظر دارد؛
و  ،طرح یک الگوی حاکم شده بر روابطدر پی توصیف روابط نیست، بلکه بهاین مقاله صرفا 

انگاری و دو نظریه سازه با استفاده از ،، متاثر از عوامل مادی و اجتماعیآنی حصول بهچگونگ
های از جنبه این مقاله. این امر موجب تمایز پردازدمیگرایی در کنار رویکرد ژئوپلتیک نوواقع

 شود.جای توصیف روابط، با آثار مشابه میزمانی، چارچوب نظری، الگوپردازی و تحلیل به
 

 نظریچارچوب  -2
عوامل ، مستلزم توجه توام بهری اسالمی ایران و عربستان سعودیبررسی جامع مناسبات جمهو

یقی از رویکردهای تلف ،برای فهم بهتر بنابراینروابط است.  الگوهای رفتاری موثر بر این کنندهِتعیین
همچنین . شوداستفاده می قطبیت باری بوزان-چارچوب تحلیلی هویت در قالبمادی و اجتماعی، 

متحده ایاالت»ان در کتاب بوز .شودمیآن افزوده ، رویکرد ژئوپلتیک بهبرای تکمیل این چارچوب
 ای از هویت و قطبیتچه آمیزه پرسدمی «21های جهانی در قرنهای بزرگ: سیاستو قدرت

 ما بگوید؟ ی بهتواند در خصوص ماهیت سیاست جهانی چیزمی
 های بزرگن چگونگی روابط قدرتکه توزیع قدرت عامل موثری برای تعییاعتقاد به این او با

است که توزیع قدرت این  قطبیتفرض ، بر اهمیت هویت برای فهم این روابط تاکید دارد. است
چگونگی  اندیشند، وهویتی که بازیگران برای خود می ،. در مقابلاسترفتار بازیگران تعیین  عامل

: 1389)بوزان،  دهدرا مستقل از توزیع قدرت شکل می بازیگران، عواملی است که رفتار هاآنایجاد 
هویت به آرا  بحثِ های کنت والتز و در بوزان در بحثِ قطبیت، به دیدگاه .(Buzan, 2010: 14)؛(14

زمانی بهتر  قطبیت که این است، این دو رویکردگیری توام بهره دلیلکند. اشاره می الکساندر ونت
 . گرددشود که از طریق ساختار اجتماعی حاکم بر آن تفسیر درک می

 انگاری: هویتسازه -2-1
توجه به ساختارهای اجتماعی و الف( :گیرندقرار میشناسی انگاران حول سه محور هستیسازه
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ساخت نقش هویت در ب( ،(Wendt, 1995: 76)این ساختارها  ازمنابع مادی نجاری و معنایابی ه
 شده، وتعامل متقابل ساختار و کارگزار که موجب ایجاد ساختارهای اجتماعی ج( ها؛منافع و کنش

. به اعتقاد انگاران استدر کانون بحث سازه «هویت» گردد.تعریف میهویت و منافع  ،براساس آن
مند است که باعث تمایالت انگیزشی و رفتاری نیت گرانِکنش ونت، هویت ویژگی خاصِ

ند دههایی را نشان میباشند؟ و انگیزهگویند بازیگران که هستند یا چه میمیها هویتهاست. آن
و کشورها بر اساس هویتی که دارند، منافع . (Wendt, 1999: 231)کنند که به فهم رفتار کمک می

ها و اعمال بازیگران تارهای اجتماعی در رویهونت، ساخکنند. از نظر خود را تعیین مینقش ملی 
کنند. گیرند و تغییر مینهادینه شکل میها و هنجارهای اجتماعی با روابط هویت ،اساسبراین. است

از  شانبرداشتکرده و تعریف را باز« دیگری»و « خود»طور دائم ها در تعامل با یکدیگر بهدولت
تحول در ساختارهای  با. تغییر هویت، کندتغییر « دوست»یا « رقیب»تواند به می« دشمن»عنوان هم به

 دهد.رخ میمعنایی 
ها جزو هویت کرد کهتوان تاکید بوزان میگیری از چارچوب بندی و با بهرهجمعدر یک 

 و ،هم برخورد یا همزیستی داشته باشندتوانند بامی ها؛ آنالملل هستندناپذیر روابط بینجدایی
 .باشندیر متغتواند با ثبات یا می

 گرایی: قطبیت/ساختارنوواقع -2-2
شناسی، در بعد هستی، گرایی کالسیکهای واقعگزارهضمن تاکید بر  گرایینوواقع والتز در

توان سیاست جهان را با جستجو در درون نمی»که چرادهد. قرار می نظام ساختارتوجه خود را بر 
توزیع توانمندی مادی » ساختار نظام وشناسی، بعد معرفتدر  .(Waltz, 1979: 65)« ها فهمیددولت

در نگاه والتز،  است. (Mearsheimer, 1995: 91)« ها عامل کلیدی فهم سیاست جهانیمیان دولت
اصول  :رار گیردقکه سه موضوع باید در آن مورد توجه  داردای ساختار تعریف شدهالملل نظام بین

-Waltz, 1979: 96)ها ر شباهت رفتاری دولتمبتنی ب اویژگی واحده، مبتنی بر آنارشی دهندهنظم
تغییر و در نتیجه  ،که موجب تغییر در ساختار متاثر از نحوه توزیع قدرت هاتوزیع توانمندیو  (97

وءظن اعتمادی و سدارد: بیدر کانون بحث نظریه است و سه پیامد  «آنارشی»شود. میرفتار بازیگران 
 جوییپیو  یابی بقا،ویتاول  ؛(Waltz, 2008: 59) شدن روابطآمیز بازیگران به یکدیگر و خصومت

   افزایش قدرت نسبی.
توزیع  الملل بهها در نظام بینرفتار دولت ،است. در نگاه والتز «قطبیت»، مفهوم کانونی دیگر

 متفاوتقطبی برای کشورها نظام دو یا تکآثار  در نتیجه. (Waltz, 1979: 84)قدرت بستگی دارد 
های دیگر ها، اطمینان از عدم توانایی دولتدولتبرای  .باشدمی «موازنه قدرت» ،ست. مفهوم دیگرا

دست خارجی داخلی و موازنه  بهدر این زمینه ها دولتبرای تغییر موازنه مطلوب اهمیت دارد. 
حفظ برای  یا(Waltz, 1979: 166) ترس از سایرین  دلیلبهبا دشمنان یا رقبا هم زنند. گاهی اوقات می
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داند که قطبیت را دید مادی به نظام می ،بوزان. کنندهمکاری می ،یا ایجاد موازنه قدرت مطلوب
یکدیگرند، و انگیزه قدرت برای « دشمن»و در بدترین حالت « رقیب»در بهترین حالت،  بازیگران

 . (Buzan, 2010: 60)؛(60: 1389)بوزان،  دهدتاثیر قرار میرا تحتها امنیت، سایر انگیزهحفظ 
 ژئوپلتیک-2-3

شود. اشاره مینیز « ژئوپلتیک»به رویکرد  ،یالمللساختار بین در بطنای در تکمیل سطح منطقه
جمعیت، منابع و... بر روابط  ،سرزمینجغرافیایی مانند  که چگونه متغیرهایژئوپلتیک در پی آن است

عالوه بر پردازان ژئوپلتیک، امروزه در نگاه نظریه ؟زیگران و تالش جهت کسب قدرت موثرندبا
 ،شوندز محیط فیزیکی کشور ناشی میاعوامل مادی . اند، عوامل انسانی نیز مورد توجهعوامل مادی

 مذهببافت قومی و نژادی، های جمعیتی چون پیشینه و تجارب تاریخی، از ویژگی، عناصر انسانیو 
در . (Dehghani Firoozabadi ,2009: 32)؛(32: 1388فیروزآبادی، )دهقانی گیرندو... سرچشمه می

شود. های گذشته میاستمرار برخی سیاست موجببحث از ژئوپلتیک، عناصری وجود دارد که 
مقاله، موجب خاص کشورها و مناطق مورد بررسی در این مادی و انسانی  یجغرافیایهای ویژگی

و  سطه عوامل انسانی جغرافیاوابهژئوپلتیک  جاچراکه در این. گردید نیزتوجه به عامل ژئوپلتیک 
این  ارتباط ژئوپلتیک با قطبیت نیز از. داردتعامل با هویت آن از عوامل مادی جغرافیایی،  برداشت

ها، اند و بسته به اهمیت این نظامالمللای بخشی از ساختار نظام بینهای منطقهکه نظاممنظر است
  گیرد. در آن شکل میها مشارکت قدرت

 
 تحوالت هویتی، ژئوپلتیکی و ساختاری  -3

داشت  طرفین ، پیامدهای متفاوتی براین دوره از روابط ایران و عربستاندر ای حادثتحوالت 
 ضرورت دارد. هاآنبررسی که 
 بازتعریف هویتی تهران و ریاض -3-1

است. در « گری و غیرمتعهداسالمیت، ایرانیت، انقالبی»هویت کالن جمهوری اسالمی ایران، 
تعادل  ضمن اما در این دوره،هویت پررنگ بود، این ابعاد ایدئولوژیک و انقالبی دهه اول انقالب، 

، داشتبر این تغییربرخی از این عناصر ارائه گشت. میان ابعاد هویتیِ ایران، برداشت متفاوتی از 
تغییر ، تغییر نخبگان و بود. در بعد داخلی، پایان جنگاین دوره آغاز در ناشی از تحوالت مهم 

بر  ترکه، نخبگان جدید بیشبودند. ضمن آن تحوالتها از مسایل موجود مهمترین برداشت آن
ایه، و ار ، تصویری متفاوت از حال با گذشتهگرایانه تاکید داشتند. بنابراینهای عملگیریجهت
 هایی متناسب با شرایط نوین دنبال شد.گیریجهت

عناصر اسالمی، انقالبی ، و یجادساز جمهوری اسالمی اتعادلی میان عناصر هویت ،در این دوره
گری ای از ملیت ایرانی، اسالمیت و انقالبیو ایرانی با هم تلفیق شده، هویت ایرانی را بر پایه آمیزه

یافته، مانند دولت سرمشق، دولت توسعههای ملی متفاوتی چارچوب، نقشاین  کند. دربازسازی می
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 Dehghani)؛ (221-222: 1388 فیروزآبادی،)دهقانی شودو دولت مستقلِ فعال تعریف می
Firoozabadi ,2009: 221-222). ابعاد فراملی هویت نیست. توجهی بهمعنی بیالبته این موضوع به

با احترام به مرزهای زمان باشد، اما همالقرای اسالم دارای تکالیفی میایران در جایگاه ام ،همچنان
گونه که شناسد. همانیت میرسمشان بههایعنوان نماینده ملتهای دیگر را بهدولت سرزمینی،

تعهد، گرایش به جنوب، گرایی، عدمدوره سازندگی، اسالم گوید: دررفسنجانی میهاشمی
ها تغییر کرد، اما استراتژی حفظ گردید )نبوی، استکبارستیزی و استعمارستیزی حفظ شد، تاکتیک

جمهور نیز گفت؛ اصل اساسی سیاست وی در مقام رییس .(Nabavi, 2004: 170)؛(170: 1383
تشکیل « های اجتماعی و دینی دیگر مردماناحترام به تمامیت ارضی و نیز ارزش» ،خارجی را

 .(Ramezani, 2001: 24)؛(24: 1380رمضانی، دهد )می
تعهد های ملی چون عدمایران هنوز نقش»پایان جنگ نیز تاثیر مهمی بر این روند داشت. هرچند، 

گرایی ظریفی در رفتارش پدیدار شد که علت عمده آن به و ضدامپریالیستی را ادامه داد، اما عمل
تخریب  بازسازی ساختار دفاعی و اجتماعیِهدف اصلی سیاست خارجی در دوران جدید، یعنی 

عبارت دیگر، به .(Ehteshami, 1999: 13)؛(13: 1378)احتشامی، « گشتشده در دوران جنگ باز می
رفت. ز رویارویی به مصالحه سازان متوجه درون گشت و الگوی رفتاری ادر این دوره نگاه تصمیم

قالب ای برای صدور انگیری از هر وسیلهبهره که بعد از پیروزی انقالب، برخی خواستاردر حالی
های سیاسی و استقالل سیاسی برای جامعه ایران فراهم اگر آزادی بودند، در این مقطع بیان شد

ای برای سایرین خواهد شد )تاجیک و دهقانی فیروزآبادی، گردد، در آن شرایط کشور ما نمونه
، منطق نوپدیددر پرتو تحوالت  .(Tajik and Dehghani Firoozabadi ,2003: 71)؛ (71: 1382
فیزیکی یابد، و در این بین، صدور انقالب های ایدئولوژیک اولویت میگیریمداری بر جهتدولت

: 1380)رمضانی،  دهدآمیز میاسالمی از طرق مسالمت-نیز جای خود را به ارایه الگویی ایرانی
 .(Ramezani, 2001: 84)(؛84

ی مورد توجه است، اما شیوه تعقیب، هویت، ماهیت فراملی انقالب اسالم در برداشت جدید از
جمهور اشاره کرد: و رییستوان به سخنان رهبری این مدعا می . در تاییدشودمیمتفاوت از گذشته 

وقوع پیوست، صادر شد. رییس رهبری انقالب بیان داشت که انقالب اسالمی در همان زمانی که به
کنیم و عرضه میاین است که ما انقالب خود را  ت، منظور ما از این اصطالح،جمهور وقت نیز گف

 .(Tajik, 2004: 92)؛(92: 1383)تاجیک،  ربه استفاده کندتواند از این تجهر کسی مایل بود می
، القراعنوان امبه« خود»قی از در این دوره، براساس هویت جمهوری اسالمی ایران، در عین تل

، از اعادالنه دانستن نظم و وضع موجود. با وجود نشوندشناسایی میواحدهای سیاسی نیز « دیگر»
گرایانه، یابد. بنابراین در رویکردی عملنفی و تقابل با آن پرهیز، و ثبات در منطقه اولویت می

 . ردیدگآمیز دنبال المللی و تعقیب همزیستی مسالمتای و بینزدایی در دو سطح منطقهتنش
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کاری و همسویی اسالمیت، عربیت، محافظه»مبتنی بر عربستان سعودی هویت  در نقطه مقابل،
کند. یک نیز از خود، و ایران تغییر می سعودیدر پرتو تحوالت رخ داده، برداشت است. « با غرب

یعنی . پس از انقالب بود نکته مهم در بحث از هویت عربستان، واکنش این کشور به هویت ایرانِ
، که خود را در حمایت گسترده سو برای مقابله با انقالب اسالمیهای مذهبی همگیری از جنبشبهره
یابی قدرتکه در این دوره متجلی شد،  های آناشاعه اسالمِ سلفی نشان داد. یکی از نشانه برای

منطقه، فرآیندی شکل زمان با افزایش حضور آمریکا در که همطالبان در افغانستان بود. ضمن آن
سلفی از توان تاثیرگذاری بیشتری برخوردار  گرفت که به موجب آن، نیروهای بنیادگرای اسالمیِ

توسل بیش از پیش سعودی به ابزار  .(Mohammadi, 2008: 187)؛(187: 1387شدند )محمدی، 
ارناپذیر انک همچنانبخشی به سیاست خارجی عربستان، ذهبی، و نقش این عنصر در مشروعیتم

گیری از فهد برای بهرهحل یکی از معضالت پادشاهی یاری رساند. آن زمانی بود که ملکبود، و به
، کشورهای مسلمان در مواقع فتوا دادباز متوسل شد و او کمک نظامی غرب، به شیخ عبدالعزیز بن

های غیرمسلمان کمک توانند از کشوراسالم در معرض تهدید باشد، می وقتی ،بسیار اضطراری
 .(Conesa, 2019: 231)؛(231: 1398)کونسا،  بخواهند

بر حفظ وضع موجود در منطقه تاکید داشت. خود، هویت در تاکید بر عربستان در این دوره 
 حال متاثر از تحوالت حادث،بااین. گسترش یافت آمریکاسویی عربستان با همعالوه بر این، 

و از عدم امکان  ،دنبالتعامل را بار ه سعودی این، پادشادهه اول انقالبدر  خالف تقابل با ایرانبر
، المللی در این مقطعای و بینطقهتغییر واقعیت جغرافیایی ایران سخن گفت. تحوالت داخلی، من

ن ها در ایی از سوی ایران و عربستان شد و هویتی که آن«دیگر»و « خود»موجب تغییر برداشت از 
کرد، اما مشروعیت و هویت طرف مقابل چند دیگری را پشتیبانی نمیپرداختند، هراش دوره به ارایه

 را نیز به چالش نکشیده و نفی نکرد.
 دگرگونی در ژئوپلتیک منطقه -3-2

 رخ داد.بر نظم منطقه و روابط بازیگران آن  یاثرگذار مهم و ، تحوالت ژئوپلتیکیمقطعدر این 
ای برای تغییر در الگوهای رفتاری بازیگران مقدمه ، پایان جنگ ایران و عراق کهنخست

ای صورت ییر موازنه منطقهکویت که با هدف تغ اشغالدوم، . ای نسبت به یکدیگر شدمنطقه
های جدید در منطقه انجامید. به تسریع در آشتی روابط ایران و اعراب، و ایجاد ائتالفپذیرفت و  

، ضمن های تازه استقالل یافتهش جمهوریپیدای ؛فروپاشی شورویای ناشی از ، پیامدهای منطقهسوم
پدید  ایران و عربستانجدید برای رقابت میان بازیگرانی چون  میدانیارتقا جایگاه ژئوپلتیکی ایران، 

 اشاره کرد. « روند صلح»کار قرار گرفتن در دستورِتوان به . از دیگر پیامدهای تحول سوم، میآورد
شد.  تهرانای های خاصی در سیاست منطقهگیرییابی جهتاولویت موجباین تحوالت 

 و موازنهامنیتی بومی های جدید، شامل این موارد بود: عدم تغییر در نقشه منطقه؛ ایجاد نظم اولویت
و ؛ و نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز؛ روابط دوستانه اعرابمطلوب؛ بهبود روابط با 

های جدیدی متاثر از تحوالت حادث، اولویتعربستان نیز  ،در نقطه مقابل .مخالفت با روند صلح
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در ای؛ بهبود روابط با ایران برای مقابله با عراق کار قرار داد: مقابله با تغییر موازنه منطقهرا در دستورِ
 ؛ تالش برای نفوذ در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، آسیای مرکزی وآمریکاهمراهی با کنار 

: 1392هشیار، )د« ایهای منطقههای وهابی در سرلوحه سیاستقرار گرفتن اشاعه ارزش»قفقاز و 
-عربیترتیبات امنیتی  پیگیریو ند صلح؛ پیشبرد روهمراهی با  ؛(Daheshyar, 2013: 58)(؛58

 .آمریکایی
 المللی قدرت بازتوزیع بین -3-3

قطبی بود. بنابراین استقرار نظام تک در نتیجه، و شورویفروپاشی تحول شگرف این مقطع، 
اقدام « ینظم نوین جهان»به پیشبرد اهداف خود در چارچوب ت متحده فرصتی ایجاد شد تا ایاال

رال سوی الگوی واحدی از توسعه سیاسی و اقتصادی مبتنی بر لیببه»نظمی که حرکت کند. 
داشت، و در آن بر مهار را مدنظر  (Heywood, 2019: 46)؛(46: 1398هیوود، ) «دموکراسی

. شکست عراق در بحران کویت، یکی کردمیای بودند، تاکید هایی که در پی برتری منطقهقدرت
 های این نظم بود.از تجلی

های ساختاری برای کشورهای ، ایجاد محدودیتیالمللبینبازتوزیع قدرت دومین پیامد 
الش برای بازنمایی دیپلماسی حذفی از بین رفت، بلکه تاساس نه تنها بر این .الف با قطب برتر بودمخ

آمریکا حضور مستقیم  افزایشسومین پیامد،  وی دنبال شد.عنوان یک تهدید، در غیاب شورایران به
جویی میان بازیگران در ابعاد درونی و بیرونی دنبال موازنه ،فارس بود. در شرایط جدیددر خلیج

بهبود روابط با همسایگان  کنارپا، در زدایی با اروبا روسیه و تنششد. ایران به سمت توسعه روابط 
 حرکت کرد، و اعراب منطقه نیز گسترش پیوند با آمریکا را ادامه دادند. 

مریکا در منطقه حیاتی آعبور از خط قرمز منافع »حمله عراق به کویت به تعبیر مارتین ایندایک، 
کار آمدن با روی بود.ها در منطقه و مجوز حضور بیشتر آمریکایی (Indyk, 2004: 107) «فارسخلیج

خارجه آمریکا، عاون وقت وزیرم از منظرای آمریکا مطرح شد. ، سیاست جدید منطقهبیل کلینتون
عنوان هماهنگ کننده جانبی، یاست مبتنی بر ترک استراتژی سنتی آمریکا در خلیج فارس بهاین س

کویت و  ایران و عراق، استقرار شمار چشمگیری از نیروهایش در و در عوض به قصد مهار توام
 ،بنابراین. (Mearsheimer and Walt, 2009: 347)؛(347: 1388عربستان بود )مرشایمر و والت، 

جای برقراری موازنه ناشی از جنگِ تضعیف کنندهِ میان ایران و عراق، ضمن بهبار متحده اینایاالت
برای  «وجانبهدمهار »کار و نظم موجود، از های محافظهحضور نظامی مستقیم برای حفظ امنیت رژیم

 های تهران و بغداد بهره گرفت.تضعیف توانایی
که ایران با سیار متفاوت بود. در حالیدر این شرایط، روابط ایران و عربستان با ایاالت متحده ب

مواجه  1های داماتو و قانون ایلساهای ساختاری روبرو بود و در اواخر دوره با وضع تحریممحدودیت
                                                           

1. Iran-Libya Sanctions Act: ILSA 
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ای در معادالت جهان ترین بازیگر منطقهآمریکا نافذ کهاینگردید، در نقطه مقابل و با عنایت به
، و بستر سعودی ترآفرینی فزونتری برای نقشمطلوبای المللی و منطقه، شرایط بینبود عرب

 ,Daheshyar)؛(58: 1392وجود آورد )دهشیار، های وهابی بهارزشمساعد برای پیگیری اهداف و 
قطبی مبتنی الملل پس از جنگ سرد را، تکتوان ساختار نظام بینمیبندی در یک جمع .(58 :2013

ایران، عربستان و ایفای نقش همچنان مبتنی بر ای را منطقهساختار قدرت  و آمریکا،بر ایفای نقش 
ریاض برای برخالف دهه اول انقالب، بار در پرتو تهدید عراق، این تفاوت که این. بادانستعراق 

 بیشتر بغداد، به تهران نزدیک شد. تضعیفِ
 

 تجدید مناسبات در شرایط نوین -4
از نخستین تحوالت مهم در زمینه دگرگونی از سوی ایران و پایان جنگ،  598پذیرش قطعنامه

فارس تمایل خود تو این رخداد، شورای همکاری خلیجروابط ایران و همسایگان عرب بود. در پر
اسالمی اعالم داشت. در این زمان، مذاکراتی تمام مردم و کشورهای را به توسعه روابط دوستانه میان 

 /1367خارجه سعودی نیز در مهرگرفت. وزیر  میان ایران و اعراب برای بهبود مناسبات صورت
فهد لکسازی روابط با ایران است، و از تاسف مگفت، حکومت او خواهان عادی 1988اکتبر

رفسنجانی نیز در پاسخ اسالمی خبر داد. هاشمی کنفرانسخاطر غیبت ایران در نشست سازمان به
ورهای جنوبی خلیج فارس وجود ندارد. کنیم دلیلی برای ستیز و اختالف با کشگفت: ما احساس می

« های سعودی از ترویج دشمنی با ایران منع شدندبه دستور فهد مطبوعات و رسانه»در همین ماه 
(Furtig, 2002: 50).  اند در جواب امام فرموده»نوشت: واکنش ایران به این اقدام  دربارههاشمی نیز

بلیغ علیه ایران، ما هم تبلیغات ضدعربستان را متوقف های عربستان از تاقدام شاه فهد در منع رسانه
، یکی دیگر موانع بهبود روابط، در نتیجه .(Hashemi, 2011: 358)؛(358: 1390)هاشمی، « کنیم

 برداشته شد.اتی طرفین یعنی جنگ تبلیغ
با عربستان برای فائق آمدن بر از آمادگی ایران برای گفتگو ماه بعد، قائم مقام وزیر خارجه 

توانیم واقعیت جغرافیایی ایران را تغییر دهیم، : ما نمیگفت. پادشاه عربستان نیز خبر دادسوءتفاهمات 
رفسنجانی که هاشمی .(Furtig, 2007: 630)تواند واقعیت جغرافیایی ما را تغییر دهد و ایران هم نمی

ری باال در حوزه سیاست جمهور با اثرگذامقام رییسشد، در رو شناخته میعنوان یک میانهبه
شیوه به همسایگان عرب خلیج فارس گفت: گیری دولت خود نسبت خصوص جهتخارجی، در

المللی، شناخته شده و مقبول بینهای منطقه، بر اساس موازین ها و دولتهمکاری و هماهنگی ملت
. در جنوب، عای ارضی نداریمهمسایگان اد یک ازاسالمی و انسانی است. ما نسبت به هیچ جهانی،

به همدیگر کمک  توانیم در نهایت صمیمیت،مان فاصله است و ما مییگانبین ما و همسافارس خلیج
توانیم کمک کنیم، ولی ادعای امتیاز بزرگی هم در این کنیم. البته ما کشور بزرگتر هستیم و می
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 Hashemi)(؛398: 1368رفسنجانی، )هاشمی ستیمبرای خودمان ه همکاری نداریم. اگر بزرگتریم،
Rafsanjani, 1989: 398). 

 راهبردکه ایران قصد ندارد ژاندارم منطقه شود، اینجمهور وقت همچنین ضمن تاکید بررییس
ا هر دو خواستار حل هما و آنعربستان گفت: و در مورد  ،را اعالمایران در برخورد با همسایگان 

گونه که همسایگان طلبانه نداشتیم، همانهستیم. ما از همان ابتدا اهداف توسعهه مشکالت مربوط
منظور حل مسایل بازار نفت، به هاآنما خواستار همکاری با . جنوبی مقاصد تجاوزکارانه نداشتند

: 1378)احتشامی،  باشیممی 598و اجرای قطعنامه ،های دریایی در خلیج فارسهمکاری
 .(Ehteshami, 1999: 88)؛(88

عالی به نقش موثر این  مقامات، اعتقاد در این مقطععربستان روابط با یکی از علل توجه به 
های برخالف رویکرد نفی مشروعیت دهه اول انقالب نسبت به رژیم بنابراینکشور در منطقه بود. 

عودی، در کانون زدایی با س، در این دوره با تغییر برداشت نسبت به این کشور، تنشمنطقهپادشاهی 
حج، باعث شد تا  مسالهویژه ، بهطرفینهای انباشته در روابط توجه قرار گرفت. با این وجود، تنش

 روابطموثر بر نظر میان دو کشور همچنان تداوم داشته باشد. مهمترین موضوعات در آغاز، اختالف
 :اندین شرحبددر این دوره دو کشور 

  مساله حج فراز و نشیب در  -4-1
پایان جنگ  با، اعزام حجاج ایرانی متوقف شد. 1367تهران و ریاض از سالدنبال قطع روابط به

طرفین برای از سرگیری روابط آغاز شد. ، مذاکراتی در ژنو میان نمایندگان االشارهفوقو تحوالت 
مایی تعداد حجاج ایرانی، راهپیمساله  بر سر راه تجدید روابط، موضوع حج و سهبزرگترین چالش 

 برائت از مشرکین و دیه حجاج شهید بود. 
 خواهان، عربستان کندهزار زائر را روانه حج  150که ایران اصرار داشت تا حداقل حالیدر

نظر، تنها چالش میان تهران و ریاض بر سر اولین مراسم . این اختالفبودهزار زائر ایرانی  45پذیرش 
، انفجار دو بمب در جریان حج، موجب 1989جوالی/1368یرحج پس از جنگ نبود. چرا که در ت

واسطه این اتفاق مورد سرزنش قرار داد، هرچند اندکی بعد زائر شد. ایران، سعودی را به17مرگ 
شیعه 16. البته نیروهای امنیتی سعودی یک سازمان عرب در بیروت مسوولیت این رخداد را پذیرفت

 1989ها را در سپتامبرو ضمن ایراد اتهام به ایران، آنکویتی را در ارتباط با این رخداد دستگیر، 
حال، اشغال کویت موجب شد تا موضوعات اختالفی اینبا. (Furtig, 2002: 50)اعدام کردند 

روابط فراهم  برقراریهمچون حج، در سایه تحوالت ژئوپلتیکی منطقه رنگ ببازد، و زمینه برای 
 شود.

مربوط به حج صورت گرفت، ان در ژنو که حول مسایل عربستدنبال مذاکرات میان ایران و به
خارجه این کشور به تهران و مذاکرات در انه مقامات عمانی، و سفرهای وزیرگراقدامات میانجی
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وفصل مسایل خود بر سر حج گرفتند. با از سرگیری روابط تصمیم به حل طرفینریاض، در نهایت 
ن در خارجه عربستاوزیر ، و ایران در آوریل از ریاض خارجه، وزیر 1370در فروردیندیپلماتیک 

خارجه ایران در ماه ژوئن از جده، توافق برای . در بازدید مجدد وزیر ژوئن از تهران بازدید کردند
مراسم قرار شد و  ،(Abir, 1993: 210)هزار نفر نهایی 115هزار به 45یه حجاج ایرانی از افزایش سهم

 شکل محدودی برگزار شود.برائت از مشرکین نیز به
، مقامات سعودی 1993 / 1372لرغم برگزاری آرام مراسم حج در دو سال نخست، در حج سابه

در  1372خرداد8ای در اهلل خامنهراهپیمایی برائت از مشرکین را ممنوع کردند. در این رابطه آیت
 مسئوالنهغیر حرکتی را برائت آئین از جلوگیری در سعودی اقدام پاسخ به سرپرست حجاج ایرانی،

 اهللبیت زائران به خدمت که دولتی که نیست قبول قابل»دانستند. در این پیام آمده بود:  منطقیغیر و
 و اسالمی هایملت عزت موجب و مسلمین اتحاد مایه که مراسمی انجام از ،است شده متعهد را

 یاقامه در ایران ملت حق کند... جلوگیری ،است اسالم جهان دشمنان و مستکبرین از نفرت گویای
ای، خامنهاهلل آیت)« ندارد راآن از جلوگیری حق کسی و است محفوظ حج در برائت مراسم
در سال بعد نیز، نمایندگی حج ایران در مکه از سوی نیروهای امنیتی . (Khamenei, 1993)؛(1372

مقامات حج دو ، 1995 /1374حال، در سالاینره شد. بابرای جلوگیری از راهپیمایی محاصسعودی 
با یکدیگر دیدار و تالش کردند تا به حل مشکالت در آرامش اقدام کنند. در این دوره  کشور

 تنش در روابط طرفین نشود.عامل  ،تالش شد تا اختالف بر سر حج
 ای تغییر موازنه منطقهعراق برای  اقدامزدایی در پی تنش -4-2

ایران و عربستان نظر اتفاقای داشت. از پیامدهای این واقعه، گسترده آثارتهاجم عراق به کویت 
به یکدیگر  طرفینای شد تا بود، و زمینه ایی سیاسی و موازنه منطقهدر خصوص عدم تغییر جغرافیا

، محکوم کردن 1990اوت2 /1369مرداد11کویت در  اشغال. واکنش ایران نسبت به دننزدیک شو
. این موضع، بود این کشورو قانونی دانستن دولت در تبعید حمایت از حق حاکمیت کویت عراق، 

که تهران کار منطقه بود، چراهای محافظهماقدامی مهم در مقایسه با رویکرد دهه نخست در قبال رژی
رسمیت را به ساله بود8کشورهای حامی صدام در جنگ از عمال حاکمیت و مشروعیت کویت که 

کنفرانس در قالب نشست سازمان طرفی در جنگ، ایران در کنار سیاست بیشناخت. عالوه بر این، 
 حل اسالمی برای بحران شد.، خواهان عدم مداخله غرب و دستیابی به یک راهاسالمی

الجزایر از  1975و اعتبار قرارداد 598هعنامایران، با پذیرش اجرای کامل قطسیاست هوشمندانه 
، عراق را 1991دسامبر /1370سوی عراق همراه شد. از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل در آذر

زدایی میان ایران واعراب منطقه که با پایان ساله معرفی کرد. روند تنش8عنوان متجاوز جنگ به
در نتیجه انجامید. جدید روابط دیپلماتیک ت به وجنگ آغاز شده بود، با بحران کویت سرعت یافت، 

این تحوالت، برداشت ایران و کشورهای منطقه نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به عراق تغییر 
به سمت بهبود روابط با ایران حرکت و ، شدند. اعراب و عراق، متحدان دیروز، دشمنان جدید کرد
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، و پس از چند اعرابکردند. اندکی پس از شکست عراق و در ادامه روند بهبود روابط میان ایران 
دور مذاکره مقدماتی میان مقامات تهران و ریاض در ژنو، نیویورک، عمان و ریاض، روابط 

خارجه ایران احیا گردید. وزیر  ،1991مارچ26 /1370فروردین6تهران و ریاض در دیپلماتیک میان 
توسعه مثبت در روابط میان دو کشور نتیجه یک تفاهم واقعی »و گفت:  رفتبه عربستان اندکی بعد 

این بیان حاکی  .(Furtig, 2002: 103)« و عمیق از شرایط پدیدار شدن در منطقه خلیج فارس است
 وزرایباشد. در پاسخ به این سفر، فین میاز تاثیرات بحران کویت و پیامدهای آن بر بهبود روابط طر

میان ایران و اعراب  هاهمکاریو یک رشته از از تهران بازدید، ماه ژوئن و نفت سعودی در خارجه 
ارتقا به ،در همین ماهاین روند با انتخاب سفرا . (Nawfal, 1998: 544)ویژه عربستان آغاز شد بهمنطقه 

الفیصل در آغاز نشست وزرای خارجه شورای همکاری ، سعود1991اکتبرانجامید. در  سطح روابط
ریاست جمهوری فارس، به ستایش از سیاست مثبت ایران از زمان انتخاب هاشمی رفسنجانی به خلیج

 .(Abir, 1993: 211) فارس پرداختو کمک به ثبات خلیج
در  منطقهمساله نظم و امنیت  ،های میان ایران و عربستاناختالفحران کویت، یکی از با پایان ب

از کار مشترک میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس ره جدید بود. موضوعی که در دستورِدو
 قرار داشت.، ست ساالنه مجمع عمومی سازمان مللنشجمله در حاشیه  

 ایمنطقهادامه شکاف بر سر نظم  -4-3
 و بحران کویت پیامدهای فروپاشی شوروی، متاثر از هفارس در این دورمساله نظم و امنیت خلیج

تداوم علت تاکید بر ترتیبات امنیتی بومی و بدون مداخله بیگانگان بود. همچنان بود. سیاست ایران، 
جدید  و تالش برای ایجاد ترتیبات امنیتیآمریکا، نظامی فزایش حضور ا، بر این سیاستتاکید ایران 

گرچه موجب تغییر برداشت عربستان نسبت به منبع تهدید، کویت ا اشغالبود. در مقابل،  ایران بدون
توسعه بهو  هتغییر ندادبا آمریکا  سوییدر همای را از ایران به عراق شد، اما نگاه ریاض به نظم منطقه

 . آن انجامید
شورای همکاری  اعضایاساس آن یا اعالمیه دمشق مطرح شد که بر 6+2، ابتکار 1991در مارس

آمدند. نیتی جدیدی بدون ایران بربندی امهمراه سوریه و مصر درصدد ایجاد شکلفارس بهخلیج
دانست فارس نیروی متعادل کننده در حوزه خلیجاین اقدام اعراب را باید تالش غیرموثر، برای ایجاد 

باره گفته خارجه مصر در اینعمرموسی وزیر  .(Ehteshami, 1999: 117)؛ (117: 1378)احتشامی، 
سمت تهدید عراق، ایران به بودنط پذیریم. در شرایطلبی ایران را نمیاید روشن کنیم که توسعهبود: ب

 . (Lotfian, 1997: 208) کند و ما باید در برابر چنین سیاستی بایستیمتنها قدرت منطقه حرکت می
سعودی، ضمن با این ابتکار مخالفت کرد. یک ماه بعد، وزیر خارجه ایران پس از سفر به  ایران

نارضایتی از این ابتکار قه، از جمله ایران در تامین امنیت منطاکید بر لزوم مشارکت همه کشورها ت
یکی از چند سناریو پیشنهادی برای نظم امنیتی خلیج فارس  2+6در این زمان، ابتکار را نشان داد. 
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 رت آمریکا بود. چه در نهایت رخ داد، ایجاد یک نظم مبتنی بر قدآناما . شدمحسوب می
سیاست و ، ای متمرکزدات منطقهکلینتون، سیاست آمریکا بر تهدی یابیقدرتدر این رابطه، با 

احساس تهدید از عراق، کار قرار گرفت. علت این امر بهر دوجانبه ایران و عراق در دستورمها
پیوندهای نظامی ، نتیجهگشت. در باز می مخالفت ایران با حضور آمریکا در منطقه و روند صلح

های نامههای نظامی، فروش تسلیحات و انعقاد موافقتمیان واشنگتن و ریاض از طریق ایجاد پایگاه
شد، و های روابط تهران و ریاض ، یکی از چالشه افزایش یافت. اجرای سیاست مهاردوجانب

کرد؛ اما موجب را حفظ با آن اعراباعتمادی ناشی از همراهی عربستان و برخی از بسترهای بی
 نشد. روند مثبت تحوالت در روابط تهران با ریاض توقف 

 جزیرهر نظامیان آمریکایی در شبهپیامدهای حضو -4-4
هزار نیروی نظامی در جریان بحران کویت تالش کرد 700عربستان با میزبانی از حدود  هرچند

ای را به پشتوانه آمریکا تثبیت کند، اما این رویکرد زمینه امنیت و موقعیت خود در موازنه منطقه
را فراهم ساخت. این نارضایتی در شرایطی بود که تصمیم  سعودیبنیادگرای نارضایتی نیروهای 

باز اتخاذ بنو فتوای از مشورت با شورای علمای بزرگ  ، پسپذیرش سربازان آمریکاییفهد برای 
م یافت و با تداو در مهد اسالمشمار آمریکایی شده بود. روند نارضایتی از حضور نظامیان بی

 . (Cordesman, 2003: 41) همراه شدهای مخالف اسالمی گروهبرخی از سوی  انفجارها در عربستان
در مقابل  1995نوامبر13انفجار در از سوی بنیادگرایان سنی رقم خورد و آن حادثه نخست، 

آمریکایی انجامید. 5خارجی از جمله 7 مرگمرکز آموزش گارد ملی سعودی در ریاض بود که به 
آمریکا، واقعه، و با تبلیغات ضدایرانیِ دنبال این بود. به 1996ژوئن25در  انفجار الخبر ،دومین حادثه

. تهران شد دراسالمی  سرانرفت که موجب تردید در برگزاری اجالس بعدی ای پیشنهگوفضا به
وقت  سفیرنویسد، پس از انفجار با باره میبروس ریدل از مقامات وزارت دفاع آمریکا در این

نقش ای به سلطان اشاره، دیدار کرده و بندر بنزمان در ریاض بودسعودی در واشنگتن که در آن
با کمک  حجاز اهللدر پشت این رخداد، حزباین بود که  ریدلته است، اما برداشت شایران ندا

افکنی نسبت به ایران رغم تالش ایاالت متحده، عربستان تمایلی به اتهامبهقرار داشت. اهلل لبنان حزب
دیدار رییس جمهور ایران و ولیعهد عربستان در جریان نشست سازمان و  ؛(Riedel, 2021) نداشت

: در این رابطه گفتدر رفسنجانی یاری رساند. هاشمی جدید چالشاین اسالمی، به رفع  کنفرانس
خواستند همان را رقرار شد. میای در این کشور بالعادهسالگرد انقالب پاکستان، کنفرانس فوق

مالقات  حل شد. وی افزود: بنا بودحساب آورند که در مالقات با عبداهلل این مشکل جای تهران بهبه
گاه که امیر در اقامت، به ما گفتند ایرانبه نسبت سوءظن  وخاطر انفجار الخبر . بهدر اقامتگاه من باشد

سوی اتاق ایشان راه افتادیم. از دور که ما را خود منتظر هیات ایران است؛ ما تواضع کردیم و به
که یرفتیم و یک دفعه مثل ایندیدند به استقبال آمدند و اصرار کردند که به اتاق ما بیایند، پذ

که قبال در جده  ،برقراری اجالس در تهرانهای ما از جمله خواسته ا قرار گرفته،تاثیر اخالق متحت
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الخبر را با من مطرح شان درباره عبداهلل سوءظنبودند لغو شده را پذیرفتند. وی افزود: اعالن کرده 
، و از من خواست که دادمتهم بودند در این رابطه اهلل را که کرد و نام دو نفر از نیروهای حزب

حل شد  جود آمده بود،وخاطر اعتمادی که بهها تحقیق کنم، این مشکل هم بهدرباره آن
 .(Hashemi Rafsanjani, 2014)؛(1393 رفسنجانی،)هاشمی

 تهران و ریاض ژئوپلتیکیهای تداوم رقابت -4-5
. مناسبات تهران و ریاض بوددر کانون ای در این دوره زمانی نیز همچنان های منطقهرقابت

که در برگیرنده تقابل توامان هویتی و ژئوپلتیکی باشد، هرچند شیوه مواجهه دو کشور بیش از آن
 ای آمده است:مسائل منطقه برخی از مهمترین به اختصار مبتنی بر رقابت بود. در جدول زیر

 رویکرد عربستان رویکرد ایران تحول مهم 
وحدت یمن شمالی و یمن  یمن

 /1990جنوبی در می
مخالفت یمن با ائتالف علیه 
 عراق/ جنگ داخلی در سال

1994 

دلیل حمایت سرزنش عربستان به
 /جنگ داخلیدر  طلباناز جدایی

حاشیه رفتن ایران با نزدیکی به
مجدد عبداهلل صالح و سعودی در 

 جنگ داخلی پایان

 جلوگیری ازبرای  تالش
ها در قطع کمک /وحدت یمن

صالح از صدام/  حمایتپی 
در طلبان جداییحمایت از 

 جنگ داخلی
 /به قدرت رسیدن عمرالبشیر سودان

واسطه عدم انزوای سودان به
محکومیت عراق در بحران 

 کویت

نزدیکی سودان به ایران برای 
 گیریشکل خروج از انزوا/

 نظامی و  های اقتصادیهمکاری

ها و اخراج نیروی کمکقطع 
نگرانی از کار سودانی/ 

های ایران و گسترش همکاری
 سودان در حوزه دریای سرخ

رقابت تهران و ریاض و  افغانستان
سو های همحمایت از گروه

ظهور  /داخلیدر جنگ 
عنوان رقیب طالبان به

 ایدئولوژیک ایران

 ها وتاجیکحمایت ایران از 
 /ها در جنگ داخلیازبک

برای  شمالحمایت از ائتالف 
 طالبانتهدیدات با  مقابله

ها در جنگ از پشتونحمایت 
پشتیبانی مالی و نظامی  داخلی/

حکومت  شناساییاز طالبان/ 
 طالبان

آسیای 
 مرکزی

های جدید ظهور جمهوری
کشور مسلمان با 6از جمله 

رقابت  و فروپاشی شوروی
و المللی بازیگران بین
 ایمنطقه

واسطه برخی به بازیگری ایران
گیری از اشتراکات هویتی/ بهره

برای  و فرهنگی اقتصادیابزار 
 توسعه روابط دوجانبهنفوذ و 

های مذهبی زیرساخت ایجاد
در برابر  وهابیتبرای ترویج 
وانمندی اتکا به تنفوذ ایران/ 

 نفوذمالی برای 

آغاز روند صلح با کنفرانس  فلسطین
مادرید و شناسایی صریح و 

ضمنی رژیم اسراییل از 
های سوی برخی دولت

 عربی

 سرزنشو صلح خالفت با روندم
برگزاری کنفرانس  عربستان/

اقدامی  عنوانبهفلسطین 
ابتکار المللی برای طرح بین

با  نزدیکی های خود/عمل
 حماس

همراهی با روند صلح/ 
 ی و سیاسی ازپشتیبانی مال

تالش اسراییل  /1اسلوقرارداد 
برای اخالل در روابط تهران و 

عنوان و معرفی ایران بهریاض 
 عربستانتهدیِد 

 (1376-1368ای در روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی )منطقهمسائل  -1جدول 
Table 1- Regional issues in the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia (1989-1997) 

Source: (Author, 2022) 
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 دستاورد
گیری الگوی رفتاری تحوالت شگرف در این دوره از روابط ایران و عربستان موجب شکل

تاثر از پایان جنگ، تغییر شد. اولین تحول، ایجاد تعادل هویتی در ایران م هاآنمتفاوتی در روابط 
و رفتار بود که این تغییر برداشت، منافع از هویت کشور  آنان، و همچنین تغییر برداشت نخبگان

 همراه داشت. را با خود بهدید ناشی از آنج
، با پذیرش واقعیت ایران، رویکردی متفاوت یود، در تقابل با تهران گذشتهریاض نیز که در دهه 

، ایران و عربستان به های جدید طرفینوالت هویتی و برداشترا آغاز کرد. بنابراین مبتنی بر تح
زدایی آغاز تنشپی این تغییر و بازتعریف ناشی از آن،  ی پرداختند. در«دیگر»و « خود»بازتعریف از 

رغم ان، به«دیگر»و « خود»که ایران در بازتعریف از روابط رفتند. ضمن آنسوی بازسازی بهطرفین و 
ی منطقه را مورد شناسایی قرار هاحاکمیت و مشروعیت حکومتاملی، های فرگیریتداوم جهت

آمیز را با پذیرش حق حیات تیستی مسالمو همززدایی موجود، تنشبا وجود نقد نظم  همچنین داد.
 .سایرین دنبال کرد

ی، متاثر از تحوالت نوپدید در سطوح مختلف بود. در نتیجه با تغییر ساختار این تحول برداشت
عنوان بل ایران و عربستان از یکدیگر بهکه برداشت متقا، زمانیدو طرفها و اعمال اجتماعی در رویه

ها نیز علیه دیگری متوقف گشت، و در نتیجه ساختار ژیم نامشروع یا تهدید تغییر کرد، اعمال آنر
گردید، « دشمنی»این دلیل، رفتار دو کشور متفاوت از شیوه م بر روابط پایان یافت. بهگذشته حاک

هیچ ها، در این مقطع با وجود برخی رقابتهمراه آورد. های متفاوتی از گذشته با خود بهنقشو 
هویت دیگری نبود، و ایدئولوژی که دو بازیگر خود را بر آن بنا به یک از طرفین در پی چالش 
 های مشروعیت دیگری نشد.کرده بودند، موجب نفی بنیان

هویتی طرفین  رنگ شدن اختالفاتای مهم، به کمعالوه بر تحوالت داخلی، تحوالت منطقه
ی برای بهبود روابط با همسایگان کمک کرد. تالش عراق برا سازی، به زمینهمنجر شد. پایان جنگ
 اعراب با برداشت تهدید از عراق، به تهران نزدیک شوند. سبب گردیدای نیز تغییر در موازنه منطقه

واسطه برخی منافع مشترک، مانند عدم تغییر در نقشه سیاسی و موازنه به عربستانو  در نتیجه ایران
حتی با  ها به پیوندر چارچوب ورود دولتتر شوند. این نزدیکی دنزدیکای، به یکدیگر منطقه

 قابل تحلیل است.  دشمنان و رقبا، برای حفظ یا ایجاد موازنه قدرت مطلوب 
از دو به  یالمللختار بینساتغییر . شدفروپاشی شوروی، آمریکا تنها قطب برتر  باهمچنین 

قدرت، برای ایران  این بازتوزیعکه داشت. ضمن آنقطبی، تاثیر شایانی در رویکرد کشورها تک
برای افزایش  جدیدکه در کانون مهار آمریکا قرار گرفت، متفاوت با عربستان بود که از فرصت 

افزایش ، و پس از آن عنوان یک تهدیدراق بهزمان با ظهور عبازیگری در منطقه بهره گرفت. هم
کار ایران و عربستان قرار رونی و بیرونی در دستورِجویی دنهفارس، موازجآمریکا در خلیحضور 

و تعقیب سیاست مهار که بخشی از آن ناشی از افزایش حضور آمریکا ت. واکنش ایران بهگرف
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زدایی و نزدیکی به سایر بازیگران تالش برای تنشقدرت تهران در شرایط تضعیف رژیم صدام بود، 
 بود. ایفرامنطقه

حوالت هویتی، ژئوپلتیکی و ساختاری، روابط متفاوتی میان ایران و در فضای جدید، ناشی از ت
، و از اتی مانند حج کاهش یافتها در موضوعهای آنسو چالشعربستان شکل گرفت. از یک

متاثر از الگوی دیگر، به چالش کشیدن مشروعیت دیگری، متوقف گردید. در آغاز این دوره، سوی
زمان دارای ابعاد ایدئولوژیک و ساختاری و ژئوپلتیکی که هم ایهای منطقه، رقابتجدید رفتاری

متحده های ایاالتمتاثر از سیاست ،نیز بودند، تاثیر مخربی بر روابط تهران و ریاض نداشتند. هرچند
ویژه در افغانستان و آسیای میانه رخ داد، و یا های ژئوپلتیکی بهو نقش عربستان در آن، چالش

دو طرف گیری ا، مورد انتقاد ایران قرار گرفت؛ اما جهتروند صلح در غرب آسیواسطه عربستان به
 روابط بود.بهبود  حرکت در مسیر

در زدایی و بازسازی روابط ایران با اعراب منطقه فارس، تنشدر این چارچوب، در حوزه خلیج
که ایران چون گذشته بر یک حالی. درای، دنبال شدبر سر ترتیبات امنیتی منطقهنظر اختالفکنار 

عراق، دغدغه تهدید  برجستگیکرد، با های خارجی تاکید مینظم بومی و بدون دخالت قدرت
تنی با آمریکا گسترش یافت، و در نهایت یک نظم مبامنیت سعودی دوچندان و در نتیجه پیوندش 

 شکل گرفت.بر پیوند اعراب با آمریکا 
در نقطه  امابرداری کند، اف میان صالح و عربستان بهرهچند ایران نتوانست از شکدر یمن هر

در شرایط نگرانی را  با سودانکی در حوزه دریای سرخ، روابط مقابل، توانست در تحرک ژئوپلتی
، به ظهور طالبان آمریکایی-پاکستانی-موفقیت محور سعودی در افغانستان. گسترش دهد ریاض،

سو با باورهای انجامید، و رژیمی هم ایرانعنوان یک چالش امنیتی و ایدئولوژیکی در مقابل به
کار آورد. در آسیای مرکزی پیدایش راستا با تحدید نفوذ ایران بر سرِمذهبی عربستان، و هم

هر دو ، و فراهم کردان ایران و عربستهای را برای رقابت های جدید و بعضا مسلمان زمینهیجمهور
دی بهره جستند. در حوزه مدیترانه، روند صلح با بازیگر در این رقابت از ابزار مذهبی و اقتصا

ود را با این مخالفت ایران با روند صلح، ریاض خ . در شرایطِمتحده دنبال شدمدیریت ایاالت
ییل، به یکی از دالیل های ایران با روند صلح و رژیم اسرامخالفتچارچوب هماهنگ ساخت، و 

رغم اختالف نظرهای ایران و سوریه در سیاست مهار بدل شد. درخصوص سوریه نیز بهاجرای 
 تررنگگذشته به شکلی کم پیوند ،و... اعالمیه دمشقصلح،  ایرانی، روندگانه جزایر سه چونمسایلی 

 ادامه یافت. 
ایران و  دیپلماسیهای ژئوپلتیک ایران و عربستان در این دوره، نوع رفتار با وجود تداوم رقابت

عربستان، موجب شد تا روابط تهران جمهور وقت به نقش رییسو نگاه ویژه  ،وجود انسجام در آن
، مانع یگرایجای آرمانبهگرایانه رویکرد عملاتخاذ و ریاض شرایط متفاوتی از گذشته پیدا کند. 
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رای تخفیف و نفی مشروعیت دیگری گردید، و در نتیجه، زمینه بتقابل هویتی و ایدئولوژیک، از 
اجالس ای که پس از انفجار الخبر و طرح عدم برگزاری گونه. بهشدفراهم میان طرفین ها چالش
 . کردرف طپایان این دوره را نیز بر، چالش رفسنجانیهاشمیاسالمی در تهران، دیپلماسی  سران

همچنان ایران و عربستان بر نقش مرکزیت خود در جهان اسالم تاکید دارند، اما  در این مقطع،
، متضمن تضاد برخی انتقادات ایران به عربستان رغم، به«خود»این تفاوت در برداشت نسبت به 

ت طرفین در چارچوب همزیستی، اختالفا ی نگردید. بنابراینشروعیتو ایجاد چالش مهویتی 
ادامه یافت. در های مختلف نیز در حوزههای ژئوپلتیکی رقابتیک خود را پذیرفتند، و ایدئولوژ

بط تهران و نحوی بود که روااختار و ژئوپلیتک در این دوره بهمجموع، تعامل سه عامل هویت، س
روابط رفت. به بازسازی و « یستیزهم»خارج شد و به سمت « دشمنی» فرهنگ ریاض از حاکمیت

قطبی، تهران و ریاض در پرتو عدم تقابل هویتی، و با وجود عبارت دیگر، در ساختار آنارشیک تک
زیستی ، و همتغییر« دشمن»عنوان بهشان از یکدیگر رقابت ژئوپلتیکی و فشارهای ساختاری، برداشت

 شانمیان« همزیستی-ابتیرق»تاری ر نتیجه الگوی رفو د ،را دنبال کردند« رقابت»و دوستی در عین 
شد، میچنان موجب سوءظن همحاکم گشت. از این منظر، در حالی که محیط آنارشیک این مقطع 

اعتمادی انجامید، و کرد، به تخفیف بیساختار اجتماعی کالن که این محیط مادی در آن عمل می
 .شدکدیگر از یها تغییر برداشت آن سبب
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