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مقدمه
در فض��ای پرتنش منطقه، ای��ران به تدریج به 
»دگر« عربستان س��عودی تبدیل شد. گذشته 
از این پرس��ش که آیا این تح��ول ارادی و با 
خواس��ت نخبگان حاکم ب��ر ریاض صورت 
گرفته باش��د، تبع��ات آن قابل توج��ه بوده و 
هست. هویتی شدن نگرش عربستان _و جای 
گرفتن مذهب به عنوان مؤلفه ای تعریف کننده 
در تص��ور دو ط��رف_ ب��ه معنای انتق��ال از 
رقاب��ت به تضاد اس��ت؛ تض��ادی ک��ه ابعاد 
سیاس��ی و اجتماع��ی دارد. در چنین فضایی، 
رقابت های منطقه ای نیز بُعد هویتی پیدا کرده 
و ش��کاف های فرقه ای به خط��وط تماس دو 
رقیب تبدیل می شوند. این تحول را عربستان 
ب��ه دالیل مختل��ف، از جمله تضعی��ف ایران 
شیعی در منطقۀ واجد اکثریت سنی، تضعیف 
موج بهار عربی و ایجاد اتحادی سنی مذهب به 

رهبری ریاض دنبال کرده است. 
در چارچوب این رویکرد، عربستان هدف فعلی سیاست منطقه ای 
خ��ود را قطع کردن ارتباط ایران با متح��دان منطقه ای)چیدن بال های 
ایران( در راستای محصور کردن پتانسیل استراتژیک سیاست منطقه ای 
ایران در خاورمیانه تعریف کرده و با این هدف، تحرکاتی در سطوح 
نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی آغاز کرده اس��ت. در س��طح نظامی، 
لشکرکش��ی به یمن، مانور نظامی »رعد شمال« و تشکیل ائتالف های 
منطقه ای )در یمن، ائتالف اسالمی علیه تروریسم( از جمله فعالیت های 

عربستان بوده اند. 
در س��طح دیپلماتیک، گرایاندن مواضع اعضای اتحادیۀ عرب و 
سازمان همکاری اسالمی به سمت رویکرد ستیزه جویانۀ عربستان در 
قبال ایران در جریان اس��ت. در س��طح اقتصادی نیز، ریاض همچنان 
از توان مالی و اقتصادی خویش در پیش��برد اهداف سیاس��ی خویش 
بهره می گی��رد. این ابزار در دو بُعد تش��ویقی، همچ��ون کمک ها و 
سرمایه گذاری ها در مصر و تنبیهی، همچون متوقف کردن کمک ها و 
سرمایه گذاری ها در لبنان، دنبال می شود. هدف محوری عربستان در 

رقابت منطقه ای عربستان با 
ایران و چشم انداز آن

تنش و رویارویی غیرمستقیم، ویژگی محوری روابط ایران و عربستان در دورۀ ملک سلمان بوده است. از هنگام حمله 
به سفارت و کنسول گری عربستان در ایران، این کشور با بهره گیری زیرکانه از این رویداد، برای ائتالف سازی عربی 
و اسالمی علیه ایران و متحدان منطقه ای آن اقدام کرده است. نتیجۀ سیاست فعاالنۀ ملک سلمان، گنجاندن حزب اهلل در 
لیست جریان های تروریستی از سوی اتحادیۀ عرب و سازمان همکاری اسالمی و نیز گنجاندن بندهایی ضدایرانی در 
بیانیۀ پایانی اجالس سران سازمان همکاری اسالمی بوده است. عربستان همچنین در ماه های اخیر تالش های گسترده ای 
ب�رای تخری�ب رابطۀ ایران با انصاراهلل یمن کرد. تداوم فش�ارهای منطقه ای علیه نظام س�وریه و حمایت گس�ترده از 
اپوزیسیون این کشور نیز از جمله واقعیت های سیاست منطقه ای عربستان به شمار می آید. در مجموع، محور تحرکات 
عربستان در ماه های اخیر، مبتنی بر تضعیف توان کنش دیپلماتیک ایران در سطح منطقه ای و بین المللی در عین تضعیف 
متحدان آن بوده است. در این میان اخباری مبنی بر گفتگوی ایرانی– سعودی در عمان مطرح شده است. در این نوشتار 

واپسین تحوالت روابط ایران و عربستان و تحلیل واقعیت های پیش گفته تبیین خواهد شد.

تحلیل
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سطح بین المللی، کاستن از میزان گشایش جامعۀ جهانی به روی ایران 
است. در این راس��تا، ارائۀ تصویری بی ثبات ساز و ناامنی زا از ایران از 
جمل��ه برنامه های تبلیغاتی عربس��تان در ماه های اخیر – به ویژه پس از 
امضای برجام – بوده اس��ت. در این مقاله، تحوالت س��ه ماه اخیر در 
روابط ایران و عربس��تان و ابعاد راهبردی این تحوالت مورد بررس��ی 
قرار گرفته و فعالیت های ریاض در اتحادیۀ عرب و سازمان همکاری 

اسالمی و همچنین در سطح منطقه تحلیل خواهد شد. 

تروریسم و حزب اهلل در سیاست عربستان 
یک هفته پس از تروریست نامیدن حزب اهلل از سوی شورای همکاری 
خلی��ج فارس، اتحادیۀ عرب نیز به رغ��م اعتراض لبنان و عراق، حزب 
اهلل را در 11 م��ارس 2016، تروریس��ت نامید. یک ماه بعد، س��ازمان 
همکاری اس��المی نیز در بیانیۀ پایانی اجالس سران در آنکارا، حزب 
اهلل را تروریس��ت خواند. عربستان نقش��ی محوری در این زمینه بازی 
کرد. این کش��ور، نسبت به سیاس��ت های لبنانی و منطقه ای حزب اهلل 
معترض اس��ت. به ویژه دخالت حزب اهلل در سوریه، که در بسیاری از 
موارد موجب تغییر وضعیت به س��ود نظام س��وریه شد، برای عربستان 
نگران کننده است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری عربستان بر گروه های 
اپوزیس��یون برای واداش��تن حزب اهلل به عقب گ��رد و یا تضعیف آن، 
ثمربخش نبوده است. در نتیجه، عربس��تان امروزه همراهی با رویکرد 

غربی در قبال حزب اهلل را دنبال می کند.
از دید ریاض، حزب اهلل به دلیل پیروی از ایران، چالشی جدی در 
برابر سیاس��ت های این کشور در سوریه و لبنان و نیز دیگر کشورهای 
منطقه از جمله یمن به ش��مار می رود. ضربه زدن ب��ه حزب اهلل از این 
منظ��ر، ضربه زدن به نف��وذ منطقه ای ای��ران تلقی می ش��ود. همراهی 
کشورهای عربی و اس��المی با عربستان نیز،- اگرچه از جنبۀ نمادین-

تأثیر روانی قابل توجهی داشته و دارد. تبعات این تحول را می توان در 
سه مورد زیر خالصه کرد:

 نخس��ت، عمومیت یابی نگرش اس��رائیل به ح��زب اهلل در میان 
کشورهای اس��المی که بُعد فرقه گرایانه ای به این حزب داده و 
قدرت نرم آن در جهان اس��الم به عن��وان جریان مقاومت را به 

شدت تضعیف کرده و خواهد کرد؛
 دوم، تضعی��ف جایگاه و گفتمان مقاومت در منطقه در س��طح 
تبلیغاتی که به تبع ترس��یم چهره ای فرق��ه ای از حزب اهلل دنبال 

می شود؛

 س��وم، معرفی ای��ران به عن��وان حامی 
تروریس��م که با توجه ب��ه حمایت آن 
از حزب اهلل و ارتباط معنوی آن با این 

حزب دنبال می شود. 

تضاد چندجانبه با ایران در جهان اسالم
ایران و عربستان خود را رهبران جهان اسالمی 
می دانن��د. ای��ن ادعا حتی در س��طح اعالنی و 
بی توجه ب��ه تبعات عمل��ی آن، موجد رقابت 
اس��ت. چنین رقابتی در دوره ه��ای تنش زای 
گذار در منطقه تشدید می شود؛ تحولی که در 
دورۀ انقالب های عربی اتفاق افتاد و دو کشور 
را ب��ه باالترین حد از رقابت و حتی دش��منی 
استراتژیک در منطقه رساند. ایجاد اجماع در 
جهان عرب و جهان اسالم علیه ایران از جمله 
اهداف عربس��تان علیه ایران در دوره ای است 
که از سطح تنش علیه ایران در سطح بین المللی 
کاسته شده است. در واقع، گشایش بین المللی 
در براب��ر ایران از جمله دالی��ل اصلی نگرانی 
عربس��تان و در نتیجه تالش آن برای تضعیف 

جایگاه و اثرگذاری ایران در منطقه است.
در این راستا عربستان سه سیاست مشخص 
در قبال ایران در پیش گرفته اس��ت. نخس��ت 
آنکه ایران هراس��ی را در منطقه و جهان دامن 
بزن��د. دوم آنکه ایران را کش��وری فرقه ای با 
سیاست های فرقه ای نشان دهد. سوم آنکه ایران 
را برهم زنن��دۀ ثبات و امنیت منطقه ای معرفی 
کند. در مجموع، عربستان تضاد با ایران را در 
محوریت سیاس��ت خارجی خویش قرار داده 
است و به این تضاد و تصاعد بحران در روابط 
خود با تهران به عنوان مؤلفه ای فرصت ساز در 
سیاست خارجی استفاده می کند. در این راستا 
ریاض از هیچ فرصتی برای تخریب علیه ایران 
نگذشته و تالش های دستگاه دیپلماسی ایران 

برای گفتگو و رفع اختالفات را رد می کند.

رقابت منطقه ای عربستان با 
ایران و چشم انداز آن
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ل
حلی

ت

از نمونه ه��ای قاب��ل توجه اجماع س��ازی 
ریاض علیه تهران در میان کشورهای اسالمی، 
در اجالس سران س��ازمان همکاری اسالمی 
نمودار شد. عربس��تان تحرکات دیپلماتیک 
گسترده ای پیش و در جریان این اجالس در 
پیش گرفت. ادبیات برخی بندهای ضدایرانی 
بیانیۀ پایانی که ایران را به حمایت از تروریسم 
و دخالت در امور داخلی کش��ورهای منطقه 
متهم کرد، منعکس کنندۀ سخنان وزیر خارجه 
و مقام های رسمی عربس��تان در قبال ایران به 
ش��مار می آمد. این در حالی ب��ود که رئیس 
جمه��ور و وزیر امور خارجه کش��ورمان که 
در نشست پایانی این کنفرانس حاضر نشدند 
پیش تر مخالفت خود را با پیش نویس قطعنامه 
مذکور اعالم کرده بودند. اگرچه ناکارآمدی 
س��ازمان هم��کاری اس��المی و اختالف بین 
اعضای این س��ازمان که در این نشس��ت نیز 
مانع از خواندن بیانیه پایانی ش��د، اثرگذاری 
بیانیه ه��ای آن را ب��ه حداق��ل می رس��اند. با 
این حال پذیرش بندهای ضدایرانی از س��وی 
کشورهای مشارکت کننده، حداقل در سطح 
دیپلماتیک، موفقیتی برای عربس��تان به شمار 
می رود. امری ک��ه در بندهای پایانی قطعنامه 
این نشست با قدردانی از نقش ویژه عربستان 
و امارات متحده عربی در بهبود اوضاع انسانی 

و کمک به مردم یمن آشکارا نمود داشت.
در تحلی��ل متن و حواش��ی ص��دور بیانیۀ 
اجالس س��ران اس��المی، می توان سه معنی از 
آن استخراج کرد. نخست آنکه عربستان موفق 
شده است قدرت نرم ایران و محور مقاومت را 
تا حد زیادی در جهان اسالم تضعیف کند. این 
به معنای کاهش مقبولی��ت گفتمانی مقاومت 
حداقل در سطوح رس��می جهان اسالم است. 
دوم آنکه این بیانیه نشان داد ابزارهای تشویقی 
و تنبیهی سیاس��ت خارجی عربستان در منطقه 

و جهان اس��الم اثرگذار بوده است. به عبارتی برخی کشورها، همچون 
مصر، برای بهره گیری از ابزارهای تشویقی و برخی دیگر برای گریز از 
ابزارهای تنبیهی عربستان، رویارویی با خواست آن در سازمان همکاری 
اسالمی را در جهت منافع خویش نیافتند. این امر اگرچه به معنای تأیید 
سیاس��ت عربس��تان نیس��ت با این حال، همراهی با آن را نشان می دهد. 
س��وم آنکه رویکرد ریاض نشان داد، به رغم مهیا بودن زمینه، عربستان 
هیچگونه گرایشی به گشودن درهای دیپلماسی با ایران ندارد. به عبارتی 
استراتژی ریاض در شرایط گذار منطقه ای، رویارویی با ایران و تمرکز 

بر تضاد با آن در تمامی روابط منطقه ای و بین المللی خویش است. 

تداوم تقابل در سطح منطقه
در پرونده های منطقه ای نیز ریاض از تمامی امکانات و پتانسیل خویش 
برای تش��دید تنش با ایران و منزوی ک��ردن آن و نیز ایجاد فاصله میان 
ایران و متحدانش بهره گرفته است. در این راستا در دو ماه گذشته در 
دو حوزۀ یمن و لبنان دس��ت به تحرکاتی نوین زده اس��ت که آشکارا 
با ه��دف متزلزل کردن ارتباط ایران با متح��دان و در نهایت تضعیف 

جایگاه منطقه ای ایران انجام می شود. 
در ارتب��اط ب��ا یمن و جنب��ش انصاراهلل، ریاض پس از یک س��ال 
جن��گ، تالش هایی برای گفتگوی دوجانبه ب��ا جنبش انصاراهلل آغاز 
کرد. البته میانجی گری احمد ولد الشیخ احمد، نمایندۀ سازمان الملل، 
در این زمینه اثرگذار بوده اس��ت. با این حال، ورود عربستان به گفتگو 
ب��ا انصاراهلل حاک��ی از وجود تصمیمی در س��طح کالن برای ورود به 
گفتگو با این جریان برای تحقق اهداف ریاض است. ریاض با گفتگو 
با انصاراهلل نخس��ت در س��طح داخلی جویای جداسازی این جریان از 
عل��ی عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیش��ین یمن و در س��طح منطقه ای 
جوی��ای فاصله انداختن میان ایران و حزب اهلل از یک س��و و انصاراهلل 
از سوی دیگر اس��ت. بر مبنای گفتگوها با میانجی گری سازمان ملل، 
دو طرف به توافق بر سر آتش بس در یمن دست یافتند. اگرچه تحقق 
کامل آتش بس با چالش های جدی مواجه است با این حال، این توافق 
اولیه حاوی پیش بینی گفتگوهای سیاس��ی می��ان هادی و انصاراهلل بود 
که در 18 آوریل 2016 در کویت آغاز ش��د. گذشته از نتایج محتمل 
گفتگوهای سیاس��ی کویت، برای ریاض کشاندن انصاراهلل به کویت 

بدون متحدان داخلی و منطقه ای آنها یک هدف بوده است. 
عربس��تان همچنین یک چرخش کم س��ابقه را در سیاست منطقه ای 
خویش در قبال لبنان تجربه کرد. این کشور در ماه مارس، به دلیل مخالفت 
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جبران باسیل، وزیر خارجۀ لبنان، با طرح عربستان برای تروریستی خواندن 
حزب اهلل از س��وی اتحادیۀ عرب، افزون بر متوقف کردن هبۀ تسلیحاتی 
چهار میلیارد دالری به ارتش لبنان، این کش��ور را از طریق خارج کردن 
س��رمایه و نیز دعوت از شهروندان برای عدم سفر به آن تحت فشار قرار 
داده است. البته عربستان جویای دست شستن از لبنان نیست بلکه در تالش 
است متحدان حزب اهلل در صحنۀ داخلی لبنان، -به ویژه حزب امل و نیز 
جریان میش��ل عون- را از آن دور کرده و در نهایت، س��هم حزب اهلل از 
قدرت سیاسی و نظامی را به حداقل برساند. افزون بر این، به نظر می رسد 
عربس��تان جویای آن است که به لبنانی ها نشان دهد همراهی حزب اهلل با 
جمهوری اسالمی ایران تبعات منفی برای تمامی لبنانی ها به بار می آورد. 
هدف از این نکته افزون بر جدا کردن حزب اهلل از متحدان داخلی، اعمال 

فشار بر جوامع مختلف لبنان برای تحرک علیه حزب اهلل است. 

نتیجه گیری
در شرایط رقابت و خصومتی که عربستان در مقابل ایران به پیش می برد، 
گزارش هایی از گفتگوهای مس��تقیم و غیرمستقیم ایران و عربستان در 
عمان منتش��ر شده است. گذشته از صحت و سقم چنین گزارش هایی، 
مس��ئله آن اس��ت که آیا گفتگو امکان پذیر است و در صورت تحقق 
عملی، آیا می تواند با توجه به رویکرد ریاض از یک س��و و تحوالت 
منطقه از سوی دیگر به ثمر برسد. ریاض تنش تصاعدی علیه تهران را 
به عنوان مؤلفه ای فرصت ساز، به بطن سیاست منطقه ای خویش آورده 
است و به تمامی پرونده های منطقه به مثابۀ زمینه ای برای تنش با تهران 
می نگرد. این رویکرد در یک س��ال گذشته، در یک روند تصاعدی، 
ادامه داش��ته است. از سوی دیگر، تنش در منطقه نیز همچنان با شدت 
اس��تمرار یافته است. در چنین فضایی، گفتگو حتی در صورت تحقق، 

نمی تواند تغییراتی جدی در روابط دو کشور ایجاد کند. 
خاورمیانه از هنگام س��قوط بن عل��ی در تونس، وارد مرحلۀ گذار 
ش��د. در فضای دورۀ گذار امکان برنامه ریزی اس��تراتژیک بلندمدت 
از می��ان می رود و کش��ورها برنامه های کوتاه مدتی ب��ر مبنای اهداف 
مقطعی دنبال می کنند. عربستان نیز در این فضا، تضاد با ایران و شیعیان 
را هدف مقطعی و گزینه ای با ابعاد اس��تراتژیک انتخاب کرده اس��ت. 
بنابراین، فهم اس��تراتژیک گزینه های انتخابی ریاض در تمامی شرایط 
امکانپذیر نیس��ت زیرا این گزینه ها اساس��اً به صورتی مقطعی برگزیده 
ش��ده اند. در این فضا، مناسب ترین رویکرد از سوی کشوری همچون 
ایران که درصدد کاستن از تنش در منطقه است،  خویشتنداری در برابر 

تحرکات تحریک کنندۀ طرف سعودی است. 
ری��اض چارچوبی برای تض��اد با جمهوری 
اس��المی ایران انتخاب کرده اس��ت که تمامی 
پرونده ه��ای مه��م منطق��ه را دربرمی گی��رد و 
در فضای��ی فرقه ای ترس��یم می ش��ود. در چنین 
چارچوب��ی تخریب و به انزوا کش��اندن با تکیه 
ب��ر فهم فرق��ه ای از جمله اهداف مهم به ش��مار 
می آید. بنابراین، حرکت ورای خطوط فرقه ای و 
گسترش تعامل در ورای مرزهای مذهبی و دینی 
اهمیت دو چن��دان می یابد. بیانیۀ پایانی س��ران 
اسالمی حاکی از پیشبرد اهداف عربستان در این 
س��ازمان در عین عقب نش��ینی ایران در این فضا 
اس��ت. البته این تحول حاصل تراکم چندس��اله 
مس��ائل اس��ت و برای مرتفع کردن آن تالشی 
چندساله الزم است که در این میان توجه ویژه به 
بُعد اعالمی و عدم حرکت در فضای فرقه ای نیز 

اهمیتی دوچندان می یابد. 
نکت��ۀ دیگر آنک��ه ری��اض در واکنش به 
نزدیکتر ش��دن روابط ایران و جامعۀ جهانی، با 
نگرانی های��ی در رواب��ط بین المللی و منطقه ای 
خوی��ش، تح��رکات ضدایران��ی خوی��ش را 
افزایش داده اس��ت. برای ری��اض، آغاز تحول 
در رابط��ۀ ای��ران ب��ا جامعه جهان��ی و از جمله 
کش��ورهای غربی، احتمال تس��ّری همکاری با 
ته��ران در خاورمیان��ه را تداعی می کند. از این 
رو افزایش فعالیت ه��ای دیپلماتیک در تعامل 
ب��ا جامعۀ جهان��ی و به ویژه تالش ب��رای جدا 
کردن ن��گاه امنیتی غرب به خاورمیانه از تداوم 
رابطۀ مس��تحکم و حتی راهبردی با ریاض، در 
برابر تحرکات س��عودی برای شناساندن ایران 
به عنوان حامی تروریس��م و منب��ع بی ثباتی در 
منطقه، هدفی بنیادین اس��ت ک��ه در میان مدت 
و بلندم��دت تأثیراتی جدی ب��ر موازنۀ قدرت 

منطقه ای خواهد داشت.

رقابت منطقه ای عربستان با 
ایران و چشم انداز آن




