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چکیده
بهموازات پیروزی انقالب اسالمی در فوریۀ  1979بازتاب منطقهای و بینالمللی این
انقالب باتوجهبه رخداد آن در منطقۀ حساس خاورمیانه اهمیت یافت .اقدام مستقیم
کشورهای عربی منطقه برای مقابله با تأثیرات احتمالی انقالب ایران ،حملۀ نظامی
رژیم عراق به ایران بود و اقدام غیرمستقیم این کشورها ،تشکیل شورای همکاری
خلیج فارس بود .در بین کشورهای عربی منطقه ،کشور عربستان بهدلیل بهرهمندی از
ثروت کالن رویکرد رقابتآمیزتری با ایران داشتهاست .این کشور عالوهبر عضویت
در شورای همکاری خلیج فارس ،در بحران سوریه و یمن نیز تمام تالش خود را برای
رقابت با ایران بهکار بستهاست .بیشک گفتمان ،ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی
ایران در نقش منطقهای عربستان بیتأثیر نبودهاست .بنابراین در این مقاله بازتاب
انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان سعودی در منطقه بررسی میشود و
این پرسش مطرح میشود که
بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان چه بودهاست؟
فرضیۀ مطرحشده این است که عربستان سعودی بعداز پیروزی انقالب اسالمی ایران ،در
تالش بودهاست که با اقدامات گوناگون سیاسی و نظامی از نفوذ گفتمان و ارزشهای
انقالب اسالمی ایران جلوگیری کند.
واژگان کلیدی :عربستان؛ رقابت منطقهای؛ انقالب اسالمی ایران؛ بحران سوریه؛ جنگ یمن.
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دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم

مقدمه

روابط دو کشور ایران و عربستان از سال  ۱۳۰۷آغاز شدهاست .ابتدای تشکیل حکومت
آ ِلسعود با دوران سلطنت رضاشاه در ایران همزمان بود و دو نظام سلطنتی از همان
ابتدا روابط حسنهای با یکدیگر برقرار کردند که تا سالها پایدار ماند .با تشکیل
اوپک نیز تفاهم و روابط سیاسی دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی در عرصۀ

منطقهای و جهانی گستردهتر شد .با اعالم دکترین سیاسی نیکسون در دهۀ 1350
شمسی دو کشور همکاریهایی را در منطقه برای حفظ وضع موجود درجهت منافع
غرب آغاز کردند .در این راستا ،ایران با قدرت فزایندۀ تسلیحات نظامی خود حفظ
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امنیت منطقه را برعهده گرفت و عربستان هم با توان مالی و ذخایر نفتی نقش قدرت
اقتصادی را متعهد شد؛ ولی دیری نپایید که با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال

 1357گفتمان ایران تغییر کرد و بر تالش برای برقراری حکومت جهانی اسالم ،نفی

سلطهپذیری و سلطهجویی ،حمایت از مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش ،و تبلیغ
اسالم استوار شد .گسترش گفتمان انقالب اسالمی ایران سبب افزایش نگرانی در

منطقه و باعث پررنگشدن جایگاه عربستان برای حفظ منافع غرب شد .از مهمترین

تالشهای کشورهای عربی حاشیۀ جنوبی خلیج فارس برای مقابله با ایران ،تأسیس
شورای همکاری خلیج فارس با حمایت غرب در سال  1981بود .ادامۀ نگرانی از تأثیر

انقالب اسالمی ایران بر جنبشهای اسالمی و همچنین نگرانی از گسترش ارزشهای
انقالب ایران سبب شد که عربستان برای مقابله با نفوذ منطقهای ایران در کشورهایی

چون سوریه و یمن دست به اقدامات گوناگون بزند.
36

در این مقاله با گردآوری به روش تحلیلی و توصیفی به این پرسش اصلی میپردازیم

که بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان چه بودهاست؟

فرضیۀ مطرحشده در پاسخ به این پرسش این است که با پیروزی انقالب اسالمی

ایران ،عربستان سعودی در تالش بود که با اقدامات گوناگون سیاسی و نظامی از نفوذ

گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی ایران جلوگیری کند.

چارچوب نظری

ِ
استفن والت 1نظریۀ موازنۀ تهدید را بهعنوان فرمول ِ
قدرت
بندی نوینی از نظریۀ موازنۀ
2

3

والتز ارائه کردهاست .به باور والتز دولتها در درجۀ اول نگران امنیت خویشاند .والت

امنیت بیشاز آنکه دربرابر قدرت طرح شود ،دربرابر تهدید طرح میشود؛ والت در نقد
والتز از تمایز بین قدرت و تهدید بهره میگیرد .به باور او تهدید و نه قدرت در قلب
نگرانیهای امنیتی دولتها قرار دارد و براساس این ،دولتها ضرورت ًا از قدرتمندترین
دولت نمیترسند ،بلکه از دولتی میترسند که بیشاز سایر دولتها تهدیدآمیز جلوه
کند .او بیان میدارد که درک نیات و مقاصد واقعی دولتها دشوار است؛ همچنین

نیات و مقاصد دولتها ممکن است تغییر کند ) .(Walt, 1987, pp 21-27طبق نظریۀ
موازنۀ تهدید ،اتحاد دولتها براساس تهدیدی تعیین میشود که ازسوی سایر
دولتها احساس میکنند .والت معتقد است که همۀ دولتها دربرابر تهدید ،توازن

ایجاد میکنند ،ولی دولتهای ضعیف بهسبب تأثیرگذاری ناچیز در تصمیمگیریها

و آسیبپذیری زیاد بهدلیل ضعف داخلی ،سعی میکنند برای حفظ امنیت و بقای
خود در زیر سایۀ دولتی قوی قرار بگیرند (همیانی ،1394 ،ص .)58والت برای درک

سیاست بینالملل به ابتکاراتی دست زدهاست که از بسیاری از محدودیتهای نظریۀ
والتز کاسته است .والت در این راستا به عوامل سطح واحد نیز توجه کردهاست .او

به بررسی این پرسش پرداختهاست که یک دولت چگونه از میان دولتهای دیگر
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با این پرسش آغاز میکند که امنیت دربرابر چه چیزی؟ والت بر این باور است که

برای خود متحد کسب میکند؟ به باور استفن والت محرک اساسی دولتها ،انگیزش
بقا در ساختار آنارشی نظام بینالملل است؛ بنابراین هنگامیکه دولتها با تهدیدی

مشترک مواجه میشوند ،برای بقا متحد میشوند .براساس باور والت ،دولتها چون
در ساختار آنارشی بینالمللی زندگی میکنند ،به یکدیگر بیاعتمادند و همواره نگران

خطرات احتمالی بیرونیاند .او معتقد است که افزایش ترس دولتها از دولتی دیگر
1. Stephen Walt
2. Balance of Threat Perception
3. Balance of Power

37

به شکلگیری ائتالفهای توازنبخش دربرابر آن دولت خواهد انجامید و دولتها از
دولتی بیشتر میترسند که آن را تهدیدآمیزتر ببینند .ازنظر والت مجموعهای از عوامل

بر دریافت تهدید دولتها تأثیرگذار است؛ مانند مجموع قدرت یک دولت؛ مجاورت
جغرافیایی؛ نیات ،مقاصد و قابلیتهای نظامی  -تهاجمی یک دولت .پس دولتها علیه

تهدیدآمیزترین دولت متحد میشوند و از ثبات سیاسی و تمامیت سرزمینی دولتهای

متحد خود دربرابر آن دولت تهدیدکننده حمایت میکنند .بهطور کلی به باور والت
دولتها هنگامیکه با تهدید برجستۀ قریبالوقوعی مواجه میشوند ،دو استراتژی

کالن پیشِرو دارند :یا استراتژی موازنه را برمیگزینند یا ناگزیر ،به اتخاذ استراتژی
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دنبالهروی روی میآورند .موازنه بهمعنای آن است که بهعلت تهدید ،اتحاد و ائتالف

با دیگران برقرار میکنند و دنبالهروی بهمعنای پیوستن دولت تهدیدشده به مرجع

خطر یا تهدیدآمیزترین دولت است (تقیزادۀ انصاری ،1394 ،ص .)50از چشمانداز
رئالیستی ،خاورمیانه یک سیستم منطقهای آنارشی است که براساس قواعد رئالیستی
ِ
سیاست قدرت مبتنی است و انگیزۀ بقا در این ساختار آنارشی موجب میشود تا
بر

ایران و عربستان بهعنوان دو عضو سیستم منطقهای خاورمیانه ناگزیر به جستوجوی
قدرت و نفوذ روی بیاورند .ازهمینرو تالش عربستان در تشکیل شورای همکاری
خلیج فارس ،مداخله در بحران سوریه و جنگ یمن برای مقابله با تهدیدی است که

ازسوی نفوذ جمهوری اسالمی ایران احساس میکند .ازسوی دیگر این تهدید ازآنجا

ناشی میشود که با نفوذ ایران در منطقه ،ارزشهای گفتمان انقالب اسالمی ازجمله
38

مردمساالری دینی گسترش خواهد یافت که این موضوع میتواند تهدیدی برای رژیم
آ ِلسعود باشد.

نقش منطقهای عربستان پساز انقالب اسالمی ایران

ازجمله تحوالت بزرگ خاورمیانه در نیمقرن اخیر ،وقوع انقالب اسالمی در سال 1357
در ایران بود که عالوهبر حوزۀ داخلی ،باعث ایجاد دگرگونیهای سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی در گسترۀ معادالت منطقهای و بینالمللیِ خاورمیانه شد؛ بهطوریکه ازنظر

اندیشۀ سیاسی میتوان گفت که انقالب ایران در حوزۀ معادالت منطقهای باعث

شکلگیری اسالم سیاسی آنهم از نوع شیعی برخالف اسالم منفعل و یا سکوالر
غربی /عربی منطقهای شد .ازنظر جامعهشناختی ،انقالب اسالمی برخالف نظریات
مارکسیستی ،خوانشی جدید از مفهوم انقالب را در قالب انقالب عرفانی  -معنوی در

دستهبندی جک گلدستون ،منجر شد ) .(Goldeston, 1980, p54انقالب اسالمی با عرضۀ

الگویی موفق و کارآمد از نظام مردمساالر دینی ،تأثیراتی ویژه در عرصههای مختلف

علمی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبیِ منطقۀ خاورمیانه داشتهاست؛ بهطوریکه بهدلیل

ِ
انقالب امامخمینی(ره) و اعالم صدور انقالب به خارج از مرزهای ایران شاهد
پیروزی
رعب و وحشت در کشورهای عربی منطقه هستیم (نجات1393 ،ب ،ص .)644پیروزی
انقالب ایران و سقوط شاه (متحد اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه) شکستی برای

اسرائیل و منافع غرب بهشمار میرفت (سیل ،1992 ،ص .)574این پیروزی باعث شد

تا آمریکا براساس طرح نظام امنیت دستهجمعی با حمایت از تشکیل شورای همکاری
خلیج فارس ،دوستان خود را در جنوب منطقه درجهت حفظ عالیق خویش گردآورد

و در سازمانی امنیتی  -اقتصادی متشکل کند (اسدی ،1381 ،ص .)474عربستان بعداز
انقالب ایران تنها ستون بازمانده از دکترین نیکسون بود« .ویلیام بیکواندت» در مقالهای

با عنوان «دیدگاههای عربستان سعودی دربارۀ انقالب ایران» بیان میکند که عربستان
سعودی بهعنوان رژیم محافظهکاری که وضع موجود را ترویج میکرد ،قیام ایران
را تهدیدی جدی برای توازن قدرت موجود میانگاشت .جدیترین چالش ایران
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سیاست منطقهای ایجاد کرد که به شکلگیری نسل چهارم نظریات انقالب براساس

انقالبی با پادشاهی عربستان ،ناسازگاری اسالم و پادشاهی است .تبلیغات ایران پساز

بهقدرترسیدن آیتاهلل خمینی در فوریۀ 1979م ،این موضوع را بار دیگر مطرح
کرد که تمام اعراب خلیج فارس ب َ ِّ
رضد رهبران فاسد خود قیام کنند و این موضوع
ازنظر سعودیها بیثباتسازی همسایگان عرب بهدست ایران بود (حاذق نیکرو،

 ،1389ص .)116مبارزهطلبی ناشی از ظهور انقالب اسالمی ایران برای دولت عربستان
سعودی ،بسیار دشوار بود .به قول شیرین هانتر رویارویی با رادیکالیس ِم سکوالرِ وهابیِ

کمونیست  -بهعنوان پدیدهای ضداسالمی ،خدانشناس و نامشروع  -برای عربستان
سعودی آسانتر از رویارویی با انقالب اسالمی ایران بود؛ چون عربستان سعودی

39

نمیدانست چگونه با پدیدهای مقابله کند که خود را نمایندۀ اسالم واقعی میدانست و

اسالمیبودن رهبری عربستان سعودی را به مبارزه میخواند و سعودیها را نماد اسالم
آمریکایی مینامید (هانتر ،1380 ،ص .)260درارتباطبا این موضوع اخیرا ً محمدبنسلمان

ولیعهد عربستان در گفتوگو با روزنامۀ گاردین میگوید که پساز انقالب ایران در
سال 1979م مردم کشورهای دیگر هم میخواستند که الگوی انقالب اسالمی را در

کشورهایشان اجرا کنند؛ این مشکل در سراسر جهان عرب گسترش یافت و یکی از این

کشورها هم عربستان سعودی بود و ما نمیدانستیم چطور با آن کنار بیاییم ).(BBC, 2017
ازهمینرو میتوان مشاهده کرد که از همان آغاز انقالب اسالمی ایران ،عربستان و سران
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کشورهای عربی با اعتقاد به تهدیدزابودن انقالب ایران این انقالب را ارزیابی کردهاند.

در ادامه ،اقدامات عربستان سعودی در مقابله با انقالب اسالمی ایران بررسی میشود.

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس در سال  1981در فاصلۀ کوتاهی بعداز استقرار جمهوری
اسالمی در ایران ،شکل گرفت .اعضای شورای همکاری خلیج فارس را شش کشور

حاشیۀ جنوبی خلیج فارس یعنی عربستان سعودی ،کویت ،قطر ،بحرین ،امارات متحدۀ
عربی و عمان تشکیل میدهند .ازلحاظ تاریخی طرح تأسیس این شورا را محمدرضا
شاه پساز سرکوب شورش ُظفار در کشور عمان ،به کشورهای عربی داد (جالینوس

و دیگران ،1391 ،ص .)60نوع حکومت سیاسی در تمام اعضای شورای همکاری

خلیج فارس خودکامه است و تمام این کشورها ازلحاظ توسعۀ سیاسی در زمرۀ
40

ابتداییترین و سنتیترین نظامهای سیاسیِ دنیا قرار میگیرند (لطفیان ،1385 ،ص.)11
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس بعداز وقوع انقالب اسالمی ایران سیاستی بود

که غرب ،بهویژه آمریکا ،براساس زمینههای موجود در منطقه و افزایش نگرانی برای
حکام منطقه از ناحیۀ انقالب اسالمی و تجاوز شوروی ،مطرح کرد (حافظنیا،1384 ،

ص .)70سه محور کالن در شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بود:
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران؛ حملۀ شوروی

به افغانستان و اشغال نظامی آن کشور و بهتبع آن بیم کشورهای عرب حاشیۀ خلیج

فارس از نزدیکشدن هرچهبیشتر شوروی به منطقه خاورمیانه؛ و جنگ تحمیلی رژیم
بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران (جالینوس و دیگران ،1391 ،صص .)62-61
ظهور انقالب اسالمی در ایران و تغییر سیاستهای کلی نظام حاکم بر ایران درقبال

بود؛ همچنین آغاز جنگ تحمیلی نیز اعراب حاشیۀ خلیج فارس را تشویق کرد تا برای
مقابله با ایران و جلوگیری از خطر احتمالی آن شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل

دهند و به حمایتهای همهجانبه از رژیم بعث عراق بپردازند .طی جنگ تحمیلی،
عربستان و کویت عالوهبر کمکهای لجستیکی ،بیشاز  ۶۰میلیارد دالر هم به عراق

کمک کردند .فهد پادشاه عربستان در سخنانی اظهار کرده بود که اگر عراق میگوید
افرادش را فدا کردهاست ،ما نیز با پول ،سالحهای پیشرفته و همکاریهای بینالمللی
در این فداکاری سهیم بودهایم (درودیان ،1380 ،ص .)31بعداز جنگ و با رویکارآمدن

دولتهای بعدی شاهد عملگرایانهترشدن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و
روند تنشزدایی با تمام جهان و بهویژه با کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس هستیم؛
ولی روابط ایران با دولتهای عرب حاشیۀ خلیج فارس بر سر برنامۀ هستهای ایران

به سردی گرایید و حتی حالتی رقابتآمیز پیدا کرد .این روند در سالهای اخیر بهدلیل
گسترش بحران نظامی در سوریه با شدت بیشتری ادامه یافته و درحالیکه همواره
جمهوری اسالمی ایران با ادامۀ بحران نظامی در سوریه و حمایت برخی کشورها از آن

مخالفت کردهاست؛ ولی برخی از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

جهان باعث افزایش نگرانیهای امنیتی کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس شده

با هدف ضربهزدن به ایران به تجهیز گستردۀ گروههای تروریستی در سوریه پرداختهاند
) .(Myers, 2012, p6الزم به ذکر است که حتی زمانی که سیاست دوپایۀ نیکسون بر
تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای مهم این حوزه (ایران و عربستان) پایهریزی و
اجرا شد ،الزمۀ این سیاست همکاری منطقهای ایران و عربستان با حمایت آمریکا
بود .ولی در بطن این همکاریها همچنان نوعی رقابت نیز موجود بود و عربستان از

قدرت مسلط بیچونوچرای ایران در منطقه دائم در اضطراب بود .این رفتار عربستان
حتی بعداز ناصر نیز بین عراق و عربستان سعودی بر سر رهبری جهان عرب وجود

داشت که درنهایت بهدلیل انقالب اسالمی ایران و تسلط عربستان بر منابع عظیم مالی
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نسبت به مصر ،عربستان توانست زمینههای مناسبتری برای ایفای نقش در منطقه
بهدست بیاورد .باید خاطرنشان کرد که عربستان نشان داده بود که هیچگاه حاضر

نیست تا سیادت و برتری در منطقه بهطور کامل به ایران اعطا شود و همیشه بهدنبال
فرصتی بود که این سیادت نصیب خودش شود .بعداز انقالب اسالمی نیز فرازوفرود

روابط عربستان با ایران نشانۀ اضطراب دیرینۀ این کشور بود؛ اضطرابی که قیام شیعیان

عربستان و حادثۀ تسخیر مسجدالحرام نقاط برجستۀ آن بهشمار میآیند .عربستان بعداز
انقالب ایران متوجه شد که وقوع این انقالب تأثیری مستقیم در مناطق شیعهنشین
عربستان داشتهاست؛ ازجمله ،مردم این مناطق برای نخستینبار ،مراسم سوگواری

| تاریخنامة انقالب| شمارة  | 3بهار و تابستان | 1397

خود را در ایام محرم علنی کردند و نیز مردم ایالت شرقی در 29نوامبر 1979میالدی
راهپیمایی کردند .در شهر َقطیف ،نزدیک به  30000نفر تظاهرات کردند ،ولی با واکنش
دولت مواجه شدند .نارضایتی و مخالفت مردم شیعۀ این مناطق همچنان تداوم یافت و

شیعیان این کشور در قالب چند گروه و سازمان به مخالفت علیه دولت عربستان ادامه
دادند (امرایی ،1383 ،صص  .)218-217میتوان ادعا کرد که مهمترین یا بهعبارتدیگر
تنها دلیل ادامۀ حیات شورای همکاری خلیج فارس در دنیای امروز همچنان مسئلۀ

هراس از ایران و توهم مخاطرهآمیزبودن نظام جمهوری اسالمی برای اعضای شورای
همکاری خلیج فارس است .همانگونه که بیان شد ایرانهراسی پروژهای است که با

تبلیغات گسترده این توهم را القاء میکند که اگر ایران قدرت یابد به تهدیدی جدی
برای کشورهای منطقه تبدیل میشود و ازاینطریق هزینۀ ارتقای قدرت ایران در میان

کشورهای گوناگون و بهویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس افزایش
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مییابد و ایران به تهدیدی بالفعل برای این کشورها تبدیل میشود (شریعتینیا،1389 ،

صص  .)195-193واکنشهای شورای همکاری خلیج فارس درقبال دوستان ایران نیز

خصومتآمیز بودهاست؛ برای نمونه اعضای این شورا در تالش بودند تا بهنحوی بشار
اسد سقوط کند .در تابستان  ،2011شورای همکاری خلیج فارس از سوریه خواست
که از سرکوب شهروندانش اجتناب کند .ملک عبداهلل ،پادشاه سعودی در نطقی که از

شبکۀ تلویزیونی عربستان پخش میشد علیه بشار اسد سخنرانی کرد .این اقدام در

طول پنج ماه از آغاز شورش در سوریه ،سختترین موضعگیری سیاسی در دنیای

عرب علیه بشار اسد بود .بهدنبال این سخنرانی کویت و بحرین نیز به عربستان پیوستند
و سفرایشان را از دمشق فراخواندند ).(Hampton, 2014, p7

قطع رابطۀ ایران با اسرائیل و مصر از زمان تأسیس جمهوری اسالمی ،مناسبات تهران
و دمشق را با کیفیتی کام ً
ال متفاوت مواجه کرد که هرسال هم عمیقتر شد .رهبران
جمهوری اسالمی ایران بالفاصله پساز پیروزی انقالب ،روابط تهران و تلآویو را قطع

کردند و مصر را نیز بهدلیل امضای پیمان کمپ دیوید مشمول این قطع رابطه قرار
دادند .این رخداد ،پایههای ارتباط ایران و سوریه را در دهههای بعدی تقویت کرد.

به تعبیر دیگر ،پساز انقالب اسالمی ،اتحاد ایران با سوریه جایگزین اتحاد ایران با
اسرائیل شد .از آن زمان به بعد این اتحاد به مؤلفهای مهم در توازن قدرت منطقهای در

خاورمیانه تبدیل شدهاست ) .(Hokayem, 2012, p13عالوهبرآن ،اختالفات زیاد میان
حزب بعث حاکم بر عراق و حزب بعث حاکم بر سوریه با شروع جنگ عراق و ایران
در سال  1980باعث استحکام بیشتر ارتباط و همپیمانی استراتژیک میان ایران و سوریه
شد .رهبران سوریه که متحد استراتژیک خود یعنی مصر را از دست داده بودند و از

دخالتهای حزب بعث عراق در امور داخلی خود به تنگ آمده بودند ،در این جنگ
از ایران دربرابر عراق حمایت کردند؛ درحالیکه تمام کشورهای عربی با حداکثر توان

خود به حمایت از عراق پرداختند (نجات و جعفری ولدانی ،1392 ،ص .)36سوریه و

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

بحران سوریه

ایران از سال  2003و با اشغال عراق توسط آمریکا ،قراردادهای موجود خود را تقویت
کردند و قراردادهای دیگری هم امضا کردند و سیاستهای خود را درجهت رویارویی

با چالشهای جدید همگام کردند .ارتباطات بین دو کشور افزایش یافت و در جوالی
سال  ،2004بشار اسد رئیسجمهور سوریه به ایران سفر کرد ).(Goodarzi, 2006, p289

اهمیت روابط دو کشور بهگونهای بود که رهبر انقالب اسالمی ایران در مالقاتی با

بشار اسد فرمودند که این روابط از دیرینهترین و متمایزترین روابط بین کشورهای
منطقه است و در مالقات سال  1385نیز بیان داشتند که روابط ایران و سوریه را باید

«عمق استراتژیک یکدیگر» نامید (روحی دهبنه و مرادی کالرده ،1394 ،ص .)287با شروع
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بحران سوریه که بهمنزلۀ زورآزمایی قدرتهای منطقهای در این کشور قلمداد میشد
بیشترین فشارها ازطرف عربستان ،ترکیه و قطر بر سوریه اعمال شد .این کشورها عم ً
ال
مشغول حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مخالف در سوریه بودند تا با سقوط
اسد ،راه را برای یکهتازی خود در خاورمیانه هموار کنند (نجات1393 ،الف ،ص.)74

عربستان برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق و سوریه ،به پشتیبانی از گروههای
سنی و سلفی پرداخت .وضع دلخواه عربستان ،رویکارآمدن رژیمی هوادار عربستان
در سوریه بود که نفوذ ایران را در دمشق و بیروت از میان ببرد .هرچه سرپیچی شیعیان

عربستان و آمادگی آنان برای بهچالشکشیدن رژیم سعودی بیشتر میشود ،و هرچه
| تاریخنامة انقالب| شمارة  | 3بهار و تابستان | 1397

اکثریت سنی عربستان با انجامنشدن اصالحات در داخل این کشور ،بیشتر تحریک
میشوند ،دولت عربستان سیاستهای منطقهای تندتری دربرابر ایران و عربهای

همپیمان ایران در منطقه ،اجرا میکند (کریمی فرد ،1395 ،ص.)99

با آغاز تحوالت سوریه سخنرانی پادشاه عربستان در اوت  2011ب َ ِّ
رضد اسد باعث

تیرهشدن روابط دو کشور شد .میتوان گفت که طی چند دهۀ اخیر ،روابط سعودیها
با سوریه کام ً
ال جنبۀ رقابتگونه داشتهاست؛ چون عربستان عامل شکست بسیاری از

طرحهای خود را در لبنان ،مناطق فلسطینی و ...در سیاستها و برنامههای سوریه جستجو
میکند (نجات و جعفری ولدانی ،1392 ،ص .)145در بحبوحۀ بهار عرب ،ملک عبداهلل شیپور

تغییر در سوریه را به صدا درآورد و گفت که سعودیها مایلاند دولت سوریه را سرنگون

کنند و برای این تصمیم دالیل ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک فراوانی دارند (نیاکویی و بهمنش،

 ،1391ص .)121منظور از دالیل ایدئولوژیک بدون شک این است که عربستان سعودی
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با مذهب رسمی وهابیت از زمان استقاللش تا به امروز همواره خود را در رقابت با ایران
شیعی در منطقۀ خلیج فارس و خاورمیانه میبیند ) .(Sajedi, 1993, p75این کشور طی

سالهای گذشته و در رقابت منطقهای با ایران بهشدت از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی

در عراق و لبنان و بحرین و تشکیل «هالل شیعی» نگران بوده و تالش کردهاست که
این نفوذ را مهار کند (برزگر ،1392 ،صُ .)264حسنی مبارک رئیسجمهور مخلوع مصر
نیز پیشتر گفته بود که شیعیان کشورهای عربی بیشاز آنکه به کشورهای خود وفادار
باشند به ایران وفادارند (حسنپور و موسوی منور ،1396 ،ص .)125ازاینرو عربستان

سعودی در راستای منافع موجود خود ،نظم منطقهای شکلگرفته پساز تحوالت جهان
عرب و نفوذ ایدئولوژیکی ایران را قبول ندارد و این توازن قدرت منطقهای را در
تقابل با نگاه و سیاستهای خود ارزیابی میکند .بههمیندلیل ،آ ِلسعود با بهرهگیری
قدرت موجود منطقهای را به نفع خود تغییر دهد .الگوی رفتاری عربستان نشان میدهد

که دولت آن کشور قصد ندارد تا اجازه دهد که افزایش قدرت منطقهای ایران ادامه
پیدا کند و یا اینکه ارتقای نقش منطقهای ایران به سکوت بگذرد؛ بنابراین حتی حاضر

است تا از الگوی تهاجمی استفاده کند (ترابی ،1390 ،ص .)16این کشور بهسبب روابط

نزدیک با آمریکا و خرید تسلیحات مدرن احساس میکند که میتواند در تحوالت
آتی منطقه مؤثّر باشد .در همین زمینه سعود الفیصل ،وزیر وقت امور خارجۀ عربستان
در دیدار خود با جان کری ،وزیر امور خارجۀ آمریکا ،در ژوئن  2013اعالم کرده
بود که باید برای دفاع از شورشیان اقدام کنیم ،چون نمیتوانیم دربرابر مداخلۀ ایران

و حزباهلل در سوریه ساکت بمانیم ) .(Habboush, 2013این صحبت بهمعنای تجهیز
مخالفان دولت سوریه قلمداد میشود .همین ادعا را عادل الجبیر ،وزیر خارجۀ عربستان
سعودی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با سرگئی الوروف بیان داشت؛ به این نحو

که عربستان معتقد است که حزباهلل لبنان نباید در سوریه حضور داشته باشد و برای
نفوذ ایران در منطقه باید محدودیت ایجاد شود .شبکۀ العالم نیز با انتشار صحبتهای
او مبنی بر اینکه «عربستان بارها بر ضرورت رفتن «اسد» چه با گزینه سیاسی چه با

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

از بحرانها و فرصتهای موجود مثل بحران سوریه ،در تالش است تا نظم و توازن

گزینۀ نظامی تأکید کردهاست و ما معتقدیم که اسد نباید در آیندۀ سوریه نقشی داشته
باشد» از اهداف عربستان در سوریه پرده برداشت (شبکۀ العالم .)1396 ،براساس این

موضوع باید گفت که عربستان تالش میکند تا با اقدامات گوناگون سیاسی ،امنیتی و
مالی و در هماهنگی با سایر کشورهای مخالف سوریه به تغییر دولت سوریه کمک

کند .مقامات این کشور در اجالسهای برگزارشدۀ گوناگون بهویژه اجالس موسوم
به «دوستان سوریه» و اجالس اتحادیۀ عرب نقش فعالی داشتهاند تا مواضعی رادیکال

برای تغییر دولت سوریه اتخاذ کنند (اسدی ،1391 ،ص .)158همانطورکه گفته شد
آنچه از گذشته وجود داشته و امروز عربستان سعودی را بیشازپیش درقبال سوریه
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حساس کردهاست ،روابط حسنه و گستردۀ سوریه با جمهوری اسالمی ایران در منطقه
است؛ بهگونهای که عربستان را به مخالفی جدی علیه نظام سوریه تبدیل کردهاست.
نگرانی عربستان از نزدیکی استراتژیک ایران و سوریه و برقراری توازن قدرت منطقهای

با ایران ،یکی از مهمترین دالیل تصمیم عربستان در ورود مستقیم به بحران سوریه
است .عربستان بروز بحران سیاسی در سوریه را بهانهای برای تسویهحساب با ایران

یافتهاست (نجات ،1392 ،ص .)97عربستان در اقدامات ایدئولوژیکی از سالهای 1982

به بعد ،به حمایت از سلفیهای سوری پرداخته و اینک آن را بهاوج رساندهاست .در
همین راستا ،گزارشهای دریافتشده ،حاکی از نقش عربستان سعودی در پشتیبانی
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مالی از مخالفان حکومت سوریه بهویژه از گروههای سلفی جدید همانند جبهةالنصره و
جبهۀ اسالمی است (نجات و جعفری ولدانی ،1392 ،ص .)164عربستان سعودی عالوهبر

حمایت از معارضان سکوالر از جبهۀ اسالمی سوریه نیز حمایت میکند .این جبهه

متشکل از چندین گروه کوچکتر اسالمگراست ،ازجمله :ارتش اسالم؛ احراراالسالم؛
ثغوراالسالم؛ التوحید؛ و انصاراالسالم .جبهۀ اسالمی سوریه خود را از القاعده در عراق
و سوریه متمایز میداند و غالب ًا متشکل از سلفیهایی است که بهدنبال استقرار حکومتی
اسالمی در سوریه هستند .عربستان سعودی گرچه خواهان استقرار حکومتی مذهبی

در سوریه نیست ،ولی دربرابر بشار اسد از این گروهها نیز حمایت میکند .عربستان با

حمایت مالی و تسلیحاتی خود بخشهایی از نیروهای «جبهۀ اسالمی» را از خاک پاکستان

به سوریه انتقال دادهاست ) .(Weinbaum and Khurram, 2014, p224ریاض امیدوار است
که با سقوط احتمالی دولت اسد بتواند بر روند سیاسی در عراق و لبنان بهسود سنیهای
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این کشورها تأثیر بیشتری بگذارد و شیعیان متحد ایران را در این کشورها به حاشیه

براند .ازهمینرو ،سعودیها با آغاز ناآرامیها در سوریه به این دیدگاه رسیدند که اکنون

فرصتی طالیی برای تضعیف ایران در خاورمیانه پیش آمدهاست و ازاینطریق میتوانند

به دستاوردی دربرابر ایران در منطقۀ خلیج فارس و خاورمیانه برسند؛ بنابراین سقوط نظام
سیاسی سوریه را بهنوعی تضعیف ایران و تغییر در موازنۀ قدرت منطقهای تلقی میکنند

(نجات ،1392 ،ص .)98این کشور معتقد است که منافع عربستان را حتی با پیگیری

الگوی تهاجمی باید بهشکل کامل تأمین کرد .ازنظر آنها این سیاست میتواند وزن

عربستان در خاورمیانۀ درحالتحول را افزایش دهد و بهشکلی روند امور را دوباره

بهسود کشورهای عربی با محوریت اهل تسنن تقویت کند .به باور آنها تغییر در
کشورهای حامی ایران باعث تضعیف محور مقاومت و تقویت جریان محافظهکار با
برخالف تصور عربستان مجموعۀ حوادث گویای این مطلب است که سوریه در هر

شرایطی به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت و به کشورهای مردمساالر نزدیکتر
خواهد شد .درنتیجه ،موج تغییر در منطقه گامی دیگر به ضرر عربستان پیش خواهد
رفت و ممکن است این موج تغییر در مراحل بعد و پس از بهسامانرسیدن وضعیت

کشورهای بحرانی کنونی و بهویژه سوریه ،عربستان سعودی و کشورهای پیرامون آن
را دربربگیرد تا مجبور شوند سیاستهایی جدید درقبال جنبشها و مطالبات مردم خود
اتخاذ کنند .این موضوع در چارچوب ظرفیتهای کنونی دولت سعودی و رویکردهای

آن ممکن است باعث ایجاد چالشهای سیاسی و امنیتی مهمی برای حکومت سعودی
شود (درج و امامجمعهزاده ،1397 ،ص .)111همانطورکه گفته شد جمهوری اسالمی
ایران ،سوریه را عمق استراتژیک خود تعریف کردهاست و حفظ وضع موجود در

سوریه و یا پایاندادن به بحران آن را با تثبیت حکومت بشار اسد ارزیابی میکند.

باتوجهبه موارد مذکور ،ایران درقبال بحران سیاسی اخیر سوریه قاطعانه از حکومت

اسد حمایت میکند .باید توجه داشت که چشمانداز سقوط دولت اسد برای جمهوری
اسالمی ایران نگرانکننده است و سقوط دولت اسد ،عم ً
ال انزوای ایران را در منطقه

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

محوریت عربستان خواهد شد (نجات و جعفری ولدانی ،1392 ،ص .)169بهنظر میرسد،

افزایش میدهد؛ زیرا هر حکومتی که پساز اسد در سوریه به قدرت برسد ،کمتر از

گذشته به همکاری با ایران میل خواهد داشت ).(Hentov, 2011

جنگ یمن

عربستان سعودی ازجمله کشورهای منطقه است که بعداز سرنگونی صدام ،خود را در

رقابتی جدی با ایران قرار دادهاست و تالش میکند تا دربرابر ایران نوعی توازن برقرار

کند و از رشد روزافزون قدرت ایران جلوگیری کند؛ بههمیندلیل است که رفتاری
کام ً
ال تهاجمی دربرابر سیاست ایران در منطقه در پیش گرفتهاست .مقامات سعودی
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براینباورند که حملۀ آمریکا به افغانستان و عراق سبب برکناری رژیمهای ضدایرانی

و قدرتیابی جمهوری اسالمی ایران در این دو کشور شدهاست .این حملهها عراق و
افغانستان را از موقعیت تهدید ایران خارج و به فرصتی مناسب برای ایران تبدیل کرده

و توازن قوای منطقهای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر دادهاست

و همچنین با بهقدرترسیدن شیعیان در عراق و موفقیتهای حزباهلل در لبنان ،روند
قدرتیابی ایران و شیعیان در منطقه سرعت بیشتری یافتهاست (برزگر ،1392 ،ص.)229
عربستان بهشدت نگران نفوذ منطقهای ایران بهویژه در میان شیعیان یمن است و
معتقد است که شیعیان یمنی پیوندی نزدیک با حکومت ایران و شیعیان سعودی
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دارند؛ بهگونهای که هر نوع موفقیت شیعیان یمن بهسرعت بر شیعیان سعودی اثر
خواهد گذاشت و سبب افزایش نفوذ و اعتبار جمهوری اسالمی ایران خواهد شد

(نجات و دیگران ،1395 ،ص .)160ایندیپندنت دراینباره مینویسد :نگرانی عربستان
و دیگر اعضای شورای خلیج فارس بیشتر ناشی از قدرتگرفتن گروههای شیعی
نظیر انصاراهلل در یمن است؛ چون این گروه با منافع ایران همسوست .سعود الفیصل،

وزیر امور خارجۀ عربستان ،در 23مارس 2015و در آستانۀ حملۀ عربستان به یمن،
دربارۀ نفوذ ایران در یمن هشدار داد و تهدید کرد که علیه جنبش انصاراهلل وارد

عمل خواهد شد ) .(independent, 2015جنبۀ فرهنگی خیزش انصاراهلل در سه محور

قابلبررسی است :نخست شیعیبودن و حضور مبانی شیعه در آن؛ دوم نقد وضعیت

موجود بهویژه اعتراض به فعالیتهای سکوالر دولت یمن برای مهیاکردن شرایط

برای فعالیت وهابیون و دخالتهای گاهوبیگاه عربستان و آمریکا در امور یمن؛ و سوم
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ترویج افکار امامخمینی و انقالب اسالمی ایران در زمینههایی چون مبارزه با آمریکا و
اسرائیل (تالشان ،1391 ،ص .)18این مسئله برای عربستان غیرقابلتحمل است و این

کشور تمام تالش خود را میکند تا از تبدیل انصاراهلل به الگویی مانند حزباهلل لبنان
جلوگیری کند .ازاینرو علت ورود مستقیم عربستان به موضوع یمن و تالش این

کشور را برای چینش عناصر دلخواه خود در ساختار قدرت در یمن باید در چارچوب
رقابت منطقهای با ایران و درک آنان از ارتباط جمهوری اسالمی ایران با جریانهای
اسالمگرای منطقه دانست (خضری و دیگران ،1394 ،ص .)183قابلذکر است که روابط

جمهوری اسالمی ایران و یمن در طول  36سال گذشته همواره تابع عوامل منطقهای و

بینالمللی بودهاست .تا پیشاز پیروزی انقالب اسالمی ایران ،دو کشور یمن شمالی و
یمن جنوبی در سیاست خارجی ایران تعریف و جایگاه مشخصی نداشتند؛ بهویژه آنکه
اتحاد شوروی در دریای سرخ و دریای عمان و تسلط بر تنگۀ استراتژیک بابالمندب

فراهم شود و رفتوآمد کشتیهای نظامی و تجاری غرب در این حوزهها مختل شود.

این موضوع بخشی از دغدغههای منطقهای ایران در آن دوره بود؛ بنابراین ،سیاست
خارجی تهران در دورۀ پهلوی دوم درقبال یمن جنوبی نگاهی همراه با نگرانی بود .در

آن زمان ایران به نیابت از آمریکا و غرب بخشی از نیروهای نظامی خود را در ظفار
برای دفاع از پادشاهی عمان مستقر کرد (هوشی سادات .)1393 ،پساز پیروزی انقالب
اسالمی شاهد جابهجایی در جهتگیری سیاست خارجی یمن شمالی و جنوبی درقبال
ایران هستیم .یمن شمالی جز اولین کشورهایی بود که در 25بهمن 1357جمهوری

اسالمی ایران را به رسمیت شناخت و سفیر این کشور به دیدار امامخمینی(ره) آمد و

یک جلد کالماهلل مجید را ازطرف علی عبداهلل صالح به امام(ره) تقدیم کرد .ولی با آغاز
جنگ تحمیلی ،یمن شمالی به رهبری «علی عبداهلل صالح» تحتتأثیر موضعگیریهای
شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت و از تهاجم رژیم بعث عراق به ایران حمایت

کرد .یمن شمالی که در ابتدا خود را طرفدار انقالب ایران نشان داده بود ،در جریان

جنگ تحمیلی حتی سربازانی را هم برای کمک به رژیم بعث عراق به جبهه فرستاد؛

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

یمن جنوبی از متحدان اتحاد شوروی بود و این موضوع سبب شده بود تا حضور نظامی

درحالیکه یمن جنوبی به رهبری «علی ناصر محمد» از تهران پشتیبانی میکرد .دولت

یمن جنوبی همچنین پساز وقوع انقالب برای نشاندادن حسن نیت خود ،یک خلبان
اسیر ایرانی را -که از سال  1967بهعلت سقوط هواپیمایش در مرز عمان دستگیر شده بود

 -با میانجیگری جبهۀ آزادیبخش خلق عمان آزاد کرد (امیردهی ،1389 ،ص .)127نکتۀ

قابلتوجه دربارۀ جنبش انقالبی حوثیها در یمن این است که حسین حوثی  -بنیانگذار
جنبش انقالبی شیعیان یمن  -نقشی تعیینکننده در تأسیس حزب حق در سال 1991م
داشت و پساز مدتی و در سال 1997م جنبش جوانان مؤمن را پایهگذاری کرد .او ارادتی
عمیق به انقالب اسالمی ایران داشت و نزدیکی وجوه فکری و رفتاری جنبش انصاراهلل
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با مبانی بینشی شیعیان امامیه و بهتب ِع آن الزامات گفتمانیِ انقالب اسالمی ایران ،سبب
شد تا عبدالرحمن الراشد ،دبیر سابق روزنامۀ الشرق االوسط و از چهرههای کلیدی

عربستان در حوزۀ رسانه ،حوثیها را «تندروهای ایرانی» بنامد (خضری و دیگران،1394 ،

صص  192و  .)194پس میتوان مشاهده کرد که تأثیر انقالب اسالمی ایران بر شیعیان

یمن بهویژه جنبش حوثیها عمیق است و در میان آنها تأکید بر آرمانهای انقالب
اسالمی مانند مبارزه با صهیونیسم و استکبارستیزی کام ً
ال مشهود است .ازسوی دیگر،
بخشی از رویکرد جمهوری اسالمی ایران درقبال بحران یمن برای حمایت از جنبشها

و انقالبهای آزادیبخش مردمی در این کشور است (رستمی و دیگران ،1397 ،ص.)24
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باید توجه داشت که مداخلۀ مستقیم ایران در امور یمن تحولی مختص سالهای اخیر
است .در سالهای  2004تا  ،2010حوثیها شش مرتبه با دولت علی عبداهلل صالح،

رئیسجمهور تحت حمایت عربستان سعودی در یمن ،وارد جنگ شدند .کشورهای

حاشیۀ خلیج فارس َدرپیِ سقوط صدام حسین در عراق در سال  2003بهطور فزاینده
از افزایش نفوذ ایران در منطقه بیم داشتند و تهران را به حمایت از حوثیها متهم

میکردند؛ بااینحال ،تحلیلگران مستقل دربارۀ حمایت ایران از حوثیها شک و تردید

داشتند .یوست هیلتر َمن 1عضو گروه بحران بینالملل ،در سال  2004دراینباره گفت:
«ایرانیها بهشدت هوشمندانه عمل کردهاند .آنها هیچ نقش خاصی درروند تحوالت
در یمن ایفا نکردند ،ولی درنهایت اتفاقات به آنها نسبت داده شد و اکنون آنان

میتوانند روی این مسئله سرمایهگذاری کنند ».رهبران دولت عربستان و یمن مکررا ً
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ایران را به حمایت از حوثیها با کمکهای مالی ،آموزشی و تجهیزاتی متهم میکردند؛
ولی اتهامات مقامات آ ِلسعود و یمن دربارۀ حمایت تجهیزاتی و آموزشی ایران از
حوثیهای یمن هرگز ثابت نشد .مقامات دولت عربستان و یمن گاهی این اتهام را
ِ
اعتقادات
مطرح کردهاند که رهبران حوثی بهدنبال منحرفکردن پیروان خود از اصول و
میانهر ِو شیعه بهسوی شکل ستیزهجویانهتر شیعۀ دوازدهامامی مطابق با راهبرد مذهبی
ایراناند ) .(Terrill, 2011, p19آنچه برای ایران در یمن اهمیت دارد ،در درجۀ نخست
1. Joost Hiltermann

ایفای نقشی سازنده در تحوالت این کشور برای رفع چالشهای موجود درجهت تفاهم

گروههای سیاسی و در درجۀ دوم ،حمایت از متحدان خود برای جلوگیری از خروج
تحمیلی آنان از صحنۀ قدرت است .سیاست نخست سبب میشود تا قدرت و جایگاه
میکند؛ یعنی افزایش وزن گروههای یمنی همسو با ایران را .درصورت تغییر شرایط
و نبود امکان مشارکت برای اجرای سیاست نخست ،پیگیری سیاست دوم میتواند

برگ برندهای برای ایران در عرصۀ منطقهای در تقابل با قدرتهای رقیب ،بهویژه
عربستان باشد (میرزادۀ کوهشاهی ،1393 ،ص .)62بهنظر میرسد که عربستان سعودی در
پیشبرد دیدگاهها و ایدئولوژیاش برای آیندۀ خاورمیانه شکست خوردهاست و بهناچار

بهدنبال ترویج ترس دربارۀ مقاصد و قابلیتهای ایران است .این تبلیغات نشانۀ ترس
تدافعی عربستان است؛ چون عربستان سعودی بهخوبی میداند که تغییر در هریک از

کشورهای عربی منطقه بر عربستان نیز بیتأثیر نخواهد بود؛ بنابراین هرگونه تغییر در

یمن میتواند تغییر در عربستان را سرعت بخشد (واعظی ،1392 ،ص .)314بههرحال،
عربستان سعودی تجاوز نظامی خود را به یمن واکنشی به تهدید ایران نامیدهاست؛

تهدیدی که به باور سعودیها در قالب حوثیهای یمن و در کنار مرزهای جنوبی این
کشور قرار دارد .دولت عربستان سعودی بهشدت از قدرتگیری حوثی ِ
های متأثر از
انقالب اسالمی ایران در هراس است و برای جلوگیری از نفوذ اندیشههای انقالبی و

شیعی به مرزهای خود و درنتیجه بیداری مسلمانان شیعۀ این کشور ،اقداماتی تهاجمی

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقهای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

ایران در عرصۀ منطقهای ارتقا یابد .این مسئله بهخودیخود سیاست دوم را تقویت

انجام دادهاست (ابراهیمی و ُدرج ،1396 ،صص  154و .)159

نتیجهگیری

در این پژوهش سعی شد تا سیاستهای منطقهای عربستان را تحتتأثیر گفتمان

انقالب اسالمی ایران بررسی کنیم .عربستان پیشاز انقالب ایران نقش اقتصادی دکترین
نیکسون را برعهده داشت؛ ولی با وقوع انقالب ایران نقش کشوری مهم را در برقراری

توازن قوا دربرابر ایران عهدهدار شد .روابط خارجی ایران و عربستان حتی در زمان
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همکاری هم ،همراه با رقابت بودهاست .سه عامل تأثیرگذار در این روابط عبارتاند از:
نفت؛ مذهب؛ نیروهای خارجی .قبلاز انقالب اسالمی ایران ،نفت و نیروهای خارجی

عامل تنظیمکنندۀ روابط دو کشور بودند؛ ولی بعداز پیروزی انقالب اسالمی و با
مطرحشدن موضوع صدور انقالب ،عامل مذهب و نیروی خارجی تنظیمکنندۀ روابط
دو کشور شدند .در همین راستا منازعات داخلی سوریه و یمن فرصتی فراهم کرد
تا عربستان راهبرد کال ِن ستیزهجویانۀ خود علیه انقالب اسالمی ایران را وارد مرحلۀ
جدیدی کند .درواقع ازآنجاکه سوریه پیوندهایی عمیق با گفتمان انقالب اسالمی ایران

برقرار کردهاست ،عربستان سعودی با استراتژی تغییر رژیم سوریه ،در مرحلۀ نخست
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بهدنبال قطع این پیوندها و در مرحلۀ بعد با گسست در محور مقاومت بهدنبال تضعیف
ِ
مخالف بشار اسد در سوریه
انقالب اسالمی برآمدهاست .تقویت داعش و نیروهای
در دستور کار عربستان قرار گرفتهاست .عربستان سعودی با استراتژی ایرانهراسی و

شیعههراسی سعی دارد تا نفوذ ارزشها و گفتمان انقالب اسالمی را در یمن مهار کند؛
زیرا نفوذ ارزشهای انقالب اسالمی ایران را تهدیدی فزاینده علیه نظام آ ِلسعود میبیند

و درنتیجه سعی میکند تا با برجستهسازی تهدید جمهوری اسالمی ایران و صرف

هزینههای فراوان ،با ارزشهای انقالب اسالمی ایران مقابله کند.
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