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Abstract
Objective: Iran and Saudi Arabia are two prominent actors in the Middle East
and regional rivals. In this regard, Iraq is one of the important reflections of
the competitive policies of Iran and Saudi Arabia in the region. The political
and security developments in Iraq in 2003 led to an increase in the role and
influence of the Islamic Republic of Iran in the country's political scene. In
this regard, Saudi Arabia is trying to prevent the development of Iran's
political and spiritual influence in Iraq while increasing its sphere of influence
and expanding its geopolitical territory in Iraq. Therefore, the main goal of
the research is to analyze the policies and mechanisms of Saudi Arabia in the
face of this country's confrontation with the Islamic Republic of Iran in the
field of Iraqi politics (2013-2003).
Method: The present study, relying on the descriptive-analytical method and
the context of the theory of threat balance, is an attempt to examine the various
dimensions and angles of this issue.
Results: The findings show that Saudi Arabia, following the defeat of ISIS in
Syria and Iraq, with the aim of balancing Iran's regional power, has resorted
to measures such as inciting Salafism, inciting insecurity in Iran's geopolitical
realm and strengthening its defense base in order to prevent the growing
power of Iran in Iraq; On the other hand, Iran is trying to strengthen its
relations with post-ISIS Iraq to prevent the change of power equations in favor
of its regional and international rivals, especially Saudi Arabia in this country.
Conclusion: The results of the research show; Saudi Arabia is pursuing a
policy of controlling and controlling Iran's influence in the region, including
Iraq, in order to restore its power and influence in Iraq, which has been
accompanied by an increase in the scope of Tehran's influence in Iraq's
politics since 2003 US-led invasion. And in this regard, inn a strategic alliance
with its regional and trans-regional allies, it has adopted policies against
Tehran's interests in the Iraqi political arena.
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چکیده
هدف :ایران و عربستان دو بازیگر مطرح خاورمیانه و رقیب منطقهای یکدیگر محسوب میشوند .در این رابطه،
عراق یکی از بازتابهای مهم سیاستهای رقابتی ایران و عربستان در منطقه محسوب میشود .تحوالت سیاسی
و امنیتی سال  3003میالدی در عراق ،منجر به افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران در صحنه
سیاسی این کشور شد .در این راستا ،عربستان در تالش است تا ضمن افزایش حوزه نفوذ و گسترش قلمروی
ژئوپلیتیکی خود در عراق ،از توسعه نفوذ سیاسی و معنوی ایران در این کشور جلوگیری به عمل آورد .از اینرو،
هدف اصلی پژوهش ،تجزیه و تحلیل سیاستها و سازوکارهای عربستان سعودی در مقابلهجویی این کشور با
جمهوری اسالمی ایران در صحنه سیاست عراق ( )3003-3012میباشد.
روش :پژوهش حاضر در تالش است؛ با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنۀ تهدید ،به
بررسی ابعاد و زوایای مختلف این موضوع بپردازد.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان میدهد که عربستان در پی شکست داعش در سوریه و عراق ،با هدف موازنهسازی
قدرت منطقهای ایران ،به اقداماتی چون تحریک سلفیگری ،دامنزدن به ناامنیها در قلمروی ژئوپلیتیکی ایران و
تقویت بنیان دفاعی روی آورده است تا از این طریق از رشد فزاینده قدرت ایران در عراق جلوگیری کند؛ از طرفی
ایران نیز در تالش است با تقویت مناسبات خود با عراق پساداعش مانع از تغییر معادالت قدرت به نفع رقبای
منطقهای و بینالمللی خود به خصوص عربستان در این کشور شود.
نتیجهگیری :نتایخ حاصل از پژوهش نشان میدهد؛ عربستان سعودی برای احیاء قدرت و نفوذ خود در عراق که
بعد از حمله سال 3003آمریکا به این کشور با افزایش و توسعه قلمروی نفوذ تهران در صحنه سیاست عراق همراه
بوده است ،سیاست کنترل و مهار نفوذ ایران در منطقه از جمله عراق را دنبال میکند و در این راستا؛ در اتحادی
راهبردی با همپیمانان منطقهای و فرامنطقهای خود ،به اتخاذ سیاستهایی علیه منافع تهران در صحنه سیاسی عراق
دست زده است.
واژگان کلیدی :ایران ،عربستان ،عراق ،موازنه منطقهای ،موازنه تهدید.
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مقدمه
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی همواره بهعنوان دو کشور مطرح و تأثیرگذار خاورمیانه
بهخصوص پس از وقوع انقالب اسالمی و همچنین سقوط صدام و پیدایش بیداری اسالمی در
منطقه ،درصدد افزایش توان بازیگری خود و همچنین نقشآفرینی و نفوذ هر بیشتر در خاورمیانه
برآمدهاند و از این طریق با کسب موقعیتهای ایدئولوژیک و استراتژیک برتر خاورمیانه ،امنیت
و جایگاه آینده خود را تضمین کنند و به قدرت اول منطقهای تبدیل شوند .با این اقدامات ،دو
کشور ایران و عربستان با اتخاذ سیاست کنترل و مهار یکدیگر ،وارد بازی تقابلی شده که یکی از
حوزههای اجرایی آن عراق است .تحوالت سیاسی -امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیکی عراق جدید
از سال  ،3003بهگونهای رقم خورده که وضعیت شیعیان این کشور را از گروهی در حاشیه و به
دور از منابع و ابزارهای قدرت به نیروهایی مهم و اثرگذار در معادالت قدرت و ساختار سیاسی
عراق تبدیل کرده است و این امر به سبب ماهیت شیعی دولت جمهوری اسالمی و ارتباط شیعیان
عراق با ایران ،باعث باال رفتن جایگاه و نقش منطقهای تهران ،افزایش نفوذ و قدرت چانهزنی آن
و درنهایت به هم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه شده است .روند تحوالت سیاسی عراق و
قدرتیابی شیعیان در صحنه سیاست این کشور ،بر اساس قواعد و اصول دموکراتیک ،از منظر
وجود اقلیت شیعی در عربستان و تأثیرپذیری آنها از قدرت باالی شیعیان عراق نیز قابلتوجه
است که این امر میتواند به افزایش فشارها و ایجاد چالش برای مقامات ریاض کمک کند و به
شکل فزایندهای به ایجاد تنش و شکاف قومی و مذهبی در عربستان منجر شود؛ بنابراین ،این
مسئله از نظر افزایش تقاضاهای جامعه شیعی عربستان و پیامد آن برای تعامالت شیعی -سنی
برای مقامات ریاض اهمیت دارد .این مسائل همراه با سقوط طالبان در افغانستان ،تغییر و تضعیف
حاکمان سنی در منطقه ،خروج نیروهای نظامی امریکا از خاک عراق در راستای افزایش قدرت
و نفوذ ایران در معادالت سیاسی این کشور ،شکست داعش در سوریه و عراق و نقش مؤثر ایران
در مبارزه با این گروه تروریستی و عدم موفقیت عربستان در جنگ فرسایشی با یمن از جمله
امتیازهایی است که به ایران تعلق گرفته و عربستان از آن محروم مانده است؛ بنابراین ،سعودیها
در تالشاند تا با اقداماتی چون طرح ائتالفهای منطقهای و فرامنطقهای ،کمک به جنگهای
فرقهای در عراق ،تحریک سلفیگری ،حمایت از گروه تروریستی داعش و هدایت کردن آن به
سمت ایران برای رقیب سنتی خود چالشها و مشکالت امنیتی ایجاد کنند تا بتواند قافیه باخته
شده در عراق ،سوریه و یمن و  ...را جبران کنند.
در همین راستا ،مقاله حاضر در تالش است بر اساس چهارچوب نظری موازنه تهدید و با استفاده
از روش توصیفی -تحلیلی ،سازوکار تقابلجویی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در
صحنه سیاست عراق که در جهت موازنهسازی منطقهای و مهار نفوذ همدیگر در سطح منطقه گام
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برمیدارند ،را مورد بحث و بررسی قرار دهد .برای انجام پژوهش و گردآوری دادههای حاضر از
منابع کتابخانهای و اینترنتی استفاده شده است.
 .0پیشینه و ادبیات تحقیق
پیرامون مقابلهجویی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در صحنه سیاسی عراق مقاالت
و کتابهای زیادی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است که در ادامه به مهمترین آنها که
بیشترین قرابت را با موضوع بحث حاضر دارد ،پرداخته میشود.
 .1کیهان برزگر ( ،)3011در مقاله خود با عنوان «دالیل اجتناب ایران از درگیری با عربستان
سعودی» ریشههای خصومت میان ایران و عربستان را در سه حوزه رقابت ایدئولوژیک شیعه و
سنی ،رقابت ژئوپلیتیک مبنی بر نقش و نفوذ بیشتر در منطقه و دیدگاههای متضاد دو کشور
درباره حضور امریکا در منطقه و چالشهای امنیتی ناشی از آن میداند .برزگر با بیان اینکه از
نظر عربستان ،با براندازی طالبان و صدام به دست امریکا ،توازن قوا در منطقه به نفع ایران
تغییرکرده است ،عنوان میکند؛ عربستان برای مقابله با این شرایط یک سیاست دوجانبه اتخاذ
کرده است :نخست آنکه بر اساس دکترین سلمان یک سیاست مستقل و تهاجمی اتخاذ کرده که
هدف نخست آن مهار ایران در منطقه و جهان به لحاظ سیاسی ،نظامی و اقتصادی است؛ دوم
آنکه با استفاده از البیهای ویژه در کنگره و اتاقهای فکر در امریکا نتایج مثبت توافقنامه
هستهای میان ایران و امریکا ،موسوم به برجام ،را به چالش بکشد.
 .3سید امیر نیاکویی و علیاصغر ستوده ( ،)1311در تحقیقی با عنوان «ماهیت راهبرد عربستان
سعودی علیه انقالب اسالمی ایران در منازعات سوریه و عراق» ،بیان میدارند که عربستان با
استراتژی تغییر رژیم در سوریه و به چالش کشیدن هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی عراق،
به دنبال کاهش نفوذ انقالب اسالمی ایران در منطقه و تضعیف محور مقاومت و اسالمگرایی
انقالبی ایران است ،زیرا که این الگو میتواند اسالم محافظهکار عربستان را در پهنه مسائل عربی
با چالش مواجهه کند .در این راستا؛ عربستان سعودی با بهرهگیری از مفهوم هالل شیعی در منطقه،
در تالش است جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان یک تهدید در منطقه مطرح کند.
 .3سید امیر نیاکویی و سجاد مرادیکالرده ( ،)1311در پژوهشی تحت عنوان «رقابت قدرتهای
منطقهای در عراق» ،که در فصلنامه روابط خارجی به چاپ رساندهاند؛ با بهرهگیری از تحلیلهای
ژئوپلیتیکی و بررسی رقابت بازیگران منطقهای و بینالمللی مانند ترکیه ،عربستان و امریکا در
عراق ،سیاستهای حمایتی آنها را از برخی گروهها و جریانهای معارض دولت عراق ،ایجاد
چالش در قلمروی ژئوپلیتیک ایران ارزیابی میکنند.
 .1امین سیکال ( ،)3017در اثر خود با عنوان «خاورمیانه و شمال افریقا :ناحیه در حال تغییر
یا گذار؟» به بررسی تحرکات و اقدامات عربستان سعودی در خاورمیانه پرداخته است و به این
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یافته رسیده است که روندهای نوظهور منطقهای از سال  3003تاکنون موجب شده است تا
عربستان تحرکات گستردهای را برای دستیابی به مقام قدرت منطقهای و مهار جمهوری اسالمی
ایران در سطح منطقه خاورمیانه انجام دهد .تحوالت خاورمیانه پس از به قدرت رسیدن ملک
سلمان در سال  3011به مرحله غیرقابل بازگشتی رسیده و این منطقه وارد گذار ژئوپلیتیک و
مقاومت در برابر حکومتهای مستبد و قدرتهای فرامنطقهای شده است.
 .1آندره پلبانی )3011(1در اثر خود که مجموعه مقاالتی را در خود جای داده است؛ به ریشههای
خیزش جریان نوسلفیگری در منطقه غرب آسیا پرداخته و تحوالت داخلی عراق و دخالت
بازیگران خارجی در زمینه شکلگیری این خالفت خودخوانده را تبیین میکند .نویسنده در مقاله
نخستین این مجموعه با عنوان «میراث نمایان القاعده در عراق از زرقاوی تا خالفت اسالمی
نوظهور» به بررسی سیاستها و حمایتهای کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی
به گروه تروریستی داعش با هدف مقابله با محور شیعی و در رأس آن جمهوری اسالمی ایران
میپردازد.
3
 .7گرگوری گاست فرگوسن ( ،)3006در مقالهای با عنوان «عربستان سعودی :عراق ،ایران،
توازن قدرت منطقهای و مسائل فرقهای» ،رقابت برای حفظ توازن قدرت سیاسی را عامل مؤثر
در روابط ایران و عربستان میداند .فرگوسن معتقد است عراق پس از سقوط صدام در سال
 3003بهعنوان عرصه جدیدی برای رویارویی و رقابت بین ایران و عربستان تلقی شد .عربستان
با نگرانی از گسترش نفوذ ایران در عراق جدید درصدد حمایت از معارضان سنی این کشور
برآمده است و در این راستا به ارسال کمکهای مالی و نظامی فراوانی برای شورشیان سنی عراق
مبادرت میورزد .نگرانی و ترس عربستان این است که تهران از نفوذ خود در عراق برای تحکیم
و تثبیت روابط خود با بغداد استفاده کند .نویسنده در ادامه میافزاید دولت بوش در جهت تالش
برای ایجاد یک ائتالف ویژه از دولتهای منطقه برای مهار رشد بیرویه نفوذ ایران در خاورمیانه
گام برمیدارد .در این میان باید گفت؛ نوآوری و تازگی پژوهش بر این اساس است که اگرچه در
خصوص تقابل و موازنهگرایی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در عرصه تحوالت
عراق پژوهشها و تحقیقات زیادی صورت پذیرفته است ،ولی مقاله حاضر سعی داشته در کنار
رقابت و زورآزمایی دو کشور ایران و عراق در صحنه سیاست عراق ،به عراق پساداعش و نابودی
گروه تروریستی داعش در این کشور نیز بپردازد.
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 .8چهارچوب نظری :نظریه موازنه تهدید
قبل از مفهومسازی نظریه موازنه تهدید 1آشنایی با مفهوم موازنه قدرت 3بهعنوان قدیمیترین،
بادوامترین و مناقشهبرانگیزترین نظریه سیاست بینالملل ضروری است .مفهوم کلی و اساسی
موازنه قدرت بر مبنای این ایده است که کشورها در برابر افزایش قدرت یکدیگر دست به واکنش
زده و این واکنش در قالب ائتالف و اتحاد بازیگران نمود پیداکرده تا بتوانند قدرت فزاینده یکدیگر
را خنثی کنند .هسته مرکزی و بنیادین نظریه موازنه قدرت ،مفهوم قدرت است .هرگونه افزایش
قدرت از سوی بازیگری با واکنش بازیگران مختلف روبهرو شده و آنها را به اتحاد و
ائتالفسازی علیه دولت قدرتمند وادار میکند )«. (Kaufman & Others, 2007:15موازنه
تهدید» مفهومی است که استفان والت 3برای درک عمیقتر ،علمیتر یا به تعبیر خود وی
«پاالیش» 1مفهوم سنتی «موازنه قوا» ارائه کرده است) . (Walt, 1988:281وی با بررسی و
مطالعات خود در زمینه فرایند تشکیل اتحادها و ائتالفها در قرن بیستم و بهخصوص در دوران
جنگ جهانی اول و دوم و همچنین دوران جنگ سرد بر این اعتقاد است که بازیگران دولتی ،نه
بر اساس منطق توازن قوا ،بلکه بر مبنای اصل توازن تهدید عمل میکنند (.)Walt,1987: 223
بهعبارتدیگر ،دولتها در برابر هر قدرتی به سیاست توازن قوا روی نمیآورند ،بلکه در مقابل
بازیگری که افزایش قدرت آن را تهدید میپندارند ،دست به موازنهسازی میزنند .کالین و مریم
المان 1دو نظریهپرداز مهم این نظریه ،مفهوم موازنه تهدید را بهمثابه پیشرفتی الکاتوشی در مفهوم
موازنه قوای کنت والتز 7به حساب میآورند ،زیرا مفهوم جدید ،توانایی تبیین و تحلیل پدیدهها و
وقایعی را دارد که مفهوم سنتی موازنه قوا از تبیین آنها ناتوان است ( Elman & Elman, 2003:
 .)20از نظر والت« ،دولتها در مقابل درک تهدید دو نوع سیاست را در پیش میگیرند؛ نخست
آنکه دولت یا دولتهایی که مورد تهدید قرار گرفتهاند ،به دلیل وجود تهدید و بر اساس اصل
توازن تهدید ،دست به موازنه میزنند و دوم اینکه کشور یا کشورهای مورد تهدید ،سیاست
همراهی را در پیش میگیرند ،یعنی برای حفظ بقا و امنیت خود با طرف تهدیدکننده متحد میشوند
(چگنیزاده .)31 :1321 ،بر این اساس ،استفان والت با نقد نظریه موازنه قوا ،نظریه موازنه تهدید
را ارائه ک رده است .والت در اصالح نظریه موازنه قوا ،دریافت تـهدید را با توجه به عوامل زیر
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توصیف میکند .1 :قابلیتهای کلی1؛  .3مجاورت جغرافیایی(3نزدیکی تهدید)؛  .3قابلیتهای
تهاجمی3؛  .1نیات تهاجمی .)Walt, 1987: 5-22(1در این راستا میتوان گفت؛ عربستان سعودی
با توجه به فضای آنارشیک حاکم بر منطقه خاورمیانه ،در پی بیشینهسازی قدرت نسبی خود
است و در این روند ،تالش می کند تا قدرت رقبای خود همچون ایران را کاهش دهد .در ابتدای
دوره پس از صدام ،تضادهای ایدئولوژیک و رقابتهای استراتژیک کالن حاکم بر روابط ایران و
عربستان ،دو کشور را به سمت توسعه رقابتهای استراتژیک خود در حوزه عراق سوق داد و بر
این اساس تبدیل کردن عراق جدید به متحد استراتژیک خود بهعنوان اصلیترین موضوع رقابت
بین تهران و ریاض مطرح شد .هماکنون دو کشور درصدد محدود کردن جایگاه قدرت و حوزه
نفوذ همدیگر در صحنه تحوالت عراق برآمده و در تالشاند از عرصه نفوذ و تأثیرگذاری طرف
مقابل در سطح منطقه بکاهند.
 .2حمله امریکا به عراق و افزایش نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران
کشور عراق بنا به دالیل ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچر این را ظرفیت
دارد که موازنه قوای منطقهای را به نفع یا ضد بازیگران در منطقه تغییر دهد .عراقِ متمایل به
عربستان ،بهمنزله تنگتر شدن حلقه انزوا بر ضد ایران و بالعکس عراق متمایل به ایران؛ باعث بر
هم خوردن توازن قدرت به نفع ایران ،توسعه ژئوپلیتیک شیعه و شروع گرایشهای جداییطلبانه
از سوی شیعیان عربستان سعودی و همچنین دستیابی آسان ایران به سوریه و لبنان و افزایش
نقشآفرینی ایران در فلسطین و کاهش نقش عربستان در روند صلح خاورمیانه خواهد بود.
سعودیها در دهههای گذشته ،بیشتر سعی کردهاند تا با توازنسازی بین ایران و عراق ،نگرانیهای
امنیتی خود را کاهش دهند .دو سال پس از پیروزی انقالب  1161ایران ،کشورهای عرب حوزه
خلیجفارس با تشکیل شورای همکاری خلیجفارس بهطور عملی در جهت مقابله و رفع نگرانی
از بابت حضور یک جمهوری اسالمی جدید در منطقه گام برداشتند (شهریاری)322 :1317 ،؛
بنابراین ،در سطح منطقهای هدف اصلی عربستان تداوم نقش برتر یا هژمونی این کشور در
شبهجزیره عربی و متعاقب آن در منطقه خاورمیانه است و هر تحولی که این هژمونی را به چالش
بکشد ،تهدیدی برای امنیت و منافع ملی عربستان خواهد بود.
اشغال عراق از سوی امریکا و تغییر رژیم در این کشور را میتوان مهمترین رویدادی تلقی کرد
که منجر به شکلگیری دوره جدیدی از تعامالت و رویکردهای میان بازیگران منطقهای و توازن
قدرت در خاورمیانه شده است (هراتی و دیگران .)167 -166 :1311 ،در مارس  3003و
1. Overall Capabilities
2. Geographic Proximity
3. Offensive Capability
4. Aggressive Intentions
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علیرغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخالفت دولتهای مهم دنیا ،ایاالتمتحده
طی اقدامی یکطرفه به خاک عراق تجاوز کرد و رژیم صدام حسین را که به حمایت از
سازمانهای تروریستی ضدامریکایی متهم شده بود ،سرنگون کرد ( .)Prifti, 2017: 91تغییر رژیم
و به قدرت رسیدن شیعیان و کردهای عراق و کاهش قدرت اعراب سنی ،باعث شد تا نظام
سیاسی جدی دی در عراق پدیدار شود که با توجه به سیاست خارجی متفاوت آن از رژیم سابق،
معادالت استراتژیک و توازن قدرت در منطقه را وارد مرحله جدیدی کرده است (شهریاری،
 .)321 :1317در این راستا؛ با حمله نظامی امریکا به عراق ،عالوه بر تغییر موازنه قوا ،سیستم
مثلثی توازن قوا میان ایران ،عربستان و عراق از میان رفت و ایران و عربستان در چهارچوب
یک نظام دوقطبی ،بهطور مستقیم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند ( .)Jahner, 2012: 44در این
باره «گریگوری گاس »1کارشناس مسائل عربستان معتقد است؛ بهترین چهارچوب برای فهم و
تبیین سیاست و نظم منطقه خاورمیانه« ،جنگ سرد» بین ایران و عربستان است که هر دو بازیگر
بهعنوان رهبر ،در راستای دستیابی به قدرت فائقه منطقهای نقش بازی میکنند و در این میان
در تالش برای محدود کردن و حذف یکدیگر از معادالت قدرت در منطقه برآمدهاند؛ بهگونهای
که دو کشور در منطقه با هم رویارویی نظامی ندارند ،اما بر سر توسعه و گسترش نفوذ در ساختار
سیاسی دولتهای ضعیف و شکننده با هم در تضاد هستند (نجفیسیار و قلخانباز.)136 :1317 ،
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ،جبهه سوریه و عراق محل تالقی نیروهای مقاومت به رهبری
ایران و کشورهای محافظهکار عربی به رهبری عربستان است و شکست هر یک از طرفین در
این جنگ نیابتی ،به معنای برتری دیگری در منطقه است ( .)Goodarzi, 2013: 32در این میان،
این دو کشور در پی ارتقا و توسعه دایره نفوذ جریانهای طرفدار خود و تضعیف و محدود کردن
گستره نفوذ و قدرت طـرف مقابـل در عراق هستند ( .)Loi & cordesman, 2011: 9ریاض
هرگونه رشد جایگاه شیعیان در عراق را افزایش دامنه نفوذ ایران تصور میکند .قدرتیابی شیعیان
در این کشور موجب برجستگی توازن امنیت در خلـیجفـارس شد؛ بهویژه آنکه «از نظر عربستان،
ایران ذینفع اصلی حذف صـدام بود» ( .)Addis, 2010: 5به هر ترتیب ،با سقوط صدام و کنار
رفتن حزب بعث از ساختار قدرت سیاسی عراق ،با توجه به افزایش روابط اقتصادی و حجم
فزاینده تجارت و بازرگانی میان تهران -بغداد و همچنین حضور باالی زائران ایرانی در
زیارتگاههای شیعه در خاک عراق ،قدرت و نفوذ تهران در ساختار سیاسی عراق بهویژه در منطقه
جنوب این کشور که شیعیان سکونت دارند ،بهسرعت افزایش داشته است (نیاکویی و مرادیکالرده،
 .)136 :1311ازاینرو ،عربستان سعودی با سیاست حمایت از سنیهای عراق عالوه بر نفوذ
در عراق ،درصدد تخریب چهره ایران در عراق برآمده است ( ،)Bazoobandi, 2014: 9بهگونهای
1. Gregory Gause
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که با تقویت و روی کار آوردن سنیهای این کشور از نفوذ و قدرت جمهوری اسالمی ایران در
عراق بکاهد و توازن قدرت منطقهای را به سود ریاض و همپیمانان منطقهای خود تغییر دهد و
عمق استراتژیک خود را در سطح منطقه گسترش دهد.
از منظر واقعگرایی ،خاورمیانه یک سیستم منطقهای آنارشیک است که بر اساس قواعد واقعگرایی
سیاست قدرت کار میکند و انگیزه بقا در وضعیت آنارشی ،ایران و عربستان را ،بهعنوان دو
عضو سیستم منطقهای خاورمیانه ،ناگزیر از جستوجوی قدرت و نفوذ کرده است .در این
خصوص باید گفت؛ رابطه بین ایران و عربستان بهخصوص بعد از سقوط دولت صدام ،متأثر از
تنشهای ساختاری موجود در منطقه است .هرکدام از این دو بازیگر به دنبال رهبری جهان اسالم
و همچنین چیدمان ،خاصی از نظم در منطقه هستند .درحالیکه برداشت ایران از عربستان بهعنوان
یک بازیگر وابسته به امریکا است که برتری مشروع ایران را در خلیجفارس به چالش میکشد،
عربستان نگران قدرت و جاهطلبی ایران در منطقه بهخصوص افزایش قدرت این کشور بعد از
سقوط صدام و همچنین جنگافزارهای هستهای احتمالی آن است (کریمیفرد)12 :1311 ،؛
بنابراین ،عربستان سعودی با حمایت از جهادگران وهابی در کشورهای منطقه از جمله عراق در
تالش برای قطع نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران برآمده و در راستای تغییر موازنه قدرت
برای تثبیت نظم منطقهای مطلوب گام برمیدارد.
در سطحی بسیار کلیتر و مفهومیتر ،نیز دیدگاه حاکمان سعودی در مورد بحران سیاسی عراق
بهطور فزایندهای از مالحظات و نگرشهای مربوط به نظم سیاسی و موازنه قدرت منطقهای و در
رأس آن جلوگیری از افزایش نفوذ و قدرتمند شدن ایران در غرب آسیا تأثیر میپذیرد (نیاکویی
و مرادیکالرده .)131 :1311 ،از نظر عربستان ،توافق برجام خطر دستیابی ایران به سالح
هستهای را از بین نمیبرد ،بلکه صرفاً آن را چند سال به تعویق میاندازد .درحالیکه در
کوتاهمدت با برداشته شدن تحریمها ،میلیاردها دالر نصیب ایران میشود و این کشور میتواند
شور و نشاط بیشتری به جاهطلبیهای منطقهای خود بدهد .همچنین ،فارغ از محتوای توافق
برجام ،عادی شدن تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی باعث تغییر توازن قدرت در منطقه
به نفع تهران و به ضرر ریاض خواهد شد ( .)Berman, 2015: 86از نظر مقامات بلندپایه عربستان
و شرکای عرب منطقه ،این توافقنامه هستهای در صفحه شطرنج خاورمیانه از نظر سیاسی،
اقتصادی و نظامی به جمهوری اسالمی ایران توان و قدرت بازیگری باال و آزادی عمل بیشتری
در جهت تأمین سیاستها و اهداف منطقهای آن خواهد بخشید و این خود ،هژمونی منطقهای و
جهانی ایران را تثبیت میکند؛ بنابراین ،در توافقنامه هستهای ایران با طرفهای غربی باید
تنشهای منطقهای از جمله بحران سوریه ،عراق و یمن و حمایت مقامات تهران از حزباهلل لبنان
و اپوزیسیون شیعه در بحرین نیز مدنظر قرار میگرفت ( .)Kalout, 2015: 26از سوی دیگر،
ریاض هرگونه توافق هستهای میان ایران و مجموعه غرب را نهتنها در راستای منافع خود
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نمیبیند ،بلکه همچنین آن را جزئی از تحولی میداند که میتواند به صعود و گسترش نفوذ
منطقهای ایران کمک کند .از اکتبر  ،3013ریاض تردید را کنار گذاشته و سعودالفیصل وزیر
خارجه وقت این کشور آشکارا وارد گفتوگویی با ایاالتمتحده شد تا اطمینان حاصل کند
گفتوگوها با تهران امنیت عربستان را به خطر نیندازد و برنامه هستهای احتماالً مخفی ایران را
متوقف کند ( .)Keynoush, 2016: 174به اعتقاد عربستان ،برنامه هستهای ایران میتواند توازن
منطقهای را به نفع ایران تغییر دهد و این موضوع با توجه به تقویت مواضع و جایگاه ایران در
عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و فلسطین حائز اهمیت خواهد بود .عربستان بههیچوجه نمیخواهد
رقابت با ایران را در عرصه هستهای واگذار کند .با همه تالشها و هزینههایی که از سوی بازیگران
مخالف ایران برای به قدرت رساندن عوامل و عناصر نزدیک به خود در انتخابات اکتبر سال
 3012عراق صورت پذیرفت؛ بعد از انتخابات «برهم صالح» به مقام ریاست جمهوری در صحنه
سیاست عراق رسید و قدرت را در اختیار گرفت که دارای اهداف و رویکرد مشترکی با جمهوری
اسالمی ایران است ،او نیز «عادل عبدالمهدی» را برای نخستوزیری معرفی کرد که همگان بر
نزدیکی وی به ایران اتفاقنظر دارند .صالح در جریان سفر نوامبر  3012خود به تهران که اولین
ایستگاه از تور منطقهای رئیس جمهوری این کشور بود؛ متعهد شد که روابط کشورش با ایران را
بهبود ببخشد و پیشنهاد کرد که «نظام جدید منطقهای» با مشارکت عراق و ایران تشکیل شود که
بر پایه «یکپارچگی سیاسی ،منافع ملی و همکاری بین کشورها و دولتها» است .وی در ادامه
تأکید کرد که عراق نباید زمینهای برای مبارزه بین ارادههای متناقض باشد .در این راستا میتوان
گفت؛ جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی بهویژه در مرحله عراق پساداعش در تالش است
ضمن تثبیت و تضمین نفوذ خود در صحنه تحوالت عراق با هدف حفظ موازنه موجود منطقهای
از شکلگیری معادالت قدرت به نفع عربستان و متحدان منطقهای آن در عراق ممانعت ورزد.
تهران در راستای حفظ و تثبیت جایگاه خود در صحنه سیاسی عراق با هدف توسعه روابط
همهجانبه بهویژه روابط اقتصادی با بغداد گام برمیدارد و مانع از بر هم زدن آن توسط بازیگران
خارجی میشود .از طرفی ،عربستان سعودی نفوذ منطقهای خود را که مبتنی بر نفوذ مذهب سنی
و قومیت عربی است با وجود حکومت شیعه نزدیک به ایران در عراق در خطر میبیند و ایران
را مسئول قوی شدن شیعیان در عراق میداند؛ بنابراین ،ریاض برای تضعیف نفوذ و مهار توسعه
نفوذ ایران در عراق دست به حمایت از گروههای تروریستی و اقدامات خرابکارانه در عراق زده
است که آتش زدن کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در سپتامبر  3012در بصره در این راستا
قابلبررسی است.
قدرت گیری تهران در نگاه ریاض افزون بر تبعات منطقهای و بینالمللی برای عربستان ،پیامهای
داخلی فراوانی نیز خواهد داشت .رهبری سعودی بر این باور است که افزایش قدرت ایران سبب
بسیج سیاسی شیعیان در درون کشورهای واجد حکومتهای سنی در خلیجفارس خواهد شد
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(احمدیان .)111 :1311 ،درواقع ،ظهور و تعامل دو کشور همسایه که در آن شیعیان منابع و
ابزارهای قدرت را در دست داشته باشند ،آن هم در قلب منطقه استراتژیک خاورمیانه ،دقیقاً همان
چیزی بود که کشورهای سنی عرب و بهویژه عربستان سعودی بعد از واگذاری و انتقال قدرت از
سوی صدام از آن میترسیدند (نیاکویی و مرادی کالرده .)131 :1311 ،بر همین اساس ،عربستان
سعودی یکی از اهداف و سیاستهای اصلی خود را کنترل و محروم کردن جریان تشیع از منابع
قدرت در ساختار سیاسی عراق و بهتبع آن در تمام منطقه خاورمیانه تعیین کرده است .بعد از
تضعیف و فروپاشی رژیم بعث در صحنه سیاست عراق و قدرتیابی شیعیان این کشور بهعنوان
جمعیت حداکثری و در پی آن افزایش قدرت و نفوذ ایران در ساختار سیاسی عراق ،عربستان
سعودی که خود را بازنده بازی استراتژیک قدرت در عراقِ پس از تهاجم امریکا به خاک این
کشور میداند؛ بر تنشهای قومی -مذهبی در صحنه عراق و غرب آسیا دامن زده است .ازاینرو،
این کشور در تالش برآمده است تا با افزایش سهم اعراب سنی در معادالت و ساختار قدرت
عراق ،از گسترش قلمروی نفوذ و قدرت گروههای شیعی جلوگیری کند ( Cordesman, 2010:
 .)4عمدهترین نگرانی اعراب منطقه و در رأس آنها عربستان ،حضور فزاینده شیعیان در ساختار
قدرت عراق بود که بعدها با تثبیت جایگاه و موقعیت حزباهلل در لبنان ،آنان به ارائه طرح هالل
شیعی پرداختند .ملک عبداهلل ،پادشاه اردن ،با اشاره به توان و پتانسیل باالی شیعه ،از شکلگیری
هالل شیعی در کشورهای ایران ،عراق ،سوریه ،بحرین و لبنان و در پی آن تضعیف جریان سنی
منطقه و تغییر نظم سیاسی و توازن قدرت بین دو فرقه اصلی اسالمی و درنتیجه به وجود آمدن
چالشهای جدید برای سیاستها و منافع واشنگتن و متحدانش در غرب آسیا خبر داد که این
امر میتواند موازنه قوای منطقهای را در راستای سیاستهای محور مقاومت و در رأس آن
جمهوری اسالمی ایران شکل بخشد .عالوه بر وزیر امور خارجه وقت عربستان ،حسنی مبارک،
رئیسجمهور پیشین مصر ،نیز در این باره تأکید کرد« :شیعیان همواره به ایران وفادار هستند.
بسیاری از آنها به ایران وفادارند و نه به کشورهایی که در آن زندگی میکنند» (ازغندی و
آقاعلیخانی .)331 :1313 ،ترکیالفیصل ،رئیس سابق سرویس اطالعاتی عربستان ،در حاشیه
اجالس داووس  3011عنوان کرد« :شیعیان امروزه توانستهاند بر بسیاری از کشورها مسلط شوند،
گروههای سیاسی تشکیل دهند ،سالح تولید کنند و بر دشمنان خود چیره گردند .بهزودی آشکارا
در مقابل آنها خواهیم ایستاد» .همچنین ولید بن طالل از شاهزادگان بانفوذ سعودی در مورد عراق
گفت« :اگر بیداری جامعه شیعه عراق مهار نشود ،تبدیل به بمب ساعتی روزشمار همانند انقالب
اسالمی میشود و تمام منطقه را دگرگون خواهد کرد» (مرادیکالرده و دیگران.)301 :1317 ،
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طبق نظرات خسودوفسکی 1درباره جهانیسازی جنگ ،تز کمربند یا بلوک سنی توسط کاندولیزا
رایس 3در سال  3007مطرح شد و بهعنوان راهبردی برای مهار ایران ،نمود عینی پیدا کرد.
این طرح توسط بندر بن سلطان و بوش اجرا شد (التیامینیا و دیگران .)11 :1316 ،در این راستا
باید گفت؛ مقامات واشنگتن با این کار خود ،زمینه حضور و مداخلهجویی در کشورهای منطقه
را با هدف تأمین و تضمین اهداف و منافع منطقهای واشنگتن و متحدان منطقهای آن فراهم کردند.
درواقع ،هدف واقعی عربستان سعودی ،بیثباتسازی عراق و سوریه است؛ به این امید که دولت
عمدتاً شیعی عراق و دولت اسد در دمشق سرنگون شوند و جای آنها را رژیمهای سنی رادیکالی
بگیرد که تابع سعودیها و در مشت سعودیها و نیز امریکا ،اسرائیل و انگلیس باشد.
 .4ائتالفسازی منطقهای و فرامنطقهای عربستان علیه نفوذ ایران در منطقه
استفانوالت 3بر این باور است که محرک اساسی دولتها انگیزش بقا در آنارشی است و آنها
هنگامیکه با تهدید مشترکی مواجه میشوند ،برای بقا دست به اتحاد میزنند .بر اساس باور والت،
دولتها ازآنجاکه تحت یک ساختار آنارشیک بینالمللی زندگی میکنند ،همواره نسبت به یکدیگر
بیاعتماد هستند و همواره نگران مخاطراتی احتمالی هستند که از محیط بیرونی امنیت آنها را به
خطر بیندازد .والت باور دارد که افزایش ترس دولتها از یک دولت است که به شکلگیری
ائتالفهای توازنبخش میانجامد و دولتها از دولتی بیشتر میترسند که تهدیدآمیزتر دریافته
شود (جعفریولدانی و پیرهادی .)63:1311 ،در این میان باید گفت؛ یکی از راهبردهای اساسی
و استراتژیک عربستان سعودی در قبال افزایش قدرت و نفوذ منطقهای ایران در غرب آسیا ،اتحاد
و ائتالفسازی با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است .در این زمینه ،عربستان تالش میکند
با تشکیل ائتالفها و اتحادهای منطقهای و بینالمللی با همکاری امریکا و اسرائیل ،جبهه
یکپارچهای علیه ایران تشکیل دهد .از نظر عربستان ،اساس این اتحادها ،هراس از ایران بهعنوان
بازیگر کلیدی و رهبر محور مقاومت است که نقش هژمونی را در منطقه کسب کرده است و از
طریق محور مقاومت ،نظامهای عربی و همچنین اسرائیل را تهدید میکند (.)Schueftan, 2017
کشور عربستان سعودی در واکنش نسبت به رفتار و سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمی ایران
در غرب آسیا که در جهت محدود کردن قلمروی ژئوپلیتیکی عربستان گام برمیدارد؛ معتقد است
که ایران قصد تغییر نظم سیاسی و موازنه قدرت منطقهای در غرب آسیا را به نفع خود دارد و در
این راستا به کاهش قلمروی نفوذ و قدرت بازیگری ریاض در منطقه مبادرت میورزد .ایران در
1. Khodudovsky
2. Condoleezza Rice
3. Stephen Walt
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تالش است تا از طریق گسترش و تثبیت حلقههای محور مقاومت در منطقه غرب آسیا ،دایره
نفوذ خود را به صورت فزایندهای بر کشورهای منطقه گسترش داده و به توسعه حضور و جای
پای خود در این کشورها کمک کند و از این طریق سیستم سیاسی و امنیتی کشورهای عراق،
سوریه ،لبنان ،بحرین و یمن را هر چه بیشتر به خود وابسته کند ( .)Mcinns, 2016: 3در همین
راستا ،با پیدایش منافع مشترک اسرائیل سعودی با هدف تقابل با ایران تالشهای مشترک هر دو
برای مهار ایران و تبدیلشدن آن به هژمون منطقه (با توجه به درگیری نظامی در سوریه ،عراق و
یمن) افزایش یافت .در این زمینه ،سران نظامی و امنیتی اسرائیلی و سعودی با هم دیدارهایی
داشتند؛ بهطوریکه حتی بنا بر گزارشها ،رئیس موساد با رؤسای سرویس اطالعاتی و امنیت
ملی عربستان دیدار داشته است .همچنین ،مئیر داگان ،1رئیس موساد ،از سال  3003تا 3010
مذاکراتی با ریاض برای بهکارگیری حریم هوایی سعودی برای حمله احتمالی به ایران داشته است
( .)Melman, 2017: 8فرید زکریا نیز در این خصوص در حاشیه نشست مجمع اقتصادی داووس
میگوید« :عربستان سعودی ،اسرائیل را پیش از آنکه یک دشمن بداند ،یک متحد میبیند ،زیرا
دو عامل اساسی آنها را (عربستان و اسرائیل) را تهدید میکند« :ایران و داعش» (نجفیسیار و
قلخانباز .)111 :1317 ،همچنین برخی رسانههای صهیونیستی با ابراز خشنودی از ولیعهدی بن
سلمان ،آغاز به افشای روابط پشت پرده دو رژیم کرده و از دیدارهای محرمانه او با مقامات
اسرائیلی در خالل دو سال اخیر خبر دادهاند .روزنامه یدیعوت آحارونوت 3نیز به نقل از منابع
اطالعاتی خاطرنشان ساخت که محمد بن سلمان دیدارهایی با مقامات اسرائیلی داشته است و
این مقامات اسم رمزِ «پسر» را برای او انتخاب کرده بودند ( .)Dorell, 2017:2از سویی دیگر،
برخی از سران اسرائیلی معتقدند که محمد بن سلمان در به رسمیت شناختن اسرائیل ،سیاست
احتیاط را دنبال خواهد کرد ،اما یقیناً در ادامه ،رویکرد سیاسی سعودیها به سمت و سوی
توسعه روابط با اسرائیل پیش خواهد رفت؛ تا جایی که ایجاد یک جبهه واحد و همسو با
همکاری عربستان -اسرائیل برای از بین بردن دامنه نفوذ جمهوری اسالمی ایران در لبنان ،عراق،
سوریه و یمن را میتوان محتمل دانست (.)McKernan, 2017: 43
نقطه عطف تحول در سیاست خارجی عربستان را میتوان در بیشینهسازی تقابل با ایران در همه
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در سطح منطقه و در نظام بینالملل مشاهده کرد .در این
زمینه ،عربستان که از قدرتیابی ایران پس از ظهور دولت شیعی در عراق و تحوالت خاورمیانه
پس از بهار عربی و توافق هستهای برجام میان ایران و غرب بهشدت نگران شده بود؛ با احیای
روابط با امریکا در دوره ترامپ ،به ایجاد ائتالف منطقهای و بینالمللی علیه ایران در نشست
 3016ریاض به اتهام تروریسم پرداخت و در سازمانهایی مانند اتحادیه عرب ،شورای همکاری
1. Meir Dagan
2. Yedioth Ahronoth

فصلنامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال نهم ،شماره  ،0پیاپی  ،22بهار 0211

/55درج و عباسی

خلیجفارس ،سازمان کنفرانس اسالمی ،سازمان ملل متحد و ...اقدامات تبلیغاتی و عملیاتی وسیعی
را در مقابله با ایران و محور مقاومت در دستور کار قرار داد (جاودانیمقدم و حریرفروش:1316 ،
 .)13استفان والت به این موضوع اشاره دارد که هرگونه تأثیرگذاری بر نظم منطقهای نیازمند
هماهنگی با بازیگران اصلی سیاست بینالملل است .بر اساس نگرش والت ،کشورهایی همانند
ا مریکا از الگوی رویارویی هویتی و تضادهای ژئوپلیتیکی در فضای امنیت منطقهای بهره
میگیرند .واقعیتهای کنش ساختاری بازیگران بهگونهای است که بدون نقشیابی و مشارکت
قدرتهای بزرگ ،بازیگران منطقهای قادر نخواهند بود از سازوکارهای پرمخاطره و مناقشهآمیز
در امنیت منطقهای استفاده کنند (جوادی و ایکنبری .)61 :1323 ،در این راستا باید گفت؛
ائتالفسازی فرامنطقهای یکی از سیاستهای سنتی عربستان محسوب میشود که در دهههای
گذشته عمدت ًا با محوریت آمریکا پیگیری شده است .این ائتالفسازی پس از دوره پرتنش روابط
دو کشور در زمان باراک اوباما ،بار دیگر در دوره ترامپ از سر گرفته شده است و سیاستها و
اهداف منطقهای دو کشور را در مسیر واحدی قرار داده است .دو کشور امریکا و عربستان در
منطقه غرب آسیا در راستای مهار و به زانو درآوردن ایران در منطقه سیاست مشترکی را دنبال
میکنند .هرچند ترامپ در جریان اولین سفر خود در می  ،3016به منطقه غرب آسیا و عربستان
سعودی ،با قراردادهای نظامی و تسلیحاتی هنگفتی که با ریاض منعقد کرد؛ بیشتر از آنکه به
دنبال اتحاد و ائتالفسازی با این کشور در غرب آسیا باشد ،در پی تأمین و تضمین اهداف
تجاری و اقتصادی مدنظر خود در منطقه است ،اما سعودیها انتظار دارند درازای این قراردادهای
هنگفت ،دستکم از حمایت و پشتیبانی معنوی واشنگتن برای مقابله با قدرت و نفوذ فزاینده ایران
در منطقه غرب آسیا برخوردار باشند (نورعلیوند .)31-37:1317 ،در همین راستا ،عربستان
سعودی اقدام به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و خرید تجهیزات نظامی بهخصوص از کشور
ایاالتمتحده کرده است که این امر میتواند دور جدیدی از رقابت تسلیحاتی را در منطقه غرب
آسیا تشدید کند .در دوره ترامپ ،امریکا بالغبر  100میلیارد دالر سالح و تجهیزات استراتژیک
به عربستان فروخته است .در این رابطه ،همچنین توافق شد ،در طی یک دوره  10ساله ،واشنگتن
سالحهایی به ارزش  310میلیارد دالر در قالب قراردادهای فیمابین به عربستان تحویل دهد.
قرارداد فوق ،نشانگر توسعه معنادار و استراتژیک مناسبات نظامی عربستان با امریکا است.
ریاض ،نهتنها در زمینه نظامی و تسلیحاتی با امریکا قراردادهای مهمی امضا کرده است ،بلکه در
زمینه اصالحات اقتصادی نیز با شرکتهای امریکایی ،قراردادهایی به ارزش دهها میلیارد دالر
امضا کرده است که بیانگر توسعه حمایت و پشتیبانی واشنگتن از عربستان در منطقه خاورمیانه
است .در این راستا؛ مقامات کاخ سفید معتقدند« :واشنگتن در تالش است تا روابط نظامی خود
با کشورهای منطقه را برای مقابله و کنترل مقاصد و رفتار منطقهای ایران در غرب آسیا توسعه
بخشد ( .)David, 2017: 13در این رابطه باید گفت؛ ازآنجاییکه عربستان سعودی از حیث تنظیم
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ترتیبات امنیتی خلیجفارس ،همچنان خود را باالتر از دیگر کشورهای منطقه دانسته و برای در
اختیار گرفتن رهبری آنها با ایران رقابت میکند و از طرفی ترس عربستان از حرکت همسایگان
این کشور به سمت تفکر شیعی و تسلط ایران بر منطقه ،باعث شده است تا مقامات سعودی بیش
از هر دوران دیگری به دنبال به راه انداختن مسابقه تسلیحاتی در منطقه باشند .نکته حائز اهمیت
اینکه از دوره ترامپ به بعد ،واشنگتن به دنبال حمایت از ایجاد یک اسرائیل بزرگ یا سرزمین
کامل اسرائیل در منطقه و حمایت منطقهای از ریاض برای همراهی و هماهنگی بیشتر با تلآویو
جهت ایجاد سد نفوذ و مقابله با قدرت و نفوذ منطقهای ایران در غرب آسیا است؛ تا با تضعیف
و به انزوا کشاندن جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،از قلمروی نفوذ ایران در غرب آسیا بکاهد
و به اهداف و منافع واشنگتن و همپیمانان منطقهای آن جامه عمل بپوشاند.
 .5تأثیر و نقش عربستان سعودی در قدرتیابی داعش در عراق
عربستان سعودی بهعنوان یکی از مهمترین تأمینکنندگان مالی داعش ،از آغاز شکلگیری این
گروه تروریستی در عراق از سال  ،3003نقش مهمی را ایفا کرده است .عربستان پس از به
قدرت رسیدن شیعیان نزدیک به ایران در عراق ،احساس کرد که نفوذ منطقهای ایران و شیعیان
گسترشیافته و بر همین اساس به انحای مختلف تالش کرد تا جریانات سنی و معارضین را
تقویت کند .رژیم عربستان با راهکارهای مختلفی مانند حمایت از بعثیها و گروههای تکفیری
و جریانهای معارض ،تالش کرده است تا روند نهادینه شدن و تثبیت قدرت سیاسی بر اساس
مؤلفههای جمعیتی را مخدوش کند؛ این سیاستها نقش مؤثری در ناامنی متداول در عراق داشته
است ،بهگونهای که مقامات بلندپایه عراق نیز اشاره کردهاند که مقامات سعودی با ارائه کمکهای
مالی و رسانهای و نیز حمایتهای آموزشی و فکری از جریان وهابیت ،عامل بسیاری از تنشها
1
و انفجارهای خونین در عراق بوده است (پوراحمدی و عباسی .)107 :1311 ،بیزینس اینسایدر
میگوید« :داعش کمکها و هدایای خصوصی از سنیهای مرفه کشورهای متحد امریکا از جمله
کویت ،قطر و عربستان دریافت میکند .پیش از ماه مارس  ،3011نخستوزیر وقت عراق ،نوری
المالکی ،عربستان سعودی و قطر را متهم کرد که آشکارا داعش را حمایت میکنند .وی به
تلویزیون فرانس  31گفت« :من عربستان و قطر را مسئول تحریک و تشویق این جنبشهای
تروریستی میدانم .من آنها را مسئول حمایت از داعش به لحاظ سیاسی و رسانهای و تدارک
پول برای خرید اسلحه میدانم (التیامینیا و دیگران ،1316 ،ص.)101 .
سرتیتر اصلی ایندیپندنت 3با این عنوان شروع شد؛ «بحران عراق :چطور عربستان سعودی به
داعش کمک کرد تا شمال عراق را به تصرف درآورد؟» و در ادامه نوشت« :از چند ماه قبل از
1. Business Insider
2. Independent
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یازده سپتامبر تا همین اواخر ،بندر بن سلطان ،سفیر قدرتمند و سابق سعودیها در واشنگتن و
رئیس سابق اطالعات عربستان ،گفتوگوهای شومی با رئیس سرویس اطالعات بریتانیا -ام آی
سیکس -آقای سر ریچارد دیرالو 1داشت» .بندر به وی گفت« :در آینده نزدیک فقط خدا در
خاورمیانه میتواند به داد شیعه برسد .بیش از یک میلیارد سنی از پس آنها بر خواهند آمد»
(التیامینیا و دیگران .)101 :1316 ،بسیاری از تحلیلگران غربی ،داعش را ابزار دست عربستان
و گروهی مورد حمایت این کشور میدانند و حمله داعش به تمامیت ارضی عراق را اعالم جنگ
عربستان علیه ایران تحلیل کردهاند (شهریاری .)303 :1317 ،سر ریچارد دیرالو ،3رهبر سازمان
اطالعات مخفی انگلستان ،در این مورد گفت« :غیرممکن است که افزایش اقدامهای داعش در
مناطق سنینشین عراق و همکاری سنیها با داعش بدون رضایت مأموران عربستان باشد»
( .)Patrick, 2014: 1در همین زمینه ،گونتر مایر 3مدیر مرکز تحقیقات در جهان عرب در دانشگاه
ماینز 1معتقد است« :مهمترین منبع مالی برای داعش ،کمکهای کشورهای خلیجفارس و از همه
مهمتر کشور عربستان سعودی است» (پوراحمدی و عباسی.)101 :1311 ،
دیلی بیست( 1رسانهای رسماً متعلق به نیوزویک) در مقالهای با عنوان «متحدان امریکا در حال
تأمین مالی داعش هستند» نوشت« :دولت اسالمی عراق و شام (خالفت داعش) هماکنون در
حال تهدید بغداد است و این دولت ،یعنی داعش چهار سال پیش توسط خیران مرفه کویت ،قطر
و عربستان سعودی که هر سه متحدان امریکا هستند تشکیل شد .این سه متحد امریکا
دستورالعملهای دوگانهای در جنگ علیه ترور دارند .گروه افراطگرایی که هماکنون تهدیدی برای
بقای دولت عراق است ،سالها پیش با کمک خیرانِ متحد امریکا در منطقه خلیجفارس پرورش
یافت .عنصر کلیدی حامی داعش افراد ثروتمند کشورهای عربی خلیجفارس از جمله قطر ،کویت
و عربستان سعودی هستند و گاهی اوقات این حمایت با تأیید ضمنی رژیمهای این کشورها انجام
میشود» (التیامینیا و دیگران .)101 :1316 ،عربستان سعودی بنا به دالیلی از کارت داعش در
صحنه سیاست عراق استفاده میکند و از این طریق سیاستها و خطمشی محور مقاومت و در
رأس آن جمهوری اسالمی ایران را در منطقه با چالش اساسی روبهرو میسازد؛ نخست اینکه،
این گروه تروریستی به دولتی حملهور شده که درنتیجه انتخابات پارلمانی سال  ،3010برخالف
میل مقامات سعودی ،منجر به بهبودی اوضاع سیاسی شیعه و گسترش ژئوپلیتیکی آن و بهتبع آن
باال رفتن موقعیت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا شده است .دوم اینکه،
ریاض با حمایت مالی و نظامی از اقدامات تهاجمی داعش علیه بازیگران محور مقاومت ،به
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تسلیحات پیشرفته و قابلتوجهی دست یافته است که این امر خطوط ارتباطی جمهوری اسالمی
ایران با سواحل شرقی دریای مدیترانه را نیز دچار مشکل کرده است؛ این پُل ارتباطی از طریق
عراق و بهویژه مناطقی در غرب این کشور -که به اشغال داعش درآمده -ایران را به سوریه و
لبنان متصل میکند (شهریاری .) 303 :1317 ،در این راستا باید گفت؛ عربستان با تقویت و
حمایت مالی و لجستیکی از داعش میکوشد ضمن تضعیف دولت شیعی در عراق ،حکومتی سنی
در این کشور بر سر کار آید تا بدینوسیله از عرصه قدرت و نفوذ ایران در منطقه بکاهد.
قابلیت تهاجمی داعش وقتی تشدید شد که با سیاست خارجی تهاجمی عربستان همسو شد.
دکترین سیاست خارجی دولت ملک سلمان که توسط محمد بن سلمان و نیز عادل الجبیر ،وزیر
خارجه ضدایرانی ،هدایت میشود ،بر مبنای بحرانآفرینی و نبرد نیابتی با جمهوری اسالمی در
منطقه استوار شده است .عربستان سعودی با افزایش قابلیتهای تهاجمی داعش در منطقه سیاست
منطقهای خود را بر محدودسازی جمهوری اسالمی بهویژه در عراق و سوریه قرار داده است.
ریاض که ازیکطرف با بحران متراکم تقاضاهای داخلی و از طرف دیگر با تغییر سیاست خارجی
کاخ سفید مواجه شده ،میکوشد در منطقه نقشآفرینی کند .سیاست خارجی تهاجمی عربستان و
به تعبیر یکی از نویسندگان «دکترین سلمان» واکنشی به دکترین اوباماست که برخالف سایر
رؤسای جمهوری امریکا در پایان دوره ریاست جمهوری آن و بهطور اعالمنشده ،حاضر به
پرداخت هزینه حداکثری نیست ( .)Obaid, 2016: 2یکی از جدیترین انتقاداتی که مخالفان
سیاست خاورمیانهای باراک اوباما مطرح میکردند ،رفتارهای منفعالنه ،بیعملی یا تعلل و
سردرگمی در تصمیمسازی و اقدام در مواجه با تحوالت میدانی در عراق و سوریه بوده است.
از منظر دونالد ترامپ ،راهبرد جدید باید با رد هرگونه امکان «سازگاری یا مذاکره» با عوامل
تهدیدزا – که گروه داعش بهطور مشخص در کانون توجه آن قرار دارد– ،بر ضرورت «شکست»
آن در صحنه نبرد تأکید کند .در این رویکرد ،داعش یک تهدید امنیتی مستقیم برای امنیت و
منافع ملی امریکا محسوب میشود و بخش عمدهای از سیاست امریکا در منطقه معطوف به
چگونگی تقابل با این گروه تروریستی است (باقری و دیگران .)121 :1316 ،درواقع ،مطرحشدن
مسائل هویتی و مقابله داعش با شیعه و بهویژه ایران ،در حمایت عربستان از آنها نقش مهمی
ایفا میکند .مقابله و مخالفت با سیاستها و تحرکات جریانات شیعی و بسیج مردمی عراق که با
هدایت استراتژیک جمهوری اسالمی ایران و سردار قاسم سلیمانی انجام میگرفت ،فشار حداکثری
به غرب و مقامات عراق در عدم استفاده از نیروهای حشد الشعبی و کمکهای مالی و تسلیحاتی
و اطالعاتی از جریانات سلفی -تکفیری در عراق ،بخشی از اقدامات و سیاستهای منطقهای
عربستان سعودی در غرب آسیا ،متعاقب تحوالت اخیر بوده است (دهشیری و حسینی:1311 ،
 .)133همچنین نقش این کشور در حمله تروریستی  31شهریور  1316به مراسم رژه نیروهای
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مسلح در اهواز که  31نفر شهید و  70نفر نیز مجروح به همراه داشت ،در این راستا قابل ارزیابی
است.
مفتیان وهابی عربستان همواره فتاوی مورد نیاز گروههایی چون داعش را در توجیه افکار و
اقدامات و جنایاتشان صادر میکنند ،بهنحویکه حتی باراک اوباما در مصاحبهای با شبکه «ان
بی اس» مشکل پیش روی امریکا را در خاورمیانه نه ایران ،بلکه افراطگرایان سنی مذهب در
منطقه دانست .این در حالی است که بر مبنای شواهد میدانی ،عربستان درصدد است با تقویت
گروههای تروریستی ضدشیعه و ناراضی در منطقه ،حضور و نفوذ معنوی ایران را تضعیف کند
(شریعتی و وکیلی .)12 -11 :1317 ،نابودی تمامی مسلمانان و اقلیتهای غیرمسلمان در
خاورمیانه ،هدفی است که رهبران داعش به دنبال آن هستند .آنچه در مواضع داعش به نظر میآید
این است که هدف اول شیعیان هستند که عمدتاً در ایران ،عراق و بحرین اقامت دارند ( Rashid,
 .)2014: 25نگاه داعش به شیعه ،حاکی از آن است که این گروه سلفی -تکفیری ،ایران را بهعنوان
هسته اصلی و محوری شیعه در غرب آسیا مورد هدف قرار داده و اعتقاد دارد باید به سمت هسته
حرکت کرد که چالش و مانعی اساسی برای توسعه سرزمینی این گروه تکفیری به حساب میآید.
از نگاه گروه تروریستی داعش ،ایران شیعی بهعنوان هسته اصلی و مرکزی مخالفان حکومت
اسالمی مورد ادعای داعش به هر نحو ممکن باید مورد هدف قرار گیرد تا حلقههای محور
مقاومت در منطقه تضعیف و از هم بگسلد .احساس داعش بر این است که ایران اسالمی به لحاظ
تأثیرگذاری بر معادالت قدرت منطقه ،مانع عمده این گروه برای اجرای احکام اسالمی است و از
عملیاتی شدن اهداف و سیاستهای منطقهای آن ممانعت میورزد .بهزعم داعش حمله به مقدسات
و ارزشهای شیعی در خاک عراق پیشزمینه مناسبی برای ورود به اقدام بعدی علیه ایران است
تا از این طریق با ایجاد چالش و تهدیدات امنیتی و ارضی برای ایران ،محور مقاومت را در منطقه
با فروپاشی روبهرو سازد .اگرچه گروه تروریستی داعش تهدیدی جدی و اساسی برای ایران
اسالمی به شمار نمیرود و توانایی مقابله با ایران اسالمی را ندارد ،اما حمایتها و پشتیبانیهای
پشت پرده برخی از حکام سنی عرب با محوریت عربستان میتواند این تهدید را به یک جنگ
فرسایشی مذهبی در کل منطقه تبدیل کند.
بهطورکلی ،بیثباتی و ناامن کردن عراق میتواند با دو هدف عمده بر امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران تأثیرگذار باشد و تمامیت ارضی این کشور را با تهدید جدی مواجه سازد؛ نخست اینکه،
ایران به شکل گستردهای درگیر مسائل داخلی و امنیتی عراق شده و همزمان نگرانی و دغدغه
ذهنی خود را معطوف به دو جبهه یعنی سوریه و عراق کند .گسترش و ادامه ناامنی در سوریه و
عراق بهعنوان دو حلقه امنیتی فوری و غیر فوری جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدی امنیتی و
سرزمینی برای ایران محسوب میشود .در این صورت ،عراق بهعنوان حائلی راهبردی بین ایران
و سوریه ،میتواند به فرسایش توان اطالعاتی و نظامی ایران در منطقه بینجامد و از توان تدافعی
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و قدرت بازیگری ایران در منطقه غرب آسیا بکاهد .دوم اینکه ،با تشدید و ادامه اقدامات نظامی
و تهاجمی در خاک عراق ،دامنه جنگ و درگیری را به سمت مرزهای غربی ایران کشانده و در
این جبهه نیز دغدغه ذهنی جمهوری اسالمی ایران را به حلوفصل تنشهای احتمالی سیاسی و
مذهبی در مناطق مرزی با عراق معطوف کند (نجات.)107 -106 :1311 ،
عراق اصلیترین کشور موجود در حلقه فوری امنیتی ایران است .بیش از  1700کیلومتر مرز
مشترک و پیوندهای فرهنگی -تاریخی دیرینه ،تأثیرپذیری ایران از تحوالت عراق را افزایش
داده است .یکی از اهداف عمده تکفیریها ،تضعیف محور مقاومت در منطقه است .مناطق تحت
تصرف داعش ،ارتباط فیزیکی ایران با محور مقاومت و عمق راهبردی ایران از عراق تا لبنان را
هدف قرار داده است .ظهور گروههای تکفیری نظیر داعش در حلقه امنیتی فوری ،تهدیدی عمده
برای ایران است .داعش در سال  3011تا  10کیلومتری مرز ایران در شهرهای جلوال و سعدیه
در استان دیالی عراق نفوذ کرد .ایران در راستای دفاع فعال به انتظار ننشست تا به حمله داعش
در مرزهایش پاسخ دهد ،بلکه با ایجاد عمق راهبردی ،خط مقدمهای خود را تا استحکام محور
مقاومت گسترش داد (مرادیکالرده و هدایتی شهیدانی .)162-121 :1317 ،بر اساس نظریه
موازنه تهدید ،دولتها برای مقابله با دولتها یا ائتالفهایی که منبع اساسی تهدیدات هستند،
درصدد ایجاد اتحاد برای محافظت از خودشان میباشند ()Walt, 1985: 5؛ بنابراین ،حضور
داعش در کشورهای عراق و سوریه و دست زدن به اقدامات تهاجمی و کشتارجمعی بهویژه پس
از حمله تهاجمی این گروه تروریستی به ایزدیتبارهای عراق باعث شد ،بیش از چهل کشور از
نقاط مختلف دنیا به رهبری ایاالتمتحده علیه داعش متحد و همپیمان شوند تا بهاصطالح داعش
را از بین ببرند و از توسعه قلمروی ژئوپلیتیکی و اقدامات تهاجمی آن در منطقه ممانعت ورزند.
این اقدام تقریباً صوری و نمایشی در حالی صورت گرفت که برخی از این کشورها از جمله
عربستان سعودی ،ترکیه ،امریکا ،امارات متحده عربی ،قطر و انگلیس در تشکیل و تجهیز
همهجانبه داعش نقش بسیار اساسی و تأثیرگذاری داشتند (نجات .)110 -111 :1311 ،در این
راستا؛ سرتیپ مسعود جزایری از ایران گزارشهای دولت عراق را تأیید کرده و میگوید که
امریکا و ائتالف بهاصطالح ضدداعش ادعا میکنند که مبارزهای را علیه این گروه تروریستی و
جنایتکار آغاز کردهاند ،اما این در حالی است که همزمان آنها در حال تأمین تسلیحاتی این
تروریستها هستند و غذا و دارو در منطقه جالله -1از توابع فرمانداری دیاله -برای داعش فراهم
میکنند (التیامینیا و دیگران .)177 :1316 ،ازآنجاکه سیاست دفاعی ایران بر رفع تهدیدات
متمرکز است ،دفاع فعال بر حضور فعال نظامی از طریق آموزش و کمکهای مستشاری تأکید
دارد .ایران یکبار در دوره جنگ تحمیلی غافلگیری را تجربه کرده است و ازآنجاکه هدف نهایی
امریکا و کارگزاران منطقهای آن به زانو درآوردن ایران است؛ بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران که
1. Jalawla
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به جای سیاست انتظار و تعریف تهدید از خاکریزهای سرزمینی خویش ،در پی انهدام تهدید از
مبدأ و ماورای مرزها است (مرادیکالرده و هدایتی شهیدانی )161 :1317 ،به کمک دولت و
مردم عراق علیه گروه تروریستی داعش شتافت و مواضع این گره تروریستی را مورد حمالت
موشکی قرار داد و اهداف و برنامههای آن را در منطقه با شکست مواجهه ساخت.
در شرایط کنونی نیز که با شکست قریبالوقوع داعش در عراق ،امریکا معادالت خود را در عراق
ازدسترفته میبیند در پی توطئههای جدید جهت پیشبرد توطئههایش در عراق از طریق حفظ
محور نظامی در عراق و مداخالت فزاینده در امور داخلی این کشور در مرحله پساداعش است.
این تحرکات امریکا در حالی است که سیاستهای اشغالگرانه و مداخلهجویانه امریکا در عراق
جزء مخاطرات و تبعات منفی از جمله تخریب و کشتار و فتنهگری از جمله رشد و گسترش
تروریسم در این کشور نتیجه دیگری نداشته است .با این تفاسیر در پایان سال  ،3016داعش
تمامی قلمروی خود را در عراق و سوریه از دست داده است ،ولی با تقویت دوقطبی شیعه -سنی
و کرد -عرب ،بستری را برای فضاهای تجزیهشده در آینده منطقه ،به وجود آورده که بر
شکافهای قومی و مذهبی ،سوار شده است.
 .6نتیجهگیری
کشور عراق به دلیل بافت اجتماعی و موزاییکی خاص و اقدامات گروههای مختلف قومی و
مذهبی در این کشور و از طرفی حضور بازیگران مختلف منطقهای و بینالمللی در صفحه
ژئوپلیتیکی عراق ،بهمثابه مینیاتوری از کل منطقه خاورمیانه به نظر میآید .از یکسو ،عدم
پیشرفت فرایند ادغام این گروهها در قالب ملتی واحد و درواقع عدم شکلگیری هویت ملی ،ابعاد
منازعهآمیز جامعه عراق را نشان میدهد که این امر دولت این کشور را به دولتی شکسته مبدل
ساخته است و از سوی دیگر ،این مسئله باعث انعطاف و تأثیرپذیری جامعه عراق از کشورهای
منطقهای و فرامنطقهای و ایجاد منافع مشترک بین اکثر گروههای عراقی و این کشورها شده ،تا
حدی که رقابت بازیگران منطقهای و بینالمللی را در قبال تحوالت عراق بعد از صدام ،تشدید
کرده است .با شکلگیری روند دموکراتیک و به قدرت رسیدن شیعیان در ساختار سیاسی جدید
عراق ،جمهوری اسالمی ایران به سطح خوبی از همگرایی و اتحاد با دولت عراق دستیافته و از
تنش و تعرض که پیش از این بر مناسبات فیمابین حاکم بوده است ،کاسته شد و دو کشور
هماکنون سیاست نسبتاً مشترکی را در قبال مسائل منطقه دنبال میکنند .به نوعی میتوان گفت؛
تحوالت سیاسی جدید عراق ،موجب گسترش حوزه نفوذ و قلمروی ژئوپلیتیکی ایران شده است
و نظم و توازن منطقهای را در جهت اهداف و سیاستهای منطقهای تهران در غرب آسیا شکل
داده است .با توجه به وضعیت رئالیستی حاکم بر منطقه خاورمیانه و خلیجفارس ،عربستان هرگونه
قدرتیابی و افزایش نفوذ و توان ایران در منطقه بهویژه بعد از انعقاد توافقنامه هستهای با غرب
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را به زیان خود میداند و در چهارچوب بازی با حاصل جمع صفر درصدد مقابله با قدرت
منطقهای ایران برآمده است؛ بنابراین ،در این راستا باید گفت؛ سیاست عربستان در عراق مبتنی
بر مقابله با گسترش دایره نفوذ و قدرت منطقهای ایران و همچنین جلوگیری از توسعه هر چه
بیشتر قلمروی ژئوپلیتیکی ایران در غرب آسیا بوده است و بر مبنای این استراتژی ،عالوه بر
نادیده گرفتن روند سیاسی جدید عراق و تحوالت ژئوپلیتیکی آن ،دست به اقدامات و تحرکات
دیگری از جمله حمایت و پشتیبانی از گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه ،تقویت هویت
سنی بهعنوان واکنشی در برابر احیای هویت شیعی ،دامن زدن به ناامنیها در حوزه ژئوپلیتیکی
ایران ،سیاست نزدیکی به رژیم صهیونیستی و ایاالتمتحده در قالب اتحادهای منطقهای و
فرامنطقهای ،خرید تسلیحات و  ...زده است .همانگونه که ایران از تحوالت سیاسی عراق و
افزایش نفوذ و قدرت گروه شیعی در این کشور به سود خود استفاده کرده است ،در طرف دیگر،
مقامات سعودی نیز با تضعیف و سقوط اقلیت سنی عراق از ساختار قدرت سیاسی راضی به نظر
نمیرسد و شکلگیر ی نظم و معادالت سیاسی در این کشور را در جهت اهداف و سیاستهای
منطقهای جمهوری اسالمی ایران و همپیمانان منطقهای آن در غرب آسیا قلمداد میکند .به همین
دلیل ،عربستان سعودی در طول یک دهه اخیر تالش کرده است تا با استفادههای گوناگون از
قدرت نرم و سخت خود در میان اقلیت سنی عراق ،دولت حاکم بر ساختار سیاسی عراق را با
چالشها و مشکالت اساسی مواجه سازد و از این طریق حوزه نفوذ و قلمروی ژئوپلیتیکی ایران
را در عراق تهدید کند.
شکستهای اخیر گروه تروریستی داعش (در سالهای  )3012-3016در دو کشور عراق و
سوریه ،با تأکید بر نقش راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،بیانگر شکست سیاستها و اهداف
حامیان منطقهای و بینالمللی آنها ازیکطرف و برجستهتر شدن قدرت و توان جبهه مقاومت به
رهبری جمهوری اسالمی ایران در منطقه از طرف دیگر است؛ بنابراین ،ازآنجاییکه عراق پتانسیل
تهدید نظامی ،امنیتی و اقتصادی (در قضیه صادرات نفت) را برای جمهوری اسالمی دارا است،
ایران باید در بحران عراق بهویژه در مرحله پساداعش ضمن ارتقای روابط با بغداد ،با تثبیت و
تضمین نفوذ در صحنه تحوالت این کشور با هدف حفظ موازنه موجود منطقهای از شکلگیری
هژمونی و سلطه رقبای منطقهای و فرامنطقهای در عراق جلوگیری کند و از قدرتگیری مجدد
گروههای افراطی و تروریستی در عراق که تهدیدی برای امنیت و منافع منطقهای جمهوری اسالمی
ایران و محور مقاومت قلمداد میشود ،ممانعت ورزد و موازنه قوای منطقهای را در آینده خاورمیانه
به سود خود حفظ کند.
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