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چکیده
این مقاله میکوشد تأثیر وهابیت و اقدامات واگرایانۀ کشور عربستان بر روابط ایران و پاکستتتان در
فاصلۀ زمانی  1991تا  2018را بررسی کند .این مقاله با بهکارگیري مدل سیاست خارجی مبتنیبتتر
سازهانگاري ،سعی کرده است به این سؤال پاسخ دهد که ساختارهاي فكري و عقیدتی حتتاکم بتتر
سیاست خارجی عربستان ،چه تأثیري بر روابط ایران و پاکستان به دنبال داشته است .فرضیهاي که
در این تحقیق اثبات خواهد شد ،عبارت از این است که فعالیتهاي واگرایانۀ سعوديها و روابتتط
نزدیك پاکستان با عربستان و سرمایهگذاريهاي کالن ریاض در حوزۀ دینی پاکستان ،روابط تهران
و اسالمآباد را دچار تنش کرده است .این مقالتته بتتراي آزمتتون فرضتیۀ ختتود از روت توصتیفی-
تحلیلی استفاده کرده است و با بهرهبرداري از منابع کتابخانهاي و اینترنتی نشان میدهد کتته هتتد
اصلی عربستان سعودي ،مقابله با نفوذ منطقهاي جمهوري اسالمی ایران ،گستتترت شیعههراستی و
ایرانهراسی ،حمایت از جریانات بنیادگراي وهابی و درنهایت جلوگیري از گسترت روابتتط ایتران
و پاکستان است.
واژهه ا ک یدیاادک :جمهتتوري استتالمی ای تران ،عربستتتان ستتعودي ،پاکستتتان ،ش تیعه ،وهابی تت،
سازهانگاري.
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 -1مقدمه
باورهاي شیعی ،یكی از متغیرهاي اثرگذار بر روابط ایران و پاکستان بوده است .پاکستتتان ،پت

از

ایران ،دومین کشور داراي جمعیت شیعه در جهان است؛ شیعیانی که حدود  25درصد از جمعیتت
 175میلیونی این کشور را شامل میشوند .قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقتتهاي از جمعیتتت زیتتاد و
فقر مضاعف مردم این کشور براي مقابله با سیاستگذاريهاي منطقهاي ایران بهرهبتترداري میکننتتد.
نیروهاي ضدشیعی ازجمله سپاه صحابه و اهل حدیث بارها براي مقابله بتتا نفتتوذ منطقتتهاي ایتتران
بهکار رفتهاند .به اهل سنت افراطی پاکستان چنین القا میشود که ایران درصتتدد تقویتت و توستتعۀ
شیعه در سراسر جهان و سنتزدایی در پاکستان است؛ بنابراین قدرتهاي ذينفوذ منطقهاي با این
تلقی که ایران قصد القاي فرهنگی دارد و براي ترویج و صدور انقالب شتیعی تكتتاپو میکنتد ،بتتا
سیاست سلبی در اثرپذیري شیعیان پاکستان از ایران اختالل ایجاد کردند و با سیاست ایجتتابی ،بتته
تحریك و تهییج اقلیت سنی بلوچ در ایران میپردازند.
تضاد شیعه و سنی تأثیر مخرّبی بر روابط ایران و پاکستتتان دارد ،فرصتتتهاي زیتادي را از دو
کشور میگیرد و هزینههاي گزافی را به آنها تحمیل میکند .استتتمرار فشتتار تشتتكلهاي افراطتتی
پاکستان بر ضدشیعیان این کشور و اقدامات حمایتی ایران ،بر روابط دو کشور اثر گذاشته و ممكن
است باعث تیرگی روابط شود .یكتتی از مهمتتترین ویژگیهتتایی کتته ایتتن مستتائل ایتتدئولو یك را
پررنگتر کرده ،حضور قدرتهاي منطقهاي ،فرامنطقهاي و جهانی در پاکستان است .موضوع مهتتم
دیگر ،اندیشههاي وهابیگري است که توسط عربستان در کشور پاکستان رواج یافته است.
 -1-1بی ن مسئده و سؤاالت تحقیق
تنش در روابط دو کشور تأثیرگذار اسالمی ایران و عربستان ،بر روابط ایران و جهان اسالم ازجمله
در قبال کشور اسالمی همسایه ،پاکستان ،اثرگذار است .در بین سالهاي  1991تتتا  2018اقتتدامات
سعوديها که ناشی از تأثیر هنجارها ،افكار و باورداشتهاي این کشور در سیاست خارجی است،
تأثیر منفی در روابط ایران و همسایۀ مهم شرقی خود گذاشته است .عربستتتان کتته داعیتۀ رهبتتري
جهان اسالم را دارد ،با الهام از آموزههاي وهابیگري و شیعهستیزي ملهم از آن ،موجتتو واگرایتتی
در روابط ایران و پاکستان شده است .حمایت از گروهها و جریانهاي سلفی در داختل پاکستتتان و
تغذیۀ مالی جریانهاي اپوزسیون ایران در بلوچستان از سیاستهاي عمدۀ سعوديها در سی ستتال
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گذشته است .این مقاله با استفاده از نظریۀ سازهانگاري ،سعی کرده است به این سؤال پاستتخ دهتتد
که ساختارهاي فكري و عقیدتی حاکمبر سیاست خارجی عربستان ،چه تأثیري بر روابتتط ایتران و
پاکستان به دنبال داشته است.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
روابط ایران و پاکستان و اینكه ما چگونه میتوانیم بهرغم مشكالت متعدد ،یك رابطۀ نزدیك با آن
کشور داشته باشیم ،اهمیت زیادي براي سیاست خارجی کشورمان دارد .شناساییِ یكتی از عوامتتل
اصلی واگرایی و اختالل در روابط ایران و پاکستان از اهدا

اصلی تحقیتق حاضتتر استتت .مقالتۀ

حاضر به تأثیر عربستان در روابط ایران و پاکستان در چارچوب نظریۀ سازه انگاري میپردازد و از
این منظر داراي نوآوري است و کارگزاران و تصمیمگیرندگان سیاست خارجی کشور میتوانند بتتا
استفاده از یافتههاي مقاله از ابعاد مختلف تأثیرگذاري اقدامات عربستان بر رفتار پاکستتتان و ایتران
در قبال همدیگر مطلع شوند .همچنین این پتتژوهش تولیتد ادبیتات الزم بتتراي دانشتتگاهیان را در
سرلوحۀ اهدا

خود قرار داده است.

 -3-1روش تفصیدی تحقیق
روت تحقیق در مطالعۀ حاضر ،تحلیلی-توصیفی است .با توجه به ماهیت و نتتوع موضتتوع متتورد
مطالعه ،گردآوري اطالعات با استفاده از ابتتزار کتابخانتته اي-استتنادي استتت .برهمیناستتا

بتتراي

تجزیهوتحلیل اطالعات مستخرج و ارزیابی فرضیه و درنهایت پاسخ به سؤال پتتژوهش ،بتته شتتیوۀ
تحلیل کیفی ،مصادیق کتابخانهاي بهعنوان معیار و مالك ارزیابی قرار گرفته است .دادههایی کتته در
این تحقیق استفاده شده است ،کیفی بودهاند و این دادهها قابلیت تبدیلشدن به عدد کمتري دارند؛
بههمیندلیل به همان شكل که گردآوري شتتدهاند ،متتورد تجزیتتهوتحلیل قتترار میگیرنتتد .در ایتن
دادههاي کیفی بیشتر هد

توصیف موضوع بوده است .تحقیق حاضر همچنتین از نتتوع مطالعتتات

مقطعی بوده است و دورۀ  1991تا  2018متیالدي را شتتامل میشتتود .در ایتن دوره بتتا توجتته بتته
فروپاشی اتحاد جماهیر شتتوروي و گستتترت بنیتادگرایی استتالمی در جهتتان ،روابتتط کشتتورهاي
همسایه در منطقۀ خاورمیانه و آسیاي جنوبغربی دچار تحوالت اساسی شده است.
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 -4-1پیشینۀ تحقیق
تحوالت روابط ایران و پاکستان و تأثیر اقدامات عربستان در آن ،توجه پژوهشگران حتتوزۀ روابتتط
بینالملل و مطالعات منطقهاي را به خود جلو کرده است .ازجمله پژوهشهاي صورت گرفتتته در
این حوزه عبارت است از:
سجادي ( )1377در مقالهاي باعنوان «طالبان؛ ایران و پاکستان» سیاست خارجی ایران ،پاکستان
و عربستان سعودي دربارۀ افغانستان از زمان سقوط مزارشریف را مورد بررستی قتترار داده استتت.
عارفی ( )1385در کتاب خود باعنوان «شتیعیان پاکستتتان» ،عالوهبتتر توصتیف وضتتعیت سیاستی،
اجتماعی و فرهنگی  30میلیون شیعۀ پاکستانی ،روابط آنها با جمهوري اسالمی را موردتوجه قرار
داده است.
کتابی باعنوان «مناسبات راهبردي ایران و پاکستان» به اهتمتتام واعظتتی ( ،)1390مجموعتتهاي از
مقاالت است که توسط نویسندگان مختلف در مورد روابط دو کشور نوشته و چتتاش شتتده استتت.
احمدي و بعیداهلل خانی ( )1391در مقالهاي با عنوان «طالبتتان پاکستتتان :علتتل پیتدایش ،ماهیتت و
چالشهاي امنیتی» عوامل و بستههاي بهوجود آورندۀ این جریان را بررسی کرده و ایتن فرضتیه را
مورد ارزیابی قرار دادهاند که جریتان طالبتتان پاکستتتانی توانستتته استتت در نظتتم و امنیتت داخلتی
پاکستان و بهتبع آن بر کل منطقه تأثیرگذار باشتتد و آن را بتته چتتالش بكشتتد .رشتیدي و شتتاهقلعه
( )1391مقالهاي باعنوان «مبتتانی فكتتري ضتتدیت طالبانیستتم پاکستتتان بتتا شتیعیان» را بتته نگتتارت
درآوردند .نویسندگان در این مقاله این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دادهانتتد کتته محتیط اجتمتتاعی
پاکستان ،استفادۀ ابزاري دولتهاي پاکستان از گروههاي بنیادگرا و رهبتتران آن ،همچنتین مداخلتۀ
دولتهاي خارجی ،بهویژه عربستان در ترویج وهابیت و ترکیو آن با دیوبندیستتم عامتتل ضتتدیت
گروههاي اسالمگرا ،بهخصوص طالبانیسم با شیعیان شده است و این امر در جهتتتگیري سیاستتت
خارجی ایران در قبال پاکستان بسیار مؤثر است.
در مقالهاي باعنوان «چشماندازي بر درگیريهتتاي قتتومی در پاکستتتان (مطالعتۀ متتوردي :شتتهر
کراچی)» به قلم کوشكی و حسینی ( )1393عوامل بیثباتکننتتدۀ فضتتاي داخلتی پاکستتتان متتورد
بررسی قرار گرفته است .پرتوي و موسوي ( )1393در مقالهاي باعنوان «نقش ایاالتمتحدۀ آمریكا
و عربستان سعودي در خشونتهاي ضدشیعی در پاکستتتان بعتتد از انقتتالب استتالمی ایتران» ایتن
فرضیه را مورد سنجش قرار دادهاند که وقایع پ

از انقالب نشان میدهد که برخی از کشتتورهاي
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منطقهاي به همراه قدرتهاي بزرگ غربی در دو محور به مبارزه و مقابلتته بتتا آرمانهتتاي انقتتالب
اسالمی و ارزتهاي تشیع در پاکستان برآمدند .محور اول عبارت است از ایجاد تفرقه بین شیعیان
و اهل سنت پاکستان و محور دوم ،انجام فعالیتهایی براي جلتتوگیري از نفتتوذ انقتتالب ایتران در
پاکستان و در هر دو زمینۀ فوق ،عربستان و آمریكا نقش اصلی را برعهده دارند.
رفیع ( )1394اثري باعنوان «تأثیر نفوذ وهابیت در پاکستان بر روابط این کشتتور بتتا جمهتتوري
اسالمی ایران» منتشر کرد .در این اثر آثار افراطگرایی ستتلفیهاي وهتتابی در روابتتط دو کشتتور در
چارچوب نظریۀ سازهانگاري مورد کاوت قرار گرفته است .مبارزه با جمهتتوري استتالمی ایتران و
مقابله با تشیع پ

از انقالب ایران ،یكی از مهمترین مأموریتها و اولویتهاي سازمانهاي وهابی

بهشمار میرود و پاکستان در این میان به دالیل مختلف زمینی قابلاستتتفاده بتتراي ایتن ستتازمانها
بوده است .در این راستا ،دولت عربستان براي ترویج استتالم سیاستی ستتنی بتتا رویكتترد وهتتابی و
محافظهکارانه در منطقه تالت میکند .تفاوت مقالۀ حاضر با اثر رفیع در این است که در پتژوهش
حاضر براسا

نظریۀ سازهانگاري به تحلیل تأثیرات عملكرد وهابیهاي ستتعودي بتتر واگرایتتی دو

کشور اسالمی همجوار ایران و پاکستان پرداخته شده است؛ درحالیکه در مقالۀ مذکور بهطورعمده
اقدامات وهابیها در داخل پاکستان تشریح شده و به نظریتۀ ستتازهانگاري در تحلیتل واگرایتتی دو
کشور بهاي چندانی داده نشده است .امتیاز مقالۀ حاضتتر استتتفاده از ایتن چتتارچوب نظتتري بتتراي
بررسی تنش در روابط ایران و پاکستان است.
بسیاري از مقاالتی که در مورد روابتتط ایتران و پاکستتتان نگاشتتته شتتده استتت ،بیشتتتر از بُعتتد
ئوپلیتیك و ئواستراتژیك به موضوع پرداختهاند .همانطورکتته ستتابقۀ پتتژوهش نشتتان داد ،اک تتر
کتابها و مقاالتی که سیاست خارجی ایران و روابط دو کشور پاکستان و ایران را بررسی میکنند،
با تأکید بر یكی از جنبههاي روابط از دیگر زوایاي آن غافتتل میشتتوند؛ زیتترا بیشتتتر تحلیتتلگران
سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران یا از بُعد آرمتتانگرایی و انتقتتادي یتتا از دیتتدگاه نظریتتات
خردگرا به مسائل سیاست خارجی توجه کردهاند و ایتتن دیتتدگاهِ تكبُعتتدي بتتر ادبیتتات سیاستتت
خارجی کشور حاکم بوده استتت .در ایتن مقالتته ستتعی شتتده استتت بتتا استتتفاده از نظریتۀ جدیتتد
سازهانگاري نگرشی جدید از تأثیر عربستان بر سیاست خارجی ایتتران در مقابتتل پاکستتتان پت
پایان جنگ سرد تا سال  2018ارائه شود.

از
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 -5-1چ رچوب نظرک
یكی از موضوعات و مباحث مهم در مطالعتۀ سیاستتت ختتارجی هتتر کشتتور ،انتختتاب رهیافتتت و
رویكرد نظري مناسو است .بهنظر میرسد تحلیل سیاستتت ختتارجی جمهتتوري استتالمی ایتتران و
عربستان سعودي با نظریۀ سازهانگاري انطباق نسبتاً بیشتري داشته است و در چارچوب این نظریه
بهتر قابلتبیین باشد.
سازهانگاري از این مفروضه آغاز میشود که کنشگران ،جهان خود را میسازند .بر مبنتتاي ایتن
دیدگاه اصول کلی نیز براي تحلیل سیاست خارجی درنظر گرفته شده است که به جاي تأکیتد بتتر
«توانمندي دولتها یا توزیع قدرت بهعنوان یك خصوصیت ساختاري» بر «هویت دولتها» تأکید
میشود .ضمن اینكه اساساً دولتها واجد منافع و اهدا

ثابتتت و غیرقابتتلتغییر لحتتا میشتتوند.

مطابق سازهانگاري ،متغیر مستقل« ،هنجارهاي اجتماعی داخلی و بینالمللی» است و متغیر وابسته،
«سیاست هماهنگی با هنجارها» .این رویكرد اقتضا میکند که معانی ثتتابتی بتتراي راهنمتتایی عمتل
بازیگران وجود نداشته باشد؛ بلكه بتتازیگران در متتتن تعتتامالت اجتمتتاعی ،نتتوع جهتگیريهتتا و
ماهیت سیاست خارجی خود را مشخص کنند (مشیرزاده.)1384 :324 ،
سازهانگاري ،مبتنیبر سه مفروضۀ اصلی هستیشناختی استتت :رابطتۀ متقابتتل میتان ستتاختار و
کارگزار ،برساختهبودن هویت و اهمیت ستتاختارهاي معنتتایی و فكتتري در آن و نقتتش هویتت در
شكلدهی به منافع و سیاستها (مجیدي و عظیمی اعتمادي.)212 :1394 ،
هویتها مجموعهاي از معانیاند که هر کنشگر با درنظرگرفتن چشمانداز دیگران ،یعنی بهم ابۀ
ابژهاي اجتماعی ،به خود نسبت میدهد .سازهانگاران در بُعتتد معرفتشناستی و هستیشناستی بتته
صورتبندي درونی هویت و همزمان به تأثیر محیط بیرونتی میپردازنتتد و بتته تبیتتین شتتكلگیري
هویت مسلط از بین هویتهاي رقیو داخل کشور اشاره میکنند و درنهایت به تتتأثیر ایتن هویتت
مسلط در شتتكلدادن بتته منتتافع ملتی و شتتكلگیري الگتتوي رفتتتاري سیاستتت ختتارجی دولتهتتا
میپردازند.
قابلیت اصلی نظریۀ سازهانگاري در تحلیل تأثیر هویت بر هنجار استتت و بتتا توجتته بتته اینكتته
هویت وهابی از عوامل پایهاي در صورتبندي جهتگیريهاي سیاست خارجی عربستان سعودي
است ،تأثیر اقدامات واگرایانۀ این کشور بر روابط ایران و پاکستان را میتتتوان در چتتارچوب ایتن
نظریه بهخوبی تشریح کرد .ایجاد شكا

میان انقالب معناگراي اسالمی ایران با همستتایۀ مستتلمان
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خود (پاکستان) از هویت وهابی این کشور ناشی شده است؛ هویتی که پرخاشگري نظري و عملی
در سیاست خارجی عربستان را ایجاد کرده است و این پرخاشگري عمالً تنش بین ایران شتیعی و
پاکستان عمدتاً سنی را تقویت میکند.
انقالب اسالمی ایران نیز از ماهیت عقیدتی و فرهنگی برخوردار استتت و ایتتن ماهیتتت ضتتمن
هویتبخشی به نظام سیاسی ،سیاست خارجی کشتتور را تحتتتتأثیرات اساستتی قتترار داده استتت.
کشورهاي انقالبی مانند ایران در پیگیري هد هاي سیاست خارجی خود بر مؤلفههاي هنجتتاري-
ایستاري توجه و تأکید بیشتتتري دارنتتد .براستتا

متتدل سیاستتت ختتارجی مبتنیبتتر ستتازهانگاري،

هنجارهاي بیناالذهانی مشترك در دو ستتطح داخلتتی و بینالمللتتی ،هویتتت ملتتی ایتتران را شتتكل
میدهند که نقش ملتتی خاصتتی را ایجتتاب میکنتتد .ایتتن نقشهتتا در صتتورتبندي منتتافع ملتتی و
جهتدهی به رفتار و سیاست خارجی جمهوري اسالمی تأثیر گذارند؛ بنابراین «با بهکارگیري ایتتن
مدل سیاست خارجی مبتنیبر سازهانگاري میتوان چگتتونگی تأثیرگتتذاري ستتاختارهاي فكتتري و
عقیدتی ،مانند ایدئولو ي و جهانبینی بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی را بررستتی و جایگتتاه
منافع و منابع غیرمادي در سیاست خارجی ایران را تعیین و تبیین کرد» (هادیان.)922:1382 ،
در تجزیهوتحلیل سیاست خارجی جمهوري استتالمی ایتتران ،الزم استتت منتتابع هتتویتی نظتتام
جمهوري اسالمی ایران مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هویت اسالمی نظتتام ،تتتأثیر تعیینکننتتدهاي بتتر
منافع و اهدا

سیاست خارجی دارد؛ بنابراین با توجتته بتته تتتأثیر منتتابع هتتویتی در روابتتط ایتران،

پاکستان و عربستان ،نظریۀ سازهانگاري براي بررسی نقش تخریبی آلسعود در روابط دو همستتایه
انتخاب شده است.
 -2متغیره ک اثرگذار هویتی بر تنش در رابطۀ ایران و عربست ن
متغیرهاي اثرگذار هویتی بر تنش در رابطۀ ایران و عربستان براسا

نظریۀ سازهانگاري شماري از

رخدادها سبو شده است تا باورها و هویتهاي این دو کشور نسبتبه یكتتدیگر تغییتر کنتتد و از
این طریق قواعتتد و هنجارهتتاي قتتوامبخش ،در رویتههاي سیاستی آنهتتا از میتان بتترود .ازجملتته
رخدادهایی که ذهنیت ،هنجار و انگارۀ مشترك ایران و عربستان را خدشهدار کرده و ستتبو بتتروز
تنش و ناهنجاري در روابط این دو کشور شده است ،میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
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نتوانستهاند براسا
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و بتهویژه عربستتتان هنتتوز

مؤلفۀ دولت-ملت قوام یابند .این مسئله سبو شده است تا چارچوب هتتویتی

این کشور با ایران که داراي بنمایههاي دولت-ملت قوي و تاریخی است ،بتتا تعارضتتاتی روبتهرو
شود (آقایی و احمدیان .)4 :1389 ،اگرچه در این کشتتور معیتار تعیتتین هویتت متفتتاوت استتت و
معیارهایی مانند منطقۀ سكونت ،دین یا فرقه یا قبیله میتوانند معیار تعتین هویتت باشتتند ،امتتا در
خارج بهویژه در تعامل با دولت شیعی ایران ،میتوان به موارد عربیت ،وهابیتت ،نظتتام ستتلطنتی و
نفت بهعنوان مهمترین مؤلفههاي هویتی آن کشور اشاره کرد که جزو هویتهاي نتتوعی الكستتاندر
ونت محسوب میشود (اولیایی.)54 :1392 ،
 -2عربیت :نژاد و زبان دو وجه اساسی هویت کشتتورها را تشتتكیل میدهتتد کتته از ایتن نظتتر
عربستان سعودي ویژگی منحصتتربهفردي دارد .هستتتۀ اصتتلی هویتت اجتمتتاعی دولتتت عربستتتان
سعودي ،قبیلهگرایی و این احسا

است که جمعیتت آن کشتتور ،تبتتار (دودمتتان) و پیونتتد نستتبی

(خویشاوندي) مشترکی دارند .جامعۀ داخلی عربستان داراي تنوع قبیلهاي فراوانی است که این امر
خردههویتهاي مختلفی را در درون جامعۀ این کشور ایجاد کرده استتت و بنتتابراین ظتتاهراً داراي
هویت ملی ارائهشده از سوي دولت است .این هویت ملیِ ساختگی ،سبو شده است تتتا عنصتتري
به نام «ذهنیت مشترك» نیز در جامعۀ عربستان کمرنگ و ناپایدار شتتود .ایتن ذهنیتت مغشتتوت و
چندتكه ،خود را در مواجهه با یك رقیو منطقهاي جدي و منستتجم مییابتتد و بتتهناچار بتته جتتاي
گفتگو و تعامل به کارشكنی و مواجهه روي میآورد .عربستان داراي برختی ویژگیهتتاي خاصتی
است که بهعلت وجود حكومت اقتدارگرا ،این ویژگیها به جاي فرصتستتازي درجهتتت افتتزایش
وحدت ملی (همانند ایران) ،سبو تضعیف وحدت ملی شده استتت .یكتی از دالیتل ایتن امتتر بتته
قدمت اندك ملتسازي در عربستان مربوط است .سابقۀ تشكیل کشتتور عربستتتان بتته قتترن بیستتتم
برمیگردد ،درحالیکه روند ملتسازي در ایران قدمتی بهمراتو طوالنیتر از عربستان دارد.
 -3وهابیت :ازآنجاییکه دین ریشۀ اصلی هویت و فرهنگ یك جامعه است ،میتواند بهعنوان
یكی دیگر از مهمترین مؤلفههاي هویتی دولتها بهشمار آید .این امر بتهویژه در دولتتت عربستتتان
بیشتر صدق میکند؛ زیرا از یك طر

بر جامعهاي مستتلط استتت کتته میزبتتان مقتتد ترین امتتاکن

مذهبی جهان اسالم است و از طر

دیگر حكومتی که در اوایل قرن بیستتتم در آن ستترزمین برپتتا

شد ،با توسل به اسالم و آیین وهابیت به قدرت رسیده است (اکبرپور .)89 :1376 ،برجستتتهکردن
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وهابیت بهعنوان یك آرمان و علت وجودي در کشور عربستتتان و ضتتدیت پردامنتۀ آن بتتا استتالم
شیعی ،یكی از مهمترین عواملی است که سنگینی خود را بر روابط این کشتتور بتتا ایتران انداختتته
است.
 -4نظام سلطنتی :یكی دیگر از شاخصهاي هویتی دولتها ،نوع نظام سیاستی آنهاستتت کتته
بدونشك تأثیرات قابلتوجهی بر رفتار خارجیشان دارد (ونتتت .)326:1384 ،نتتوع نظتتام سیاستی
عربستان از ابتدا سلطنتی بوده و تغییر چندانی در ساختار آن بهوجود نیامده است (امان.)62:1390،
در واقع ،ساختار قدرت و حاکمیت درون هر کشوري با هویتی که در صحنۀ خارجی از ختتود بتته
نمایش میگذارد ،پیوند وثیقی دارد .یك بُعد این پیوند به دایرۀ نخبگتتان و حاکمتتان سیاستتتگذاري
اشاره دارد که مناصو حكومتی را در اختیار دارند و به امر سیاستگذاري خارجی مشغولاند و بُعد
دیگر که به منابع قدرت و حاکمیت میپردازد ،روشنکنندۀ اهدا

و تعیینکنندۀ ابزارهتتایی استتت

که دولتها در مناسبات بینالمللی بهکار میگیرند .عربستان نیاز به یك عامل هتتویتی در سیاستتت
خارجی خود دارد که نظام سلطنتی اقتدارگراي ستتعودي چنتین نقشتی را بتتراي آن کشتتور بتتازي
میکند که این عامل هویتی در تضاد با عناصر هویتی جمهوري اسالمی ایران است.
 -5جهاد با کافران و بدعتگرایان :یكی دیگر از انگارههاي فرهنگتی-متتذهبی ختتاص جامعتۀ
عربستان ،تكفیرگرایی و جهاد با کافران و بدعتگرایان است کتته ابنتیمیته آن را در آغتتاز دعتتوت
خویش پردازت کرد .امروزه اهمیت هنجار جهاد در آیین مذهبی عربستان سعودي تتتا بتتدان حتتد
است که در پرچم آن کشور نیز هویداست .با توجه به اینكه ستتلفیهاي وهتتابی آمتتادۀ توستتل بتته
خشونت علیه سایر مذاهو اسالمی بهویژه شیعیان هستند ،فضایی از تنش در روابط صاحبان تفكر
وهابی و شیعیان بهوجود آمده است که مكرر شكل خونین به خود میگیرد؛ درحالیکتته جهتتاد در
سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در چهرۀ صدور انقتتالب استتالمی متتاهیتی نرمافزارانتته و
فرهنگی داشته است و خشونتآمیز نیست.
 -6مسائل جهان اسالم و اختالفات مذهبی :مسائل کالن جهان اسالم و موضوعات مذهبی نیز
یكی دیگر از حوزههاي رقابت ایران و عربستان محسوب میشود .بعد از وقوع انقتتالب استتالمی،
رقابتهاي ایران و عربستان براي رهبري جهان اسالم همواره یكی از مسائل مهم در روابتتط آنهتتا
بوده است .عربستان در راستاي کسو مشروعیت بیشتر جهتتت رهبتتري جهتتان استتالم ،کمتتك بتته
کشورهاي اسالمی فقیر و حمایت از حقوق اقلیتهاي مسلمان را سرلوحۀ فعالیتهاي ختتود قتترار
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داده است (آقایی و احمدیان .)5:1389،همچنین ایران همواره دیدگاههاي کالن اسالمی و انقالبتی
براي مسلمانان مطرح ساخته و از این طریق رهبري جهان اسالم از سوي سعوديها را با توجه بتته
رویكردهاي آنان ازجمله در مقابل غرب و اسرائیل به چالش کشیده است (رحیمتی .)68:1394،بتتا
این حال موضوع مهمتري که در یك دهۀ اخیر باعث اختالفات بیشتر بین دو کشتتور شتتده استتت،
تشدید اختالفات و تنشهاي شیعی و سنی در ستتطح منطقتته بتتوده استتت؛ زیتترا اک تتر کشتتورهاي
مسلمان از اهل تسنن هستند ،عربستان خود را رهبر طبیعی آنها بهشمار میآورد و این امر را یك
نقطۀ م بت اساسی براي ایفاي رهبري جهان اسالم میداند .عربستان از همان ابتداي تأسی  ،ختتود
را بهعنوان «امالقراي جهان اسالم» معرفی کرده و ازآنجاییکه انقتتالب استتالمی ایتران بتتراي ختتود
اهدا

جهانی و منطقهاي تعریف کرده و یكی از دکترینهتتاي سیاستتت ختتارجی ایتران ،دکتتترین

امالقرا است ،بهناچار رقابت بین این دو امالقرا گریزناپذیر میباشد .یكی از حوزههتتاي اصتتلی ایتن
رقابت جذب کشورهاي اسالمی همانند پاکستان به حلقۀ «مؤتلفان منطقهاي خود» استتت؛ بنتتابراین
راهبرد عربستان در این زمینه باعث دوري پاکستان از ایران میشود.
 -7سلفیگري :سلفیگري یكی دیگر از ارزتها و هنجارهاي مذهبی دولت و ملت عربستتتان
است که تأثیر زیادي بر رویكرد و ادراك آنها نسبتبه ایران دارد .اگرچه عنصر عربیتت ،ویژگتی
مشترك هویتی همۀ کشورهاي عربی محسوب میشود؛ سلفیگري ویژگی خاص هویتی عربستتتان
سعودي است (مسعودنیا ،مجیدينژاد و عالیشاهی .)111:1396 ،هنگامی که ستتلفیگري از دیتدگاه
بینالمللی و کالن بررسی شود ،در این صورت نقش عربستان در تعلیم و پرورت نیروهاي ستتلفی
و صدور آنها به کشورهاي همسایۀ ایران قابلتأمل است .انگیزۀ اصلی سلفیها جلوگیري از رشد
تشیع در جهان است .سلفیگري باعث شده است منطقه بتتا چالشهتتا و تهدیتدات بتتزرگ امنیتتی
روبهرو شود .یكی از جنبههاي مهم تهدیتد ایتران از ستتوي عربستتتان ،حمایتت گستتتردۀ خانتتدان
سلطنتی این کشور از رادیكالیستتم و گروههتتاي افراطتی استتت .عملكتترد اختال آفتترین فرقتتهاي
گروههاي سلفی میتواند هنجارها و ایستارهاي سیاسی سیاستگذاران خارجی ایتران را تحتتتتأثیر
قرار داده است و مانع گسترت و بهبود روابط ایران با پاکستان شود.
 -8تروریسم بنیادگرایانه :حمایت عربستان از بنیادگرایان اسالمی ،با آغتتاز پتترو ۀ طالبانیستتم و
همكاري سروی هاي امنیتی و جاسوسی آمریكا شكلی رسمی به ختتود گرفتتت .آمریكتتا در ستتایۀ
منافع خود و ضدیت با کمونیسم اقدام به تشكیل این جریان تروریستتتی در افغانستتتان کتترد .ایتن
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آن ،آمریكا از حمایتهاي عربستان از تنتتدروان استتالمی چشتتم

بپوشد و بهطور علنی دست عربستان را براي اقدامات بنیادگرایانه باز بگذارد .جنگ خلیج فار
حضور نیروهاي غربی به رهبري آمریكا در خلیج فار

و

و ایجاد پایگاههاي نظتتامی در کشتتورهاي

اسالمی و بهویژه در عربستان ،بنیادگرایی اسالمی را وارد مرحلهاي تازه کرد .چنین حمایتت علنتی
از سلفیگري و تروریسم زمانی آشكارتر و بحثبرانگیزتر میشود که دامنۀ فعالیتهتتاي عربستتتان
به داخل ایران نیز کشتیده شتتده استتت و ایتن کشتتور از جریانهتتاي تنتتدرو و مستتلح موجتتود در
بلوچستان پاکستان حمایت میکند .این جریان سلفی-وهابی که بتتا موجتتودیتی بتته نتتام «جنتتداهلل»
دست به اقدامات تروریستی در داختتل ختتاك ایتران زد ،یكتی از مجراهتتاي تغذیتهاي ختتود را از
عربستان سعودي دریافت میکرد (مسعودنیا و نجفی.)89:1390،
 -9فرهنگ سیاسی-فرهنگ اجتمتتاعی :بهوجودآمتتدن زمینتتههایی بتتراي عدمپیتدایش ذهنیتت،
هنجار و انگارۀ مشترك در میان ایران و عربستان ،سبو شده است تا هرگونه امكان همگرایی میان
این دو کشور در زمینۀ روابط میان دو دولت از میان برود .بتتا بتتروز انقتتالب استتالمی و حاکمیتت
اسالم سیاسی شیعه در ایران ،ناسازي فرهنگی عربستان با ایران بیشازپیش افزایش یافتتت .از ایتن
گذشته ،وجود گرایشهاي پانعربیسم در میان حاکمان آلسعود ،سبو شتتده استتت تتتا ناخودآگتتاه
ایران و فرهنگ ایرانی بهعنوان یك رقیو تلقی شود (موسوي و مجلسی علیایی.)78:1391،
 -10بیاعتمادي نسبتبه ایرانیان :دولت عربستان نسبتبه ایران ،بهشدت بیاعتماد استتت .ایتن
بیاعتمادي نتیجۀ تفاوتهاي قومی ،مذهبی و ایدئولو یكی متعددي است که میان دو کشور وجود
دارد .این تفاوت ریشه در شكست ایران از اعراب دارد .اگرچه ایران از نظر نظتتامی و سیاستی بتته
اشغال اعراب درآمد ،در امپراطوري عربی-اسالمی جذب نشد .پیروزي انقالب استتالمی ایتران بتتا
ماهیت شیعی خود ،بیاعتمادي مسئوالن سعودي را تشدید کرد .ایران همچنین با توسل بتته مؤلفتۀ
ایدئولو ي از گروههاي شیعی ،گروههتتاي مقاومتتت ستتنی و جنبشهتتاي انقالبتی منطقتته حمایتت
میکند.
عالوهبر این عوامل ،برخی دیگر از موضوعات ،روابط ایران و عربستان را با چالشهاي زیادي
روبهرو کرده است که از آن جمله میتوان به تحوالت یمن ،سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین ،مسئلۀ
هستهاي ایران و ساختار و رقابتهاي سیاسی و امنیتی منطقهاي در خاورمیانه اشاره کرد.
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 -1-2تأثیر عربست ن بر روابط ایران و پ یست ن
یكی از مناطقی که ایران و عربستان بهشدت در آن در سر مسائل ذکرشده با هم اختتتال

دارنتتد و

به دنبال بسط نفوذ خود هستند ،منطقتۀ شتتبهقاره و پاکستتتان استتت .نگتتاهی بتته تاریخچتۀ روابتتط
عربستان با پاکستان عمق نفوذ و تالتهاي آلسعود در این کشور و تضتتاد منتتافع آن بتتا ایتران را
نشان میدهد.
در پی شوك نفتی سال  ،1973عربستان به یك نیروي مالی و سیاسی قدرتمند در منطقه تبدیل
شد و این امر سیاست خارجی آن کشور را از حالت تتتدافعی ختتارج کتترد .در ایتن مستیر ثتتروت
سرشار عربستان دستمایۀ اهدا

سیاست خارجی آن کشور قتترار گرفتتت و حكومتتت ستتعودي از

راههاي گوناگون برنامههاي گستردهاي را براي کمك به متحدان خود به اجرا گذاشت .هد

ایتن

سیاست ،نخست :تحكیم پیوندهاي مذهبی و عقیدتی بین سعوديها و ستتایر مستتلمانان و تقویتت
موقعیت آنها در جهتتان استتالم و دوم :تضتتعیف رقبتتاي منطقتتهاي عربستتتان در منتتاطقی هماننتتد
افغانستان و پاکستان بود .این راهبرد آلسعود در پاکستان بیشترین بازدهی را براي آن کشور در پی
داشت .البته مناسبات دوستانۀ پاکستان و عربستان به دهۀ  1960و پتیش از آن بازمیگشتتت .در آن
مقطع شمار زیادي از کارگران خارجی شاغل در عربستان از اتباع پاکستان بودند که از منتتابع مهتتم
درآمد ارزي آن کشور محسوب میشدند .همچنین ارتتتش پاکستتتان آمتتوزت شتتماري از افستتران
سعودي را برعهده داشت .در آن دوره ،یكی از ایتن مربیتان ،نتترال ضتیاءالحق بتتود .ایتن روابتتط
دوستانه از طر

قدرتهاي فرامنطقهاي نیز حمایت میشد .برخی محققتتان معتقدنتتد کتته ایتاالت

متحده از دهۀ  1950درصدد بود پاکستان را در قالتتو طتترح امنیتتی آستیاي جنتتوبی-غربتی وارد
سیستم دفاعی منطقه خاورمیانه کند (بورك و زایرینگ.)265:1377،
پاکستان ازلحا اقتصادي با مشكالت مالی فراوان مواجه بوده و است و افزایش قیمتتت نفتتت
در دهۀ  1970مشكالت جدیدي براي این کشور ایجاد کرد .از طر

دیگر ،افتتزایش قیمتتت نفتتت

امكانات مالی فراوانی براي کشورهاي عربی نفتخیز فراهم ساخت .این زمینۀ مناسبی براي روابط
پاکستان با عربستان بود که عمدتاً از سال  1974آغاز شد .کمكهاي عربستان به پاکستان همراه بتتا
گسترت نفوذ این کشور در همۀ سطوح سیاسی ،دولتی و مذهبی بود.
حملۀ ارتش شوروي به افغانستان و اشغال کشور ،عرصهاي مناستتو بتتراي فعالیتت عربستتتان
سعودي مهیا کرد .بدینترتیو سیل کمكهاي مالی و نظامی آلستتعود همتتراه بتتا شتتمار زیتادي از

تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان ( )2018-1991بر پایۀ نظریۀ سازهانگاری

163

اسالمگرایان سعودي و مصري مقیم این کشور ،راهی افغانستتتان شتتد .بتتراي متعصتتبان پاکستتتانی،
ارتش شوروي تجسم کفر بود که بالد اسالمی را اشغال کرده بود و جهاد علیه آن واجو مینمود.
دولت پاکستان نیز منافع ملی ختتود را در افغانستتتان تعقیتو میکتترد .ایاالتمتحتتده نیتز براستتا
سیاست مهار کمونیسم و رقابت با شوروي ،به دنبال زمینگیرکردن ارتش آن کشتتور در افغانستتتان
بود .بدینترتیو اتحادي بین ستتازمان جاسوستی آمریكتتا ،ستتازمان اطالعتتات پاکستتتان و ستتازمان
استخبارات عربستان ایجاد شد (بورك و زایرینگ.)269:1377 ،
طی مدت حكومت ضیاءالحق ،روابط با عربستان در همۀ زمینهها گستتترت یافتتت و عربستتتان
در راستاي سیاست گسترت وهابیت هزینههاي تأسی

و نگهداري متتدار

دینتی و ستتازمانهاي

مبلغ افراطگرایی را تأمین و شهریههاي طالب آن را پرداخت میکرد .در مقابل ،ارتش پاکستان نیز
تأمین امنیت عربستان را از وظایف اصلی خود تلقی میکرد .پاکستان تخصصهاي نظامی ختتود را
در خدمت نیروهاي زمینی ،هوایی و دریتایی عربستتتان گذاشتتت و اعتتالم کتترد در صتتورت نیتازِ
سعوديها آماده است در هر لحظه به کمك آنها بیاید (پرتوي و موسوي.)15:1393،
پ

از اضمحالل شوروي ،کمكهاي عربستان به کشورهاي آسیاي مرکزي و ارتباط آن کشور

با منطقه ازطریق پاکستان صورت میگیرد .دو کشور همچنین در حل بحران افغانستان با یكتتدیگر
همكاري دارند .در دوران جنگ افغانستان ،زمانی که پاکستان نیاز شتتدید بتته کمكهتتاي عربستتتان
داشت ،این کشور سلطنتی بهصورت گسترده به حمایت از پاکستان پرداخت .انجمنهتتا و محافتتل
مذهبی عربستان به انگیزۀ تبلیغ و کمك به مجاهدان و مهاجران افغانی و نیتز دستتتیاري گروههتتاي
مذهبی داخل پاکستان وارد این کشور شدند (محمد شریفی.)223:1383،
محافل مذهبی عربستان سرمایهگذاريهاي اصلی خود را در زمینۀ تأسی
متمرکز کردهاند .این متتدار

متتدار

و مستتاجد

بتته آمتتوزت افكتتار استتالم ستتنتی ابنتیمیته ،محمدبنعبتتدالوهاب و

شاهولیاهلل سرگرم شدند .در داخل پاکستان ،مدار

تحتتتنفوذ عربستتتان از موضتتع ستتتیزهجویانۀ

عربستان در برابر ایران حمایت میکردند .با توجه به قتتدرت روزافتتزون اینگونتته متتدار  ،متتوج
خشونت و ضدیت با هواداران اسالم انقالبی مورد حمایت ایران نیز تشدید شد .در واقع ،عربستان
در اوایل دهۀ هشتاد براي مقابله با نفوذ ایتران بتتر شتیعیان پاکستتتان ،وارد صتتحنه شتتد ( Abbas,
.)2010: 56
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در این میان ،گروهی که بیش از همه از حمایتهاي عربستان برخوردار بوده استتت و بتیش از
هر گروه دیگري از منافع عربستان دفاع میکتترد« ،جمعیتت اهتتل حتتدیث» پاکستتتان بتتوده استتت؛
چنانكه یكی از مراکز نفوذ عربستان« ،دانشگاه بینالمللی اسالمی» است که هماننتتد مستتجد بتتزرگ
«الفیصل» از سوي عربستان در اسالمآباد تأسی

شده است .در پتی حمایتهتتاي بیدریتغ دولتتت

سعودي از اسالمگرایان تندرو در پاکستان ،وهابیت در این کشور بهنحو بیسابقهاي قدرت یافت و
بیسبو نیست که گروههاي اسالمی در چند دهۀ اخیر در این کشور ،غالباً گرایشهاي وهابی پیدا
کردهاند که مهمترین آنها سپاه صحابه است.
تقریباً در تمامی ترورهاي مذهبی در پاکستان در سه دهۀ اخیر ،سپاه صحابه نقش داشته استتت.
این گروه پ

از انحالل در سال  ،2002تشكیالت خود را با کمی دستتتكاري حفتتظ کتترده استتت.

سران این انجمن پیوسته در ارتباط با حكومت سعودي هستند و بهطور عمتتده بتته دعتتوت وزارت
حج و اوقا

عربستان به آن کشور اعزام میشوند (عارفی .)80:1385 ،سپاه صحابه در هتتر چهتتار

ایالت پاکستان رسوخ کرده و بهعنوان یكی از قويترین گروههاي افراطی پاکستان شناخته میشود.
این گروه موفق شده است  500دفتر و شعبه در تمام  34ناحیۀ پنجاب ایجتتاد کنتتد و حتتدود 100
هزار کارگر استخدامی در پاکستان دارد .سپاه صحابه همچنتین  17شتتعبه در کشتتورهاي ختتارجی،
همچون امارات ،عربستان ،بنگالدت ،کانادا و انگلستان دایر کرده است (.)Kamran, 2010: 9
دولت سعودي در کنار پاکستان ،به حمایت مالی و نظامی از جنبش طالبان پرداخت .عربستتتان
در پشتیبانی از طالبان ،دو انگیزۀ اساسی داشت :نخست آنكتته عربستتتان ختتود را امالقتتراي جهتتان
اسالم میداند و کمك به مسلمانان را نوعی وظیفۀ دینی و الهی براي خود معرفی میکنتتد .انگیتزۀ
دوم ،رقابت با نفوذ روبهرشد ایران در افغانستان و آسیاي مرکزي و منزويستتاختن ایتران بتتود کتته
خود را امالقراي جهان اسالم میداند (مسعودنیا و نجفی.)106:1390،
با استقرار دولت طالبان در افغانستان روابط ایران و پاکستان به سردي گرایید .پاکستان و رقیو
ایدئولو یك ایران (عربستان سعودي) سیاست واحدي را در قبتتال افغانستتتان بتتراي محتتدودکردن
نفوذ ایران دنبال میکنند .سیاستهاي ایران ،هنتتد و روستیه در افغانستتتان یكستتان استتت و حتتی
نزدیكی هند به اسرائیل و آمریكا نیز نتوانسته است میان ایتن کشتتور و افغانستتتان شتتكا
ایجاد کند (کوالیی و شكوه.)298-301 :1390،

زیتادي
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و عوامل تأثیرگذار بر

آن ،فصل مشترکی از همسویی منطقهاي آنان با غرب و بهویژه آمریكاست .بر این اسا  ،میتتتوان
این فرضیه را طرح کرد که با چشمپوشی از اهدا

و منافع سیاسی و اقتصتتادي ایتن کشتتورها در

افغانستان ،همآوایی و همگرایی آنان با آمریكا از شاخصههاي اصلی سیاستگذاري منطقهاي آنتتان
و ازجمله در مورد افغانستان محسوب میشتتود؛ درحالیکتته ایتران بتتهدلیل پیونتتدهاي تتتاریخی و
فرهنگی با ملت افغانستان و کشورهاي آسیاي میانه ،از زمینهها و امكانتتات وستیعی بتتراي نفتتوذ و
اشاعۀ «تمدن فرهنگی-منطقهاي» برخوردار است ،پاکستان و عربستان با همیاري آمریكتتا بتتا تمتتام
توان در مسیر راهاندازي این پرو ه ،سدستتازي کتترده استتت و بتتا رويکتتارآوردن دولتتی ستتنتی و
متعصو و ناسازگار با ایران در افغانستان ،تالت کردند تا نتتهتنها ایتران را از تعقیتو ایتن فراینتتد
تاریخی دور نگهدارند ،بلكه همواره با ایجاد کانونی بحرانزا در مرزهتتاي شتترقیات ،امنیتت ملتی
ایران را مورد تهدید دائم قرار دهند.
وهابیان سعودي بتته بهانتۀ کمكهتتاي آموزشتی و انساندوستتتانه بتته مهتتاجران افغتتان ایتاالت
بلوچستان ،مراکز متعددي باعناوین «مؤسسه التتدعوه االستتالمیه»« ،ادارۀ االستترا»« ،مؤسسته مكتبتته
المكرمه الخیریه» و «مؤسسه المسلم» تأسی

کردند و از طریق کمكهاي مالی ،فرهنگ ضدشتیعی

وهابیت و سیاستهاي خود را تبلیغ میکردند (احمدي و بیداهلل خانی.)28 :1391 ،
گروههاي پاکستانی وهابیمذهو ،گاه بهصورت حزب سیاسی با نفوذ در دولت ،گاه بهصورت
گروههتتاي فرقتتهگراي تروریستتتی و گتتاه بهصتتورت فعتتاالن فرهنگتی عمتتل میکننتتد .ستتفارت و
نمایندگیهاي عربستان سعودي در پاکستان همواره از فعالیتهاي گروههتتاي فرقتتهگرا و مختتالف
شیعیان حمایت میکند و تعداد زیادي از جوانان این کشور را براي تحصیل در دانشگاهها و مراکز
علمی عربستان جذب میکند .براستتا

گتتزارت آي.ستی.جی ،ستتاالنه حتتدود  90میلیتارد روپتی

(معادل  5/1میلیارد دالر) به این مدار

کمك میشود کتته عمتتدۀ کمكهتتا ،از ستتوي دولتهتتاي

خلیج فار

صورت میپذیرد (.)Vatanka, 2015: 159

درحقیقت نقش عربستان سعودي در عملیاتهاي تروریستی در پاکستان و بهویژه در کراچتی،
با هد

برهمزدن ثبات کشور پاکستان و ایجاد محیط بیثبات و ناامن براي کشورهایی چون ایران

و گسترت بیثباتی در منطقه مشهود است (کوشكی و حسینی .)70:1393،این روابتتط گستتترده در
سالهاي بعد ادامه یافت؛ چنانكه در سال  ،1998آمریكا پاکستان را بهدلیل آزمایش بمو هستتتهاي
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تحریم کرد؛ اما بانك توسعۀ اسالمی-وابسته به خاندان سعودي-فورا ستتقف وام ایتن کشتتور را از
 150میلیون دالر به  400میلیون دالر افزایش داد.
مهمترین چالش عربستان در زمینۀ مسائل امنیتی ،پرکتتردن جتتاي ختتالی مشتتاوران و نیروهتتاي
امنیتی آمریكاست .از میان تمام گزینههایی که پیشِروي عربستان سعودي قرار دارد ،پاکستتتان تنهتتا
گزینۀ قابلدستر

با مشكالت کمتر سیاسی در مقطع کنونی است 80 .درصد از نیروي کار فعتتال

عربستان را خارجیها تشكیل میدهند که در این میان پاکستانیها بهدلیل مشارکت فعتتال در امتتور
انتظامی و نظامی ،داراي حضوري دیرینه در عربستان سعودي هستتتند .انتختتاب پاکستتتان بتتهعنوان
یك نیروي جانشین براي آمریكا در امور امنیتی ،کمترین هزینۀ سیاسی را بتتراي عربستتتان خواهتتد
داشت (.)Malik, 2010: 459
 -3نتیجه
درمجموع میتوان گفت ،مبانی بیناذهنی هویت دولت عربستان کتته در تعامتتل و تقابتتل بتتا دولتتت
شیعی ایران شتتكل گرفتهانتتد ،ستتبو شتتده استتت تتتا ایتن کشتتور از ابتتتداي دهتۀ  1980سیاستتت
تقابلگرایانهاي در قبال ایران در پیش گیرد .هویت عربستان ،بتتا هویتت نقشتی کتته ایتران در ایتن
مناطق براي خود قائل میباشد ،در تقابل است .مهمترین نقطۀ برخورد ایران با عربستان ،در حتتوزۀ
جهان اسالم نمود پیدا میکند .در این حوزه ایران مشتتروعیت هتتویتی ،سیاستی و متتذهبی دولتتت
سعودي را به چالش کشیده است؛ ازاینرو عربستان بتتا هرگونتته تحتترك ایتران در منطقتته مقابلتته
میکند.
با توجه به تحوالت کنونی غرب آسیا ،تالت درجهت گسترت فرقتتهگرایی در منطقتته ،امتتري
دور از ذهن نخواهد بود .گسترت فرقهگرایی بهم ابۀ ابزاري استتت کتته عربستتتان بتتهطور مستتتقیم
ازطریق گسترت مدار

دیوبنتتدي حتتامی وهابیتت و حمایتت متتالی و تستتلیحاتی از گروههتتاي

فرقهگرا در راستاي مبارزه با نفوذ شیعیان در منطقه به رهبري ایران از آن بهره میبرند.
مسئلۀ فرقهگرایی و نفوذ معنوي انقالب ایران در پاکستان ،نیروهاي افراطگرا را در این کشتتور
تقویت کرد .در پی این مسئله کشورهاي عربتی و پاکستتتان نیتز بتته تحریتك اقلیتت ستتنی ایتران
پرداختند .همین عامل باعث شده است که تهران نسبتبه مسائل فرقهگرایی بستیار حستتا

شتتود.

ازآنجاییکه در استانهاي مرزي ایران جمعیت قابلتوجهی از اهل سنت زندگی میکنند و ازلحتتا
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قومی و فرهنگی نیز تا حدودي متفاوت هستند ،حساسیت ایران به این مسئله بیشتتتر شتتده استتت.
نفوذ عربستان و پاکستان بر اهل سنت ایران در سالهاي اخیر گسترت یافته است .از طر

دیگتتر،

احیاي جنبش ناسیونالیستی بلوچ در پاکستان از سال  2004به بعد ،به یكی از منابع تهدیتد امنیتت
داخلی این کشور و امنیت ملی ایران تبدیل شده است.
عربستان بهدنبال برقراري ائتال

با پاکستان بوده است و تالت میکند در ستتایۀ آمریكتتا یتتك

متحد استراتژیك براي استمرار حاکمیت بدون پشتوانۀ مردم در منطقه داشته باشد .ریاض همچنین
سعی دارد پاکستان را به حیاطخلوت خود تبدیل کند تا از مرزهاي مشترك این کشتتور بتتا ایتتران،
درجهت طرحهاي ضدایرانی خود استفاده کند.
مقامات پاکستانی از نوعی سردرگمی در انتخاب بین دو گزینۀ ایران و عربستان رنتتج میبرنتتد.
پاکستان با وجود نیاز به کمكهاي مالی عربستان ،نمیتواند از موقعیت استراتژیك ایران در منطقتته
چشمپوشی کند .آنها میخواهند مناسباتی روان با ایران داشته باشند .این موضوع ازنظر اقتصادي،
امنیتی و مردمشناختی براي اسالمآباد حائز اهمیت است ،اما آلسعود ایتتن موضتتوع را برنمیتابتتد.
عامل با اهمیت دیگر در رویكرد استتالمآباد ،گذشتتتن از طنتتاب میتان عربستتتان و ایتران ،پت

از

اختالفات شدید این دو کشور است .در چنین شرایطی مقامات عالیرتبۀ پاکستان ،از ایران بازدیتد
کردهاند و تالت میکنند با ایفاي نقش میانجی بیطر  ،روابط دوجانبه را بهبود بخشند.
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