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  به نام خدا

پژوهشگاه علوم انسانی و  الملل بین روابط و سیاسی ازيدرپ نظریه چهل و پنجمین جلسه پژوهشکده
 سوي به حرکت سعودي؛ عربستان و ایران اسالمی جمهوري مناسبات« :تحت عنوانمطالعات فرهنگی 

اساتید و  ازي ودیگر اعضائ پژوهشکده نظریه پردبا سخنرانی دکتر حمیدرضا اکبري و » تعامل یا ابلتق
  .در سالن اندیشه برگزار کردید 11/12/94در تاریخ صاحب نظران

  :اهم اظهارات دکتر اکبري به شرح زیر می باشد

سطح کالن روابط بین  در بحث مهمی داریم تحت این عنوان که Constructivismما در نظریه سازه انگاري
این در  ،دنبا توجه به نوع نقش هایی که داردولت ها  و باشد الملل سه نوع ساختار اصلی می تواند وجود داشته

ف خالی و لذا آنارشی به مثابه ي ظر. دوستی قابت ودشمنی، ر: ن سه ساختار عبارتند ازای. نظام مسلط هستند
به این اساس سه . فاقد منطق ذاتی است و به تبع ساختاري که ما درون آن قرار می دهیم، منطق پیدا می کند

بر  منطق هابزي .منطق هابزي، منطق الکی و منطق کانتی: یا فرهنگ بر اساس ساختار مذکور عبارتند از منطق
دشمن چه واقعی باشد چه خیالی، هنگامی که کنشگران آن را واقعی بداند، پیامدهاي . اصل دشمنی استوار است

پیامد براي رفتار سیاست  4در این منطق، بازنمایی دیگري به عنوان دشمن حداقل  .واقعی خواهد داشت
علی رغم اینکه آن دولت به دنبال . واکنش دولت ها نسبت به دشمن عمیق است -1 :خارجی یک دولت دارد

تصمیم  -2.حفظ وضع موجود است، اما تهدید دشمن او را وا می دارد که به شکل تجدید نظر طلبانه عمل کند
مقابل حرکات مسالمت آمیز کاهش ا احتمال همکاري در لذ. گیري همراه با ارائه تصویر بد از آینده است

توان  یط جنگ، مرزي در کنترل خشونت نمیدر شرا -4.توانمندي نظامی نسبی بسیار مهم خواهد بود -3.یابد می
به نظر می رسد عربستان سعودي در فضاي بین المللی موجود رفتار سیاست خارجی خود را بر این  .قایل شد

  .است و برون داد سیاست خارجی عربستان چنین مساله اي را نشان می دهدمنطق استوار کرده 



٢ 
 

اگر نگاهی به مؤلفه هاي تأثیر گذار در سه سطح داخلی، منطقه اي و بین المللی که رفتار سیاست خارجی 
ا می بینیم عربستان در هر سطح تهدیدات مهم و فعالی را درك ی ،عربستان را تشکیل می دهند نگاهی بیاندازیم

عربستان هم در حوزه . تصور می کند و واکنش این کشور نسبت به این تهدیدات خشن و ماجراجویانه است
ثبات گذشته در حال فروریختن داخلی و هم در حوزه منطقه اي و هم در حوزه بین المللی احساس می کند 

د امنیتی این کشور به است و اتفاقا در هر سه سطح احساس می کند جمهوري اسالمی ایران مهمترین تهدی
شمار می رود، لذا جمهوري اسالمی را دشمن خود فرض می کند و با این اقدام سعی می کند ضمن تهدید 

ایران به واسطه نفوذ در حج، جامعه : در سطح داخلی. ، بازیابی ثبات و اسقرار داشته باشدایی از سوي دشمندز
تهدیدي براي هویت سعودي ها در داخل ... شیعیان، ارائه الگوي حکومت اسالمی، نظام مردم ساالر و انقالبی و

 .این کشور محسوب می شود

بر مسلمانان، ، جبهه مقاومت، نفوذ و انقالبی تحول خواه ایران از جریانات اسالمی، حمایت: در سطح منطقه اي
همواره منافع منطقه اي سعودي ها را با تهدید مواجه ... گسترش عمق استراتژیک و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک

 .می کند

ایران با نزدیک شدن به روسیه، تشکیل اوپک گازي، حل مساله هسته اي و نزدیکی به : در سطح بین المللی
   .سعودي را با تنگناهاي استراتژیک مواجه می کند... اروپا، بازتولید مشروعیت تاریخی و مذهبی و

بر همین اساس و در ادامه این جلسه سناریوهایی براي آینده این روابط ترسیم شد که در گزارش کامل این 
  .نشست خواهد آمد

  :د ازناساتید و صاحب نظران حاظر در جلسه نیز نکاتی را مطرح کردند که اهم آن عبارت

رده براي عربستان فضاي جدیدي نیست و سیاست عربستان همواره ثابت تهدیدات و فضاي بر شم -
ي فعلی روابط با سعودي اتفاق تازه اي نیافتاده، لذا فضادر نظام حکومتی عربستان نیز . بوده است

 .بق جستجو کرد و به راه حل رسیدساها را باید در تداوم فضاي 

 .که بیشتر رقابتی استمنطق سیاست خارجی سعودي ها هابزي و دشمنی نیست بل -
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ن منافع و بحث سیاست خارجی را نمی توان احساسی و تقابلی یا تعاملی فرض کرد، بلکه عرصه آ -
مکاري دارند که ایران و سعودي ها زمینه و مشترکات زیادي براي ه از این منظر. مصالح است

لذا اگر فضاي کنونی ....نفت، حج سازمان همکاري اسالمی و: توان روي آنها تمرکز کرد مانند می
 .مدیریت شود، مشکالت پیش آمده نیز حل و فصل خواهد شد

. پیروزي انقالب اسالمی در تعیین صورت بندي سیاست خارجی عربستان نقش مهمی داشته است -
همچنین در تحلیل رفتار . خرد سیاسی مشاهده نمی شود ،ضمن اینکه در مواضع سعودي ها
 .ذ قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي را نباید نادیده گرفتسیاست خارجی عربستان نقش و نفو

ودي عبا توجه این که در این جلسه صرفا رفتار سیاست عربستان س که در پایان به این نکته اشاره شد
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، لذا الزم است در جلسه اي جداگانه، رفتار سیاست خارجی ایران 

 .قرار گیرد تا بتوان راهکارهاي اجرایی جامع و کامل تري را ارائه داد نیز مورد تجزیه تحلیل

 

 

 

  


