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آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجلس شـ
خبرگان رهبري، به دعوت رســمِي ملك عبداهلل 
پادشاه عربستان سعودي، در كنفرانس بين المللي 
گفت وگوي وحدت اســامي حضــور خواهد 

يافت.

اسامه احمد السنوسي سفير عربستان در ايران، 
كه از سوي شخص ملك عبداهلل مأموريت يافته تا 
از هاشمي رفسنجاني براي حضور در اين كنفرانس 
بين المللي دعوت به عمل آورد، روز گذشته در 
ديدار با رييس مجلس خبرگان رهبري، دعوت 

دعوت پادشاه عربستان
 از آقاي هاشمي رفسنجاني

http://iranclubs.irbb.ir
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رســمي، همراه با پيام پادشــاه عربستان را تقديم 
هاشمي رفســنجاني كرد.  او تأکيد و توجه ويژة 
ملك  عبداهلل را براي حضور هاشمي رفســنجاني 
در ايــن كنفرانــس خاطرنشــان كــرد و گفت: 
»ملك عبداهلل ب��ه دليل جايگاه وااليي كه در 
دنياي اسام براي حضرت عالي قائل هستند 
و معتقدند بايد از انديشه و دانش شما بهرة 
 كافي برد، شخصًا به من مأموريت دادند تا 
از جناب  عالي براي حضور در اين اجاس 

دعوت به عمل آورم.«
رييس مجمع تشــخيص مصلحــت نظام نيز 
در ايــن ديدار با قدردانــي از اين دعوت، به ويژه 
تشــّكر از ملك عبداهلل، اهميت انجام كنفرانس 
گفت وگوي اســامي در مكــه را، به خصوص 
در وضعيت كنونِي جهان اســام يادآور شــد و 
گفت: »انتظار مي رود انجام اين كنفرانس با 
حضور شخصيت هاي علمي و ديني جهان، 
منش��أ ثمرات و نتايج مطلوبي براي ايجاد 
وف��اق و همدلي در جهان اس��ام و رفع 
تنش و تفرقة كشورها، به ويژه كشورهاي 

اسامي باشد.« 

تنش زدايي در روابط تهرانـ  رياض
دعوت رســمي پادشــاه عربســتان از رييس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي صورت 
مي گيرد كه ظــرف روزهاي اخير درگيري هاي 
لفظي ميان ايران و عربســتان اوج گرفته اســت. 
اظهارات اخير سعود  الفيصل، وزير امور خارجة 
عربستان سعودي كه در نشست فوق العاده وزيران 

خارجة اتحادية عرب عليه ايران و سوريه بيان شد 
واكنش محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران 

را در پي داشت.
سعود الفيصل در سخناني بسيار تند ايران را به 
مديريت جنگ لبنان متهم كرد. او در اين نشست 
كه روز يك شنبه در قاهره برگزار شد، تحّوالت 
اخيــر در بيروت را »جنگي ديوانــه وار« خواند و 
گفت: »اين ايران است كه اين جنگ فراگير 
را مديريت مي كند و حزب اهلل هم عامل اين 

جنگ است!«
سعود الفيصل از وزراي خارجة اتحادية عرب 
خواست تا با صدور بيانيه اي، حزب اهلل و ايران را 
به علت اشــغال بيروت محكوم كنند! بيروت در 
هفتة گذشته شاهد ناآرامي هايي بود كه در نهايت 
منجر به تصرف بخش غربي اين شــهر توســط 

نيروهاي حزب اهلل شد. 
درگيري هاي لبنان از آنجا آغاز شد كه دولت 
لبنان اقدام به بستن شبكة مخابراتي حزب اهلل كرد. 
درگيري هاي خياباني ميــان هواداران و مخالفان 
دولت كه حزب اهلل در رأس آن  ها قرار داشــت، 

دست كم 15 كشته بر جاي گذاشت.
اظهارات شــديد اللحن وزير امــور خارجة 
عربستان سعودي با واكنش محمود احمدي نژاد 
مواجه شد. احمدي نژاد روز سه شنبه در كنفرانس 
خبري خــود با مطبوعات و اصحاب رســانه در 
پاســخ به پرســش خبرگزاري »المنار« وابسته به 
حــزب اهلل لبنان ابراز اميدواري كرد كه ســخنان 
ســعود الفيصل صحيح نبوده و از روي عصبانيت 
بيان شــده باشــد: »من اميدوارم اين حرف ها 
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درست نباشد و از روي عصبانيت مطرح 
شده باشد، بنابراين ما هم حوصله مي كنيم 
تا عصبانيت ايشان بخوابد، سپس صحبت 

خواهيم كرد.«
احمدي نژاد گفت:  »به احترام ملك عبداهلل، 
پاس��خ س��عودالفيصل را نخواهد داد.« او 
سعودالفيصل را داراي ديدگاه هايي خاص دانست 
وگفــت:  نمي داند ديدگاه هاي او با ملك عبداهلل 

چقدر هماهنگ است. 
احمدي نژاد در اين مصاحبة مطبوعاتي گفت: 
»ايران تنها كشــوري اســت كه در لبنان دخالت 
نمي كند.« از سوي ديگر سعودالفيصل نيز درست 
در همــان روز به ايران هشــدار داد كه حمايت 
از اقدامات حزب اهلل در لبنــان، بر روابط ايران با 

جهان عرب تأثير مي گذارد. 

تـالش بـراي حـل اختالفـات جهان 
اسالم 

هاشمي رفســنجاني رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در ديدار ســفير عربستان و پس از 
دريافت پيام دعوت از ســوي احمد السنوســي، 
تفرقه در دنياي اسام را در جهت منافع دشمنان 
ارزيابي كرد و گفت: اختافات در دنياي اسام؛ 
چه در ســطح سياســيون و چه در سطح علماي 

مذهبي، ماية رنج اســت و وضعيت نامطلوبي را 
ايجاد کرده است. 

هاشمي رفسنجاني آثار كشتار، تخريب ها و 
درگيري ها در برخي كشورهاي اسامي، به ويژه 
عراق و لبنان را در عميق كردن فاصله ها در جهان 
اسام با اهميت عنوان كرد و افزود: »برگزاري 
كنفران��س گفت وگوي اس��امي مي تواند 
فضاي مطلوب تري ب��راي همكاري ميان 

كشورهاي اسامي ايجاد نمايد.«
او گفــت: »از تقّدس��ي كه در سرزمين 
وح��ي وج��ود دارد مي توان ب��راي حّل 
مشكات در جهان اسام و كل جهان سود 
برد و جمهوري اسامي ايران نيز مي تواند 
در كنار كشور عربستان، در حّل اختافات 
دنياي اسام مؤثر باشد و در اين راه تاش 

خواهد كرد.« 
اســامه احمــد السنوســي نيــز كــه در اين 
ديــدار هدف از برگــزاري كنفرانس بين المللي 
گفت وگوي اســامي در عربســتان را بررســي 
راه هــاي افزايش همكاري ميان جهان اســام و 
ارتباط آن  ها با ديگر كشورها ذكر كرد و گفت: 
»اميدواريم با برگزاري اين اجاس بتوانيم 

به وحدت جهان اسام كمك كنيم.«
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خبر سفر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به عربستان، خبري بود که بسياري، از اهداف آن، با توجه 
به دوســتي هاشمي با ملک عبداهلل آگاه شــدند؛ ملک عبداهلل از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، رييس 
مجلس خبرگان رهبري، به  عنوان يکي از علماي شيعه براي شرکت در اجاس هم انديشي وحدت 

اسام دعوت کرد.
به عقيدة تحليل  گران، دعوت شخصي پادشاه عربستان از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

با توجه به تنش  هاي اخير ميان دو کشور و اوضاع منطقه، اهميت بسيار دارد.
عاوه بر پيام سياسي اين دعوت، يک پيام مذهبي در دعوت از عالم شيعِي ايرانِي عالي رتبه و از 

مقامات ايراني نهفته بود و آن وحدت ميان مسلمانان بود. 
بــا اين  که تعداد علماي شــيعِي اجاس از علماي ســني کمتر بود و به جــاي خود يک انتقاد به 
جاست، اما احترام ويژة ملک  عبداهلل به هاشمي، ورود شانه به شانة اين دو شخصيت به مراسم افتتاحيه 
و تحليل هاي دو روزنامة مهم ســعودي؛ يعني عکاظ و الرياض نشــان مي دهد که آل سعود به دنبال 

احياي روابط با ايران است.
عاقه  اي که در نشســت هاي متعدد هاشــمي با ملک عبداهلل، ســخنراني ويــژة وي در اجاس 
گفت و گوي مذاهب اســامي، باز شــدن دِر بقيع بر روي زائران ايراني در شــب شهادت حضرت 

زهرا3، وعدة احياي بقيع و وعدة برخورد مناسب با زائران ايراني بروز يافت.
انتظار مي رود که با سفر هاشمي رفسنجاني، اوضاع منطقه و روابط دو كشور مؤثر در جهان اسام 

رو به بهبود گذارد.
هاشــمي در جلسات مختلف با سران سعودي، به تبيين مواضع ايران در قبال مسائلي چون لبنان، 

فلسطين، عراق و ... پرداخته است.
اهميت حضور ايران و آقاي هاشمي رفسنجاني كه نه تنها جايگاه سياسي بلكه وجهة شخصيتي  اش 
مورد توجه قرار مي گرفت به حدي بود كه موضوعات چهارده گانه اي كه از سوي وي در كنفرانس 
مطرح شد، به عنوان منشوري براي كنفرانس آينده مّد نظر قرار گرفت و حتي از هاشمي رفسنجاني 
درخواســت شــد تا نماينده اي را به عنــوان نمايندة خودش براي حضــور در هيأتي كه جهت ادامة 
گفت وگو تشــكيل مي گردد معرفي كند و از نظريات او نيز در پيشــبرد گفت وگو با ديگر مذاهب 

استفاده شود.

هاشمي ميهمان ويژة
 » کنفرانس بين المللي گفت وگوي اسالمي«

www.fardanews.com  -   ۱۳87 تاريخ: 24 خرداد
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دعوت پادشــاه عربستان سعودي از آيت اهلل 
هاشــمي رفســنجاني، رييس مجمع تشــخيص 
مصلحت نظــام، بــراي شــرکت در کنفرانس 
»گفتگوي اســام« و ســفر طوالنــي و ده روزة 
رييس مجلس خبــرگان به عربســتان، قطعًا در 
قامت يک اتفاق مهم و ويــژه  در تاريخ روابط 

ديرينة ايران و عربستان سعودي است.
 دراين کنفرانس  شــيوة گفتگو، ضوابط و 
شــرايط آن، آداب و چگونگــي گفتگو، آيندة 
گفتگو در ساية اهانت  هاي مکرر به اسام، امور 
انسان و اصاح وضعيت جوامع بشري، پيشگيري 

از برخورد تمدن  ها؛ مسائل خانواده و اخاق در 
مشــترکات انســاني، گفتگو ميان پيروان اديان، 
فرهنگ  ها و تمدن  ها به جاي برخورد تمدن  ها با 
هدف ايجاد روابط مسالمت آميز مورد بحث و 
بررســي صاحبنظران و مقامات عالي کشورهاي 

اسامي قرار گرفت.
تا پيش ازپيروزي انقاب اســامي و سقوط 
شــاه،  ايران و عربســتان در چارچوب دکترين 
نيکســون  دو متحــد نظامي ـ مالــي آمريکا در 
منطقه محسوب مي شــدند و »رفاقتي آميخته با 
رقابت مايم« با يکديگر داشتند )به خصوص در 

سفر آقاي هاشمي به عربستان؛ 
سرمايه گذاري جديد براي 

ـ  تهران روابط رياض 
خبرگزاري مهر/ دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ 
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مورد موضوع نفــت(  اما بعد از پيروزي انقاب 
اســامي، ايران به قطب مخالف سياســت  هاي 
آمريکا در منطقــه درآمد و بافاصله يک دورة 
بي  ثباتي وبي  اعتمادي و ســپس  تنش در روابط 
ايران و عربستان روي داد که قريب به يک دهه 
دوام آورد که  شــديدترين مصــداق آن حادثة 

خونين مکه )1366 شمسي( بود. 
 امــا مشــترکات و منافع مشــترک ايران و 
عربســتان آنقــدر زياد و گســترده بــود که در 
ســال  هاي مياني دهة هفتاد شمســي و در دوران 
رياســت جمهوري هاشمي رفســنجاني، جرقة 
دوستي ايران و عربستان زده شد و مجددًا روابط 

ايران و عربستان به گرمي گراييد. 
بعــد از حادثة يازدة ســپتامبر 2001 ، رابطة 
ايران و عربســتان بارديگر دچار بي ثباتي و خأل 
هويتي شــد و موضــوع لبنان و بحــران انتخاب 
رييس جمهور در اين کشور،  تبديل به يکي از 

کانون  هاي اختاف ايران و عربستان شد. 
 به نظر مي رسد ملک عبداهلل با دعوت اخير 
از هاشمي رفسنجاني به نوعي قصد »بازسازي«  
و بازگشــت روابط ايران و عربستان به روزهاي 
طايي را دارد که اين دعوت هم با پاسخ گرم و 

معنادار طرف ايراني مواجه شد. 
به نظر مي رســد از پايــان دهة 1980 اصلي  
ثابــت و اســتراتژيک  در سياســت خارجــي 
جمهوري اســامي با عنوان  »حفــظ و ارتقاي 
روابط با عربســتان« شکل گرفته باشد که طرف 
عربستاني با تکيه بر اين اصل مهم و با وارد کردن 
شخصيت برجســته اي چون هاشمي رفسنجاني 
تاش دارد در جهت حّل اختافات و رفع سوء 

تفاهمات بين دو کشور پيش دستي کرده باشد. 
 اما عمده  ترين چالش  هاي ايران و عربستان 

را مي  توان در موارد زير فهرست کرد: 
�  رقاب��ت ايدئولوژيک دو کش��ور با 
هم ونمايندگي دو طيف اصلي شيعيان و 
اهل سنت از س��وي ايران و عربستان و 
تقابل گفتمان وهابي و شيعي در شهرهاي 

مقدس مکه و مدينه. 
�  تف��اوت در رويکرد کان به حضور 
نيروه��اي بيگانه در منطقة خليج فارس و 
در رأس آن  ها حضور نظامي � سياس��ي 

اياالت متحدة آمريکا.
�  تفاوت ديدگاه ماهيتي �  ش��کلي دو 
کش��ور در برخي امور؛ همچون اوضاع 

عراق، لبنان و فلسطين. 
اما بروز گفتمان افراطي تروريستي در بخشي 
از جهان اسام که با گفتمان سلفي و مصاديقي 
چون »گروه القاعده« شناخته مي  شود و حوادث 
تلخ عراق و بروز جنگ  هاي طايفه  اي و مذهبي 
در اين کشور، طرفيت عظيمي را براي همکاري 
مشــترک عربســتان و ايران ايجاد کرده اســت 
که مي  توان گفــت:  مواضع خــاص، معتدل و 
واقع بينانة هاشمي رفســنجاني در مورد وحدت 
جهان اسام، مؤلفة ديگري است که باعث شده 
است عربستاني  ها سرمايه  گذاري جديدي را در 
مورد روابط با ايران آغاز کنند. شرط مهم براي 
به ثمر رســيدن اين دور جديِد سرمايه  گذاري  ها 
در روابط ايران و عربســتان، کنترل جريان  هاي 
سياسي برهم زننده در هر دو سو و تعّهد عملي و 

صادقانه به توافقات اين سفر مهم است.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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)www.tiknews.info)

در اواخر سال 1378 آيت اهلل هاشمي 
رفس�نجاني همراه تعدادي از همکارانش 
در دولت س�ازندگي، س�فري به سرزمين 
وح�ي ب�راي زي�ارت حرمين ش�ريفين و 
انج�ام عم�رة مفرده داش�ت. پ�س از اين 
س�فر بود که دس�ت ان�در کاران فصلنامة 
»ميق�ات ح�ج« )ک�ه از منش�ورات حوزة 
نمايندگي ولي فقي�ه در امور حج و زيارت 
است(، مصاحبه  اي با ايشان ترتيب دادند 
ک�ه مفصل و طوالني اس�ت و بيش از 20 
صفحه از صفحات اي�ن مجله را پر کرده 
و گفتگويي اس�ت پرنکته، تأّمل برانگيز و 

خواندني.
ب�ارة  در  مصاحب�ه  اي�ن  از  بخش�ي 
چگونگ�ي ارتباط با عربس�تان س�عودي 
و به�ره وري از اين ارتباط و بايس�ته ها و 
لوازم آن  اس�ت، که مرور و ن�گاه دوباره به 
آن، در آستانة سفر ايش�ان به اين کشور،  

خالي از لطف نيست:
ع � وارسته

 ٭جناب آقاي هاش��مي! در س��ال هاي 
اخير شاهد بوديم که روابط ايران و عربستان 
تحّول چشمگيري پيدا کرده و رو به بهبودي 
است و حضرت عالي نقش عمده اي در اين 

به بهانة دومين ورود آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
ـ رياض  بر روابط رو به وخامت تهران 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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امر داشته ايد. لطف کنيد در زمينه روند شکل گيري اين تحّول و لزوم آن توضيحاتي بفرماييد!
 آقاي هاشمي:  من از وقتي که مسؤول اجرايي شدم، تصميم داشتم با عربستان از دِر دوستي وارد 
شــوم و برايم روشــن بود که ما در مسائل مربوط به نفت، جنگ، تحّوالت سياسي منطقه و کارهاي 
مذهبيـ  آموزشي که در دنيا داريم، اگر با عربستان رابطة خوبي داشته باشيم و ميان ما اعتماد حاکم 

باشد، کارها روانتر پيش مي رود و درگيري ها و خنثي شدن نيروها کمتر است.
من کار را از کنفرانس سران کشورهاي اسامي در سنگال شروع کردم .آقاي »امير عبداهلل« در 
آنجا حضور داشتند و قرار شد ماقاتي ميان ما اتفاق بيفتد .در ابتدا بنا شد که ايشان به قسمتي از تاالر 
کنفرانس که بنده در آنجا بودم، بيايد .بعد معلوم شد که ايشان توّقع دارد که من به نزد او بروم! تنها 
به اين دليل که احســاس کردم اين کوتاه آمدن، به تحســين روابط کمک خواهد کرد، به نزد »امير 
عبداهلل« رفتم .در همانجا از آقاي فهد دعوت به عمل آوردم ولي پاسخ شنيدم که ايشان از ناحية پا و 

زانو مشکل دارند و راه رفتن برايشان مشکل است.
در مجموع در تمام دوران مسؤولّيتم در صدد حّل مسائل ايران و عربستان بودم. در ظاهر موانعي 
همچون »مراســم برائت«، و در خفا کارشــکني هاي آمريکا و ديگران وجود داشت; ولي پيغام ها و 
رفت و آمدها در جريان بود و رفته رفته اصطکاک موجود، برطرف و رابطه تلطيف مي شــد. اوج 
اين توفيق در »اسام آباد« پاکستان و در آخرين اجاس سران کنفرانس اسامي رخ داد. من و »امير 
عبداهلل« از قبل توافق کرده بوديم که ماقاتي با هم داشته باشيم. منتهي با توّجه به ماقات قبل که در 
ســنگال اتفاق افتاد و بنده به نزد ايشــان رفتم، انتظار مي رفت که اين بار ايشان نزد من بيايند. اما خبر 

رسيد که آقاي »امير عبداهلل« منتظر شما هستند! گفتم: ما منتظريم ايشان بيايند! 
با اين حال از جايم بلند شدم و تا نزديک اتاق ايشان رفتيم که به ناگاه ايشان از اتاق خارج شد و 
گفت: من مي خواهم به اتاق شما بيايم! گفتم:  فرقي نمي  کند. حاال من آمده ام! اينجا هم اتاق ماست. 
ايشــان قبول نکرد. گويا قاصدهايي که پيام هاي من و ايشان را به اتاق هايمان مي بردند، خطا کرده 
بودند و قرار بدوي ما را که وليعهد عربستان به اتاق من بيايد، به هم زدند. شايد هم علت ديگري داشته 
است. به هر حال کار به اين نقطه که رسيد، ايشان به اتاق من آمد و در آنجا به صراحت تمام راجع 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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به مســائل حرف زديم. يکي از عمده ترين صحبت هايي که شد، اين بود که کنفرانس بعدي سران 
کشورهاي اسامي در تهران برگزار شود. عجيب اين که روز قبل از آن ماجرا، بيانّيه و مصّوبه اي در 
جّده منتشر شده بود که محّل ديگري را براي کنفرانس در نظر گرفته بود. من در ديدار با امير عبداهلل 
اين مســأله را مطرح کردم و توضيح خواســتم.  وزير خارجه شان هم بودند و همان جا مسأله را حل 

کرديم.
اين نخســتين ثمره آن ديدار بود. بعد از آن، هنگام نهار فرا رســيد. در آن روز ما ميهمان نخست 
وزير وقت پاکستان آقاي نواز شريف بوديم. وليعهد عربستان در اين حال و در کمال تعّجب، سوار 

اتومبيل من شد و خارج شديم. عدة زيادي شاهد اين اّتفاق نادر بودند. 
مي دانيد که شخصّيت ها براي خودشان محافظ و تشکيات و پيشرو و اسکورت دارند. اين  که 
ايشــان همة اين مسائل را رها کند و در ماشين من سوار شود، خاف   عرف رايج بود و اين ثمرة آن 

نشست دوستانه و صريح بود که از نظر ناظران آن صحنه هم دور نماند.
از آن به بعد مشــاهده کردم که خيلي از مســائل فيمابين حل شده است. وليعهد عربستان پس از 
آن تصميم گرفت از کنفرانس تهران حمايت کند و خودش هم به تهران آمد و براي ما مجالي شد 
که بيشتر با يکديگر صحبت کنيم. مسافرت من به عربستان و سفر آقاي خاتمي هم به ميزان زيادي به 

تکميل اين روند کمک کرد.
  ٭  به نظر حضرت عالي، گسترش روابط ايران و عربستان، در سطح بين المللي، به خصوص 

در رابطه با بهره گيري هر چه بيشتر از حج، چه تأثيراتي از خود به جا خواهد گذاشت؟
آقاي هاشمي:  ارزيابي من اين است که بهبودي اين روابط يک ضرورت است. در دنياي اسام، 
همکاري ايران و عربستان، مهمترين پايگاه تقويت مواضع دنياي اسام از لحاظ سياسي، اقتصادي و 
ديگر ابعاد است. واقعّيت اين است که دوستان ما و حاميان عربستان با هم اختاف ديد دارند و کم 
شدن فاصله ميان ما و عربستان، در مجامع و کنفرانس هاي بين المللي، آثار مثبتي را به همراه خواهد 
داشت. يکي از مهمترين اين آثار در مورد قضّيه نفت است. شاهد بوديم که طمع مصرف کنندگان 
نفت و نحوه عرضه و تقاضاي آن، باعث شــد که قيمت آن در بازارهاي جهاني از ده دالر هم تنّزل 
کند که ظلم بزرگي به کشورهاي نفت خيز و عمدتًا کشورهاي اسامي حاشيه خليج فارس بود که 
در واقع هستي آنان به اين مادة حياتي وابسته است. اصاح روابط موجود ميان تهران و رياض، بسياري 

از مشکات را حل کرد و به کاهش تنش موجود در خليج فارس دامن زد.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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مســأله عراق براي ما بسيار مهم اســت. اگر ما همکاري کنيم، اين کانون تشّنج در منطقه، آرام 
خواهد شد.

مهمترين مســأله اي که هنوز در ســطح جّدي بدان نپرداخته ايم، مسأله فلسطين است که کمي 
اختاف نظر در اين مورد وجود دارد. در مســأله افغانســتان اگر همکاري هاي ما جّدي بود، وضع 
موجود را شاهد نبوديم. من فکر مي کنم که در بسياري از مسائل دنياي اسام، همکاري ما سازنده 
است و اميدواريم به تدريج با بحث و اِقناع يکديگر به توفيقاتي دست يابيم. من با وليعهد عربستان در 
مورد تمام اين موضوعات، در نشست هاي خصوصي و دوستانه اي که با هم داشتيم، صحبت کردم 

و به تدريج وضع بهتر مي شود.
  ٭ متأّس��فانه در سال هاي گذش��ته ميان ايران و عربستان در سطح محافل علمي، ديني و 
مذهبي، ارتباطي وجود نداش��ته و از اين رهگذر خس��ارات زيادي متوجه ما شده است. بفرماييد 
نظر شما در اين باره چيست؟ چه ميزان براي تحّقق اين ارتباط، اهمّيت قائليد و چه پيشنهادي 

داريد؟
 آقاي هاشمي:  همينطور است. در حال حاضر آن مقدار که ما در سطح ارتباط ميان رجال دولتي 
و سياسي، به عربستان نزديک شده ايم، از لحاظ علميـ  چه نيروهاي علمي دانشگاه و چه علماي ديني 
ـ نزديکي خاّصي رخ نداده است. به نظر من بايد برنامه  اي تنظيم شود که علما با يکديگر ماقات کنند 
و دور از تعّصبات به گفتگو بپردازند و ديدگاههايشان را به هم نزديک کنند. علماي ايران و عربستان 
در کشورهاي خودشان منشأ اثر بوده اند و لزوم تقارن و تقارب ميان اين دو گروه از علما احساس مي 
شود. پشتوانه روابط سياسي و اقتصادي که ميان ما و عربستان وجود دارد، همکاري هاي ديني است 
و حج براي تحّقق اين امر، موقعّيت مناسبي است. علمايي که از ايران همه  ساله به حج مي روند، بايد 
به گونه  اي برنامه ريزي کنند که با علماي عرب، رابطه برقرار شود و از آنها براي سفر به ايران و ديدار 
از شــهرهايي همچون قم و مشــهد و بازديد از حوزه ها و دانشگاه هاي ما دعوت به عمل آورند. من 
هنوز اثر ديدارهايي را که از دانشگاهها و مراکز علمي عربستان داشته  ام، در وجودم احساس مي کنم 

و حّتي گاه تشديد و تقويت مي شود...
اظهارات توهين آميز خطيب نماز جمعه مسجدالنبي در حضور آقاي هاشمي

  ٭ جناب آقاي هاش��مي! به هنگام حضور حضرت عالي در مدينه منّوره و شرکتتان در نماز 
فصلنامه فرهنگی، اجتماعیجمعه، خطيب جمعه، مطالب نابجا و اهانت هايي را در صحبت هايش داشت که با عکس العمل 

سياسی، تاريخی
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حضرت عالي روبرو شد. اگر صالح مي دانيد، مايليم که براي ثبت در تاريخ اصل ماجرا را از زبان 
شما بشنويم.

 آقاي هاشمي:  بله. آن ماجرا تلخ و داراي عاقبت شيريني بود. ما آن روز با خستگِي زياِد ناشي 
از ســفر، خودمان را به نماز جمعه رســانديم و انگيزه اي جز کمک به وحدت و نزديکي نداشــتيم. 
طبق معمول براي اســتماع خطبه ها نشستيم; ولي خطيب جمعه در خال صحبت هايش حرف هاي 
نادرســتي زد. در کنار من يکي از وزراي کابينه عربســتان نشســته بود. من به ايشان که معمواًل با من 

همراهي مي کرد، گفتم:
با توّجه به حرف هاي اين آقا، ما ديگر نمي توانيم پشت سر ايشان نماز بخوانيم. وزير مربوطه هم 

جواب داد: من هم توجيهي براي اين کار نمي بينم.
من شــک داشــتم که آيا خطيب مزبور، اصا متوّجه ورود من شــد، يا نه؟ چون مسجد مملو از 
جمعّيت بود و جايي را براي ما از قبل خالي نگاه داشته بودند .برخاستيم و به اتاقي که متعّلق به حرم 
بود و براي استراحت ما در نظر گرفته بودند، رفتيم و نماز خودمان را در جمع ايرانيان و عرب هايي که 
همراه ما به اتاق آمدند، خوانديم. من ديگر کلمه اي در اين باب به زبان نياوردم. بعد يکي از آقايان 

اهل علم که در شمار متولّيان حرم بود، نزد من آمد و گفت:
ايشان عادتش اين است و بدون در نظرگرفتن سياست دولت به نحو خودسرانه اي حرف مي زند. 
شما به دل نگيريد و مطمئن باشيد اين کار را بي جواب نخواهيم گذاشت و احساس مي کنيم به ما هم 

اهانت شده است. در سّنت ما اهانت به ميهمان، جرم بدي محسوب مي شود.
به هتل که رفتيم، آقاي »اميرعبداهلل« تلفني با من تماس گرفت و به نحو مؤّکدي اظهار تأّسف کرد 
و سخنان خطيب جمعه را يک خودسري آشکار و اهانت به مقامات سعودي خواند. من سعي کردم 

عصبانّيت وليعهد عربستان را کاهش دهم .گفتم:
ما حالت هاي علما و روحانّيت را بيشــتر از شــما مي شناسيم و مي دانيم که در ميان آنان از اين 
اتفاّقات مي افتد! ايشان دوباره تأکيد کرد که شما بعدًا شاهد خواهيد بود که ما تحّمل نخواهيم کرد 
که ميهمانمان مورد اهانت قرار گيرد و خاف سياســتمان عمل شــود. واقعًا هم به اين قولشــان وفا 

کردند; با آنکه ما از آنها نخواسته بوديم که اين قضّيه را دنبال کنند.                      فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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هاشمي رفسنجاني كه در سفري 10روزه در 
عربستان سعودي به سر مي برد، طوالني ترين سفر 
مقامي ايراني را  در اين كشــور تجربه مي كند، 
فرصتــي كــه او هر روز خبــري دربــارة بهبود 
روابط اعام مي كند؛ روز گذشته خبر از دستور 
پادشاه عربستان براي مقابله با رفتارهاي افراطيون 

عليه شيعيان در شــهرهاي مكه و مدينه را داد و 
ديشــب نيز در جوار حرم نبوي 9خبر داد كه  
»بقيع به زودي احيا خواهد شــد.« وي اين خبر را 
در قبرســتان بقيع، در دقايق پايانِي يکشنبه شب، 
پس از آن  كه به دستور مستقيم ملک عبداهلل شاه 
عربستان براي اولين بار زائران زن حاضر در حرم 

دوستي هايي كه بايد بماند
)www.hamshahrionline.ir(
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مطهر رســول گرامي9 توفيق حضور در کنار 
ائمه بقيع: را يافتند، داد.

رييس مجلس خبرگان رهبري ضمن تشّکر 
از مساعدت مســؤوالن ســعودي با زّوار ايراني 
گفت: »آقاي ملک عبداهلل پادشاه عربستان، طي 
امروز دو بار با وزير عربستاني همراه من صحبت 
کرد و از او خواســت که رضايت شيعيان مدينه 

جلب شود.«
رييس مجمع تشــخيص مصلحت نظام، هر 
چند ميهمان ويژة پادشاه عربستان است و امروز 
به عنوان اّولين  ايرانــي به منطقة فدک رفته و از 
اين مکان مقدس كه جايگاه ويژه اي نزد شيعيان 
دارد، ديــدن مي كند اما همين كافي اســت، در 
شــرايطي كه افــراط گرايان عربســتان هر روز 
بــر آتش مخاصمه با شــيعيان مي افزايند ســران 
دو كشــور همراهي، دوســتي و مفاهمه را پيشه 

كرده اند.
اميرعبــداهلل كــه در دورة وليعهدي  اش آذر 
1376 براي شركت در اجاس سران كشورهاي 
عضو سازمان كنفرانس اسامي به تهران آمد، به 
دعوت اكبر هاشــمي رفسنجاني در زماني كه او 
دوران رياست جمهوري اش را به پايان برده بود، 
به ايران سفر كرده بود، سفري كه نقطه اوج روند 
رو به بهبود مناســبات سياسي دو كشور در دهه 
1370 بود. پس از اين سفر رفت وآمد بلندپايگان 

دوكشور به پايتخت هاي يكديگر فزوني يافت. 
سوء تفاهم و عدم شناخت صحيح، اصلي ترين 
ويژگي مناسبات ميان عربستان و ايران بوده است؛ 
موضوعي كه شــكنندگي روابط اين دو كشور 

راهبردي منطقه را طي ســه دهة گذشته به دنبال 
داشته است. از همين جهات است كه همزمان با 
سفر رييس مجلس خبرگان رهبري به عربستان 
ســعودي، ضــرورت گفت وگوي کشــورهاي 

عرب با ايران احساس شده است. 
با نگاهي به پيشــينة روابط ايران و عربستان، 
شاهد روزهاي پرفرازو نشــيبي هستيم. عربستان 
ابتداي پيروزي انقاب اســامي ايران سياســت 
احتياط، سكوت و نظارت را در پيش   گرفت ولي 
پس از مدتي، هيأتي بلندپايه به سرپرستي دبيركل 
»رابطة العالم االسامي « را براي تبريك پيروزي 
انقاب اســامي به ايران فرستاد. ملك خالد در 
اّوليــن واکنش خود، برپايي حكومت اســامي 
در ايران را مقدمة نزديكي و تفاهم هرچه بيشــتر 
دو كشور خواند. فهد وليعهد وقت عربستان نيز 
گفت : »براي رهبري انقاب ايران احترام زيادي 

قائل هستيم« .
 اما با شــروع جنگ تحميلِي عــراق بر ضّد 
ايران، عربستان با كمك هاي اقتصادي ، سياسي ، 
نظامــي و تبليغاتي خــود، در كنار عــراق قرار 
گرفت . مجمــوع اين اقدامات باعث ســردي و 
تيرگي روابط شد و مناســبات ايران و عربستان 

سعودي تا سطح كاردار تنزل يافت.
يك هواپيما ربايي روابط ايران و عربســتان 
را در اوج جنــگ تحميلي عراق وارد شــرايط 
بهتري كرد و مناســبات ايران و عربســتان بهبود 
يافت. در ســال 1363 حادثه ربوده شــدن يك 
فروند هواپيماي سعودي و فرود آن در فرودگاه 
مهرآباد و اقدامات مثبت جمهوري اسامي ايران 
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در پايان دادن به اين حادثه، باعث شد روابط دو 
كشور تا حدودي رو به بهبود نهد. 

در 1364 ســفر وزيرخارجــة عربســتان به 
جمهوري اســامي و ســفر وزير خارجه وقت 
ايران به عربستان انجام شد كه اين سفرها با هدف 
بهبود روابط و حّل پاره اي از مشكات فيمابين، 
چون حج و جنگ ايران و عراق صورت گرفت ، 
اما نتيجه اي در پي نداشــت . اما باز در سال1365 
عربستان براي فشار بر جمهوري اسامي ايران و 
بــا افزايش صدور نفت ، قيمت را كاهش داد كه 

به تيرگي مجدد در روابط دو كشور انجاميد. 
ســردي حاكم بر روابط دو كشور و تشديد 
آن توســط آمريكا با هدايت جريانات منطقه اي 
بر ضد  ايران، همچنين شهادت 400 تن از حجاج 
ايراني در مراســم حج 1366 كه اعتراض شديد 
جمهوري اســامي را به دنبال داشــت، تيرگي 
روابط دو كشــور را به اوج خود رســانيد. ششم 
ارديبهشت 1367 عربستان اقدام به قطع يكجانبة 
مناسبات سياسي با جمهوري اسامي ايران كرد 
و اين قطع رابطه حدود سه سال به طول انجاميد؛ 
سه سالي كه هيچ زائر ايراني به حج مشرف نشد؛ 
اما عربســتان ســعودي كه از قطع روابط با ايران 
منفعتي نبرده بود با بهانه اي به دنبال تجديد رابطه 
بود. موضوع پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت 
سازمان ملل توسط جمهوري اسامي ايران گام 
مؤثري در تجديد رابطه با عربستان بود. عربستان 
قبول قطعنامه از سوي ايران را يك اقدام شجاعانه 
توصيف و از آن اســتقبال كرد. در اين شرايط، 
جبهه گيري مطبوعاتي عربســتان عليه جمهوري 

اسامي متوقف شد و فهد شخصًا اعام كرد كه 
با ايران اختافي ندارد كه قابل حل نباشد. تهران 
نيز آمادگي خود را براي آغاز مذاكرات مستقيم 

با رياض اعام كرد. 
تجاوز عراق به كويــت در 1369 و مواضع 
ايران در اين حادثه و هم نياز شــوراي همكاري 
خليج فــارس بــه حمايت ايــران ، باعث شــد تا 
كشورهاي حاشية خليج  فارس، به  ويژه عربستان 
بــراي تجديد رابطه با جمهوري اســامي ايران 

تاش كنند. 
اوليــن ديدار مقامات ايران و عربســتان بين 
وزراي خارجــه دو كشــور در اجاس ســاليانة 
مجمــع عمومي ســازمان ملل متحدـ  شــهريور 
1369ـ   و ديــدار بعدي در ژنو انجام گرفت . در 
15 اسفند 1369 نيز وزراي خارجة دو كشور در 
مســقط با هم ماقات كردند.  به دنبال اين ديدار 
در 27 اســفند 1369 بيانيــة مشــتركي در زمينة 
برقراري مجدد روابط سياسي دو كشور  همزمان 

در تهران و رياض منتشر شد.
ســعود الفيصل، وزير خارجة عربستان پس 
از ديدار با علي اكبر واليتي، وزير خارجة وقت 
در مصاحبه اي اعام كرد، عربســتان سعودي و 
جمهوري اســامي ايران در حّل تمام مشكات 
فيمابين به تفاهم رســيدند. ســرانجام پس از سه 
سال قطع رابطة سياسي ، در پي مذاكرات وزراي 
خارجة دو كشــور، تجديد روابط متقابل اعام 
شد و مقامات تهران و رياض در فروردين 1370 
سفارتخانه هاي خود را در پايتخت هاي يكديگر 

گشودند. 
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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عربســتان سعودي نشــان داده اســت »تأثير 
پذيــري از بيرون« ويژگي  اي اســت كه ســعي 
كرده است در سال  هاي اخير از آن فاصله بگيرد 
و براســاس منافع ملي و منطقه اي مناسباتش را با 
جمهوري اسامي ايران بر مدار منفعت دو سويه 

تنظيم كند.
 بومي گرايــي و منطقه گرايــي كه طي بيش 
از دو دهة اخير شــعار آرماني جمهوري اسامي 
ايــران براي فائــق آمدن بر مشــكات منطقه به 
شمار مي رود، به تدريج نزد دولتمردان عربستان 
ســعودي نيز معنا و مفهوم حقيقــي خود را يافته 

است.
رفتار فعلي ســران عربستان ســعودي نشان 
مي دهد تغييراتي در راســتاي منافع جهان اسام 
درحال وقوع اســت، چرا كه به اعتقاد نويسندة 
ســرمقالة ديــروز روزنامة »الرياض« عربســتان؛ 
»در جهاني که کشــورها براي تشکيل ائتاف و 
پيمان هاي مشــترک تاش مي کنند، عقل حکم 
مي کندکه اعراب براي حفظ منافع اساسي خود 
دربارة گفت وگو و دستيابي به توافق با ايراني ها 
تاش کنند، به خصوص کــه اعراب و ايراني ها 
از امکانات بســيار در زمينه هــاي انرژي،  نيروي 
انساني، گردشگري، موقعيت جغرافيايي، صنعت، 

کشاورزي وعرصه هاي ديگر برخوردارند.«
 الرياض نوشــت: »اگر اعراب و ايراني ها به 
اختافات خود ادامه دهند، درواقع با فطرت الهي 
خويش جنگيده اند؛ زيرا فطرت بشــر بر استفاده 
از امکانات وخاقيت  هاي انسان و کنار گذاشتن 

حوادث تلخ گذشته حکم مي کند.« 

اين روزنامه افزود: »انســان ها به طور طبيعي 
با يکديگر در برخــي زمينه ها؛ از جمله عقايد و 
افکار، متفاوت هستند اما مسأله اين است که اين 
تفاوت به اختاف ومنازعه نبايد تبديل شــود.« 
الرياض نوشــت: »اکنون مسألة مسلمانان؛ اعم از 
عرب، ترک و ايراني، بايد اين باشد که چگونه 
از امکانات خود براي بهبود و پيشــرفت اوضاع 
مسلمانان استفاده کنيم نه اين که بر سر اين بحث 

کنيم که حق با کيست.«
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براي اولين بار در تاريخ شيعه، در يك نشست بين المللي وجهاني يكي از ياران صديق و شاگردان 
نستوه امام خميني1 و هم سنگر و يار غار مقام رهبري به تبيين مسائل مهم اسامي و مواضع به حق 
ايران عزيز براي بيش از 800  نفر از علما، انديشمندان و فرهيختگان، كه از سراسر دنيا در محيط وحي 
الهي دركنار مكة مكرمه جمع شده بودند، مي پردازد و باز براي اولين بار سه كانال تلويزيون عربستان 
به صورت زنده به اضافه، ده  ها كانال عربي و انگليســي، ســخنان رياست مجلس خبرگان رهبري را 
پخش كردند. ده  ها روزنامه كه در مجموع بيش از يك ميليون تيراژ داشــتند، عكس و ســخنراني 
رياســت مجمع تشخيص مصلحت نظام را منتشــر نمودند. عمده سايت  هاي خبري و اينترنتي اذعان 
نمودند كه كنفرانس گفتگوي اديان با وجود آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و سخنراني جامع و مستدل 

وي، شكل واقعي به خود گرفته است.
حقيقت آن اســت كه عربستان ســعودي از وجود عده  اي از افراطيون وهابي، كه باعث تشنج و 
ايجاد كينه و نفاق در آن كشور شده  اند رنج مي  برد و نسبت به فتاواي تفرقه افكن، موضع منفي دارد. 
دولت  مردان ســعودي به خصوص شخص ملك عبداهلل كه اين افراطيون را قبول ندارند و عمومًا از 
آن  ها بيزاري مي  جويند، با تدارك كنفرانس گفتگوي اديان به دنبال اعتدال در روش و منش علماي 

دين هستند كه به جاي تندروي  هاي جاهانه، از تسامح و ظرفيت باالي اسام سخن بگويند.
ملك عبداهلل با دعوت از آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني و استقبال با شكوه و ماندني از وي و قرار 
دادن ايشــان در جايگاه رياست، مي  خواهد به تندروي  هاي سلفي بفهماند كه بايد در مسألة وحدت 

اوج عظمت و اقتدار تشيع
محمدرضا نوري شاهرودي
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جهان اســامـ   جايگاه شيعه فراموش نشــود و آنان واقعيتي هستند كه بايد حضورشان در معادالت 
پذيرفته شــود. بر اين اساس، بايد از رويكرد جديد عربستان اســتقبال شود و از وجود گوهربار اين 
بازوي توانمند نظام اسامي ايران براي پيشبرد روابط با دولت  مردان سعودي استفاده گردد. با اذعان 
و اعتراف عمدة شــركت كنندگان در كنفرانس، سخنران ايران توانست در مدت كوتاه، جامع  ترين 
مسائل مورد ابتاي كشورهاي اسامي را بازگو كند. محورهاي چهارده گانة سخنان ايشان حاكي از 
واقع بيني، ژرف نگري، اعتدال و نگاه به آيندة مسلمانان و كشورهاي اسامي است. كنفرانس گفتگو 
بايد اين ســخنان را به عنوان منشور ملل اسامي و به مثابه فكري جديد بررسي و تحليل نموده و در 

برخورد با مشكات جهان اسام، به عنوان راه گشا از آن استفاده نمايد.
خوشــبختانه دبيرخانة كنفرانس، ســخنراني آيت اهلل هاشــمي را به 6 زبان مهم دنيا ترجمه و در 
اختيار اعضا قرار داد . آقاي هاشــمي با اشــاره به اين  كه چهارده قرن پيش پيغمبر گرامي9  پس از 
نزول، دستور علني كردن دعوت به اسام بر قلة كوه مقدس صفا، با جملة هشدار دهندة »يا صباحا!« 
مكيان را دعوت به شنيدن يك خبر مهم كردند و پس از جمع شدن مردم و عمدتًا افراد قبيلة قريش 
با گرفتن اقرار به امين و صادق بودن خودشان از حضار، دعوت آسماني خود را علني كردند و هنوز 
طنين آن دعوت مبارك در سراسر جهان شنيده مي شود و اسام همچنان بالنده و روبه پيش است، 

اعام كردند: 
1ـ  اين كنگرة عظيم را در جوار بيت اهلل الحرام و در جوار صفا و مروه، نقطة آغاز دعوت علني 

رسول گرامي، با فرمان آسمانِي }َفاْصَدْع ِبا ُتْؤَمُر...( ونيز }َو َأْنِذْر َعشرَيَتَك اأَلْقَربني ( مي  دانم. 
2ـ  ابراز اميدواري به تأثير اين اجتماع در بهبود وضعيت امت اسام؛ كاري كه جمهوري اسامي 
ايران از ســال  ها پيش هر ســاله انجام مي  دهد و بيست و يكمين اجاس آن چند هفتة پيش در تهران 
برگزار شــد. و كاري كه نيم قرن پيش آيت اهلل بروجردي و عامه شــيخ شلتوت در »دارالتقريب« با 

هدف رفع اختاف و ايجاد وحدت جهان اسام آغاز كردند. 
3ـ   براي مذاكره با اديان و مكاتب ديگر، قبًا بايد جهان اســام با اصاح امور خود آمادة وارد 

شدن يكپارچه به اين ميدان شود. 
4 ـ  در ساية اسام و قرآن، جهان اسام امروز مجموعة امكانات وسيع و بي نظيري را در اختيار 

دارد. 
يك چهارم جمعيــت جهان، 20% توليد جهــان و 57 راي در مراكز تصميم  گيرِي بين  المللي و 
حضور در حساس  ترين نقاط ژئوپولتيك كرة زمين و تملك منابع طبيعي ارزشمند؛ از جمله اكثر منابع 
انرژي كرة خاكي و باالتر از همه، برخورداري از ارزشمندترين مكتب  هاي تاريخ بشري؛ زيرا اسام 

و قرآن كريم تنها سند آسماني دست نخوردة تاريخ بشر است. 
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5ـ   متأســفانه بر اثر عدم هماهنگي و وجود اختافات بي اساس و عدم برنامة جامع براي كّليت 
امت اسامي، جهان اسام دچار وضعي نامساعد و مورد تجاوز دنياخواران انحصار طلب و صهيونيسم 

غاصب و اشغالگر و غارت ثروت  هاي معنوي و مادي و يا معطل بودن آن  ها است. 
6ـ   انتظار مي رود چنين اجتماعي با استمداد از بركت بيت اهلل الحرام و توجه دانشمندان سراسر 
جهان اســام و با كمك  هاي دولت  هاي اســامي، گامي در جهت رفع مشكات و استفادة بهتر از 

استعدادها و امكانات و نزديك كردن قلوب مسلمانان به يكديگر بردارد. 
7ـ   مي  توانيم ميثاق اين اجاس را براساس اصول و قواعد مسّلم و مورد وفاق همة مذاهب اسامي 

و با تكيه بر معارف قرآن شريف تنظيم كنيم. به چند نمونه از اصول مسّلم قرآني اشاره مي  كنم: 
الفـ   اصل وظيفة تمسك به حبل اهلل و پرهيز از تفرقه؛ }َو اْعَتِصُموا ِبَْبِل اللَِّ َجيعاً َو ال َتَفرَُّقوا( 

)آل عمران: 103 ( 
بـ   اصل مشــورت و هماهنگي با توجه به آيات؛ }َو شاِوْرُهْم ِف ْاأَلْمر( )آل عمران؛ 159 (  و 

}َو َأْمُرُهْم ُشورى  َبْيَنُهم(  )شوري: 38 (.
جـ   قاعدة نفي سبيل يا ممنوعيت سلطه  پذيري در مقابل كفار؛ }َو َلْن َيَْعَل اللَُّ ِلْلكاِفريَن َعَلى 

الُْْؤِمننَي َسبيال( )نسا: 141 (.
د ـ  اصل تكليف حفظ عّزت و اعتبار امت اسامي؛ }َو ال َتِهُنوا َو ال َتَْزُنوا َو َأْنُتُم ْاأَلْعَلْوَن ِإْن 

ُكْنُتْم ُمْؤِمنني ( )آل عمران : 139 (.
هــ   و اصل پرهيز از تنازع و تفرقه و بي اعتبار كردن امت اســامي؛ }َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَش��ُلوا َو 

َتْذَهَب رحُيُكم ( ) انفال : 46 (. 
و اصول و قواعد فراوان ديگر كه در كتاب و سنت اتخاذ شده است.

8ـ   بي شــك وظيفة علما و مديران كشورهاي اسامي اســت كه در تحكيم دين خدا و حفظ 
ارزش  هاي اســام و قرآن و تحكيم عدالت و دفاع از مظلومان و مبارزه با ظلم و ســتم و حمايت از 

ارزش  هاي الهي در سطح داخل و خارج تاش كنند.
آيات و روايات فراوان اين وظيفة مهم را تأکيد كرده و از مواردي اســت كه ترك آن را باعث 

استحقاق عذاب الهي دانسته است.
9ـ  مشكات ونابساماني  ها معلول عوامل زيادي است  كه سه عامِل انحصارطلبي و زياده خواهي  هاي 
مستكبران قدرت طلب و سوء عملكرد داخلي امت اسامي و جهل و افراط ها و تفريط ها، بيش از 

همه تأثيرات منفي دارند.
10ـ  كانون آشوب وفساد و ناامني درپيكرة جهان اسام، از موارد مشخص اين نابساماني  ها و آثار 
عوامل فوق  الذكر است؛ از جمله فلسطين، لبنان، عراق، افغانستان، سودان و سومالي كه نياز به توجه 
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ويژه براي رفع مشكات و اصاح امور دارد. 
11ـ  حضور نيروهاي اشــغالگر ومستكبران در قلب كشورهاي اسامي و به خصوص در منطقة 

مهم خودمان نيز از آثار نكبت بار همان سه عامل فوق الذكر است. 
12ـ  بحران  هــاي محيط زيســت، مواد مخدر، اعتيادهاي مضر و امــراض خطرناك و رنج  هاي 
فراوان كشــورهاي محروم و نيازمند و عقب نگه داشــته شده و شــيوع فرهنگ مبتذل غرب كه در 
صورت اجراي احكام و معارف اســامي نبايد در ميان امت اســامي وجود داشته باشد. اسام دين 
جهاني اســت و هدف آن، حّل مشــكات همة بشريت اســت و ما به عنوان مسلمان و صاحب نظر 
اسامي نمي  توانيم از فقر و تبعيض وگرفتاري  هاي بخش عظيمي از خانوادة بزرگ بشري غافل بمانيم 

و در گفتگو با مراكز ديگر، بايد براي آن  ها راه حل ارائه كنيم. 
13ـ  ثبات و امنيت پيش شــرط توسعه و تكامل و موفقيت  هاست و همان سه عامل فسادگر مانع 
تحّقق آن  ها در قلمرو امت عظيم و پهناور اســامي است. بي  شك همكاري و هماهنگي كشورهاي 
بزرگ  تر در جهان اســام؛ از جمله ايران و عربســتان،  در اين زمينه مسؤوليت  ها و امكانات بيشتري 

دارند. 
14ـ توجه به اين نكتة مهم، كه اديان الهي قلب تمّدن  هاي سراسر تاريخ بشري است و دراين ميان 
دين اسام، كه خاتم اديان آسماني است، اساسي  ترين نقش را در هدايت كاروان تمّدن بشر ايفا كرده 
است و امروزكه بار ديگر جنبش  هاي علمي و فني در جاي جاي جهان اسام در حال شكوفايي است 
وظيفة مهمي به عهدة علما و دانشمندان روحاني است كه تاش كنند تا اين روح مقدس را در كالبد 

نهضت  هاي نرم  افزاري در حال توسعه و نهايتًا در تجديد تمدن اسامي بدهند و حفظ كنند. 
15ـ   اين اجاس شــريف و اجاس  هاي مشــابه، اصاح امور جهان و قبل از آن امور اّمت را از 
راه گفتگو و تفاهم مّد نظر دارند و لذا ضروري اســت به پيش  نيازهاي موفقيت و رســيدن به اهداف 

گفتگو توجه كنيم از جمله: 
الفـ   مراعات اخاق گفتگو و جدال احسن كه توصية قرآن كريم است. 

بـ   مراعات ادب و نزاكت اسامي و انساني و پرهيز از تحقير و توهين. 
جـ   انصاف در طرح مطلب و پذيرش نتيجة محاوره با هدف اّتباع احسن 

دـ   مراعات متدلوژي و ادبيات رايج گفتگو كه حاصل تجربيات دانش بشري است. 
هــ   و نهايتًا گفت وگو با مراكز خارج از جهان اسام با مركزيت واحد و هماهنگ و نه به شكل 

فرقه  اي و جداگانه.
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هاشمي رفسنجاني شــخصًا از سوي پادشاه 
عربســتان ســعودي دعوت شــد. ملک عبداهلل، 
پادشــاه عربســتان ســعودي امروز )چهار شنبه 
1387/3/15( رسمًا همايشي سه روزه را در شهر 

مکه افتتاح کرد که هدف از آن سياســتگذاري 
و برنامه ريزي براي گفتگو ميان جهان اســام و 
پيروان ديگر اديان اعام شده است. برگزارکنندة 
همايش، ســازمان همياري جهان اســام )رابطة 

ارج گذاري ويژه
 به هاشمي رفسنجاني در نشست مکه

)www.shahabnews.com)
مسعود جهاندوست
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العالم اإلســامي( در عربســتان سعودي است و 
مديريت همايش را دبيرکل اين ســازمان، شيخ 
عبداهلل الترکي به عهده دارد که از علماي برجستة 
عربستان ســعودي و وزير پيشين امور اسامي و 
اوقاف اين کشور است.  در اين همايش شرکت 
کنندگاني از پنجاه کشــور جهان حضور دارند 
کــه بلندپايه  ترين آنان، آيت اهلل اکبر هاشــمي 
رفســنجاني، رييس مجلس خبــرگان و مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام ايــران اســت. آقاي 
هاشمي رفسنجاني که پيش از برگزاري همايش 
ديــدار جداگانــه  اي با ملک عبداهلل داشــت، به 
عنوان  ميهمان همايش، مورد پذيرايِي ويژه قرار 
گرفت؛ هنگام ورود به تاالِر همايش، همراه و در 
کنار هم بودند. در جلسه نيز در کنار هم نشستند. 
تصوير و خبر ديدار اکبر هاشــمي رفسنجاني و 
ملــک عبداهلل، در ايام همايــش، گزارش اصلي 
صفحة نخست روزنامه  هاي عکاظ و الرياض، دو 

روزنامة مهم سعودي بود.
 ارج ويــژه  اي که به هاشــمي رفســنجاني 
در اين همايش نهاده شــده، از ديــد آگاهان به 
عنــوان ارســال پيامي از جانب دولت ســعودي 
به شــمار مي رود، حاکــي از اين  که حکومت 
ســعودي مشکلي با حکومت شيعي ايران ندارد. 
قدرت گرفتن شــيعيان در عراق طي ســال  هاي 
اخير نگراني اکثريت ســني مذهب جهان عرب 
و در رأس آن   ها عربستان سعودي را برانگيخته 

و مقامات ســعودي بارها ايران را متهم کرده  اند 
که با حمايت از شيعيان در عراق و لبنان به دنبال 
برافراشــتن قدرتي شــيعي در منطقه و به چالش 

طلبيدن حکومت  هاي عرب سني مذهب است.
آيت اهلل اکبر هاشــمي رفسنجاني از دو روز 
پيش از برگزاري همايش وارد عربستان سعودي 
شــد. او به صــورت شــخصي، از جانب ملک 
عبداهلل به همايش دعوت شــده و سفير عربستان 
ســعودي در تهــران هنگام تقديــم دعوت   نامة 
پادشاه ســعودي به وي گفته بود: »ملک عبداهلل 
به دليل جايگاه وااليي که در دنياي اسام براي 
حضرت عالي قائل  اند و معتقدند بايد از انديشــه 
و دانــش شــما بهرة کافــي برد، شــخصًا به من 
مأموريت دادند تا از جناب  عالي براي حضور در 

اين اجاس دعوت به عمل آورم.«
بر خاف آقاي هاشمي رفسنجاني که عاوه 
بر موقعيت ممتاز ديني، مقامي سياســي اســت، 
ديگر شرکت کنندگان در همايش مکه، عمدتًا 
علماي اسامي  اند. ديگر ميهمان ايراني همايش 
مکه، آيت اهلل محمدعلي تسخيري رييس مجمع 
جهاني تقريــب  بين مذاهب اســامي و رييس 
پيشــين ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامي 
است. آقاي تســخيري قرار است رياست جلسة 

دوم همايش را به عهده داشته باشد.
در ميان رؤساي جلسات چهارگانة همايش 
مکه، محمدعلي تسخيري تنها فرد شيعه مذهبي 
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است که رياست جلســه به او سپرده شده است. 
رؤساي ديگر جلســات عبارت  اند از:  صالح بن 
عبداهلل بن حميد، رييس مجلس شــورا )مجلس 
مشــورتي( عربستان ســعودي، مصطفي ابراهيم 
تســريچ مفتي اعظــم بوســني و هرزگووين و 
عبدالرحمان بــن محمد ســوار الذهب، رييس 
هيأت امناي ســازمان تبليغات اســامي )الدعوة 

اإلساميه( سودان.
برنامة همايش به شکل رشته  اي از سخنراني  ها 
است که با پرسش و پاسخ و بحث همراه مي  شود 
و تنها سخنران شيعه مذهب همايش، شيخ جواد 
خالصي، از علماي شــيعة عراق و رييس مدرسة 
علمية خالصيه در کاظمين اســت. شــيخ جواد 
خالصــي از بنيانگذاران مجلــس اعاي انقاب 
اســامي عراق است که با پشتيباني ايران و براي 
مبارزه با حکومت صدام در عراق تشــکيل شد، 
هرچنــد آقاي خالصــي بعدها بــا مجلس اعا 

اختاف نظر پيدا کرد و از آن جدا شد.
ديگر شــرکت کنندگان مهم همايش مکه 
عبارت  انــد از: علي جمعه محمــد عبدالوهاب، 
مفتي مصــر، احمد محمد هليل مرجع شــرعي 
)قاضي القضات( اردن، شيخ محمد علي جوزو، 
مفتي جبل لبنان، شيخ محمد احمد حسين، مفتي 
اعظم قدس و ســرزمين   فلسطين، رضوان نايف 
السيد، مشاور نخست وزير و رييس مرکز عالي 
مطالعات اســامي لبنان، شيخ ابو الکام محمد 

يوســف، رييس جماعت اســامي بنگادش، 
شــيخ بدرالحسن قاسمي نايب رييس مجمع فقه 
اسامي هند، محمد علي محجوب وزير پيشين 
اوقاف مصر، شــيخ فوزي زفزاف معاون پيشين 
رييس دانشــگاه األزهر مصر، عزالدين مصطفي 
ابراهيم مشــاور فرهنگي حاکــم امارات متحدة 
عربي، شــيخ فضــل الرحمان رييــس جمعيت 
علماي اسام پاکســتان، ابوجره عبداهلل سلطاني 
رييس جنبش جامعة ســالم و عضو هيأت دولت 
الجزاير، شــيخ عمار طالبي نايب رييس جمعية 
العلماي الجزائر، شيخ قيس کلبي، رييس مؤسسة 
فرهنگي اســامي آمريکا، محمد يوسف هاجر 
دبيرکل ســازمان اســامي آمريــکاي التين و 
درياي کارائيب، انس  بن حســن شــقفه رييس 
هيأت اسامي اتريش، علي اوزاخ رييس سازمان 
مطالعات اسامي ترکيه، مروان فاعوري دبيرکل 
مرکــز جهانــي همفکــري در اردن، حاج عمر 
سيابا رييس شوراي عالي اسامي و شيخ محمد 
عبدالزکي کالون رييس اتحاد مبّلغان مسلمان و 
مدير راديو صداي اسام در سيرالئون، عبداهلل بن 
عمر نصيف دبيرکل شوراي جهاني اسامي تبليغ 
و نجات )الدعوة واالغاثه( در عربستان سعودي، 
محمد سماک دبيرکل کنگرة اسامي روحاني 
)القمة اإلســامية الروحيــه( در لبنان، مصطفي 
زباخ مديرکل اتحاد مجامع اســامي در سازمان 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعیفرهنگي کنفرانس اسامي )ايسسکو(. 
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رسانه  ها , اصحاب فكر و فرهنگ و فعاالن سياسي عربستان سعودي , آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
را » معمار روابط عربستان و جمهوري اسامي ايران « مي  دانند. با اين تحليل , بسيار طبيعي است كه 
در شــرايط دشــوار و زماني كه به داليل متعدد خدشه  هايي در روابط ميان دو كشور پديد مي  آيد , 
پادشاه عربستان , ملك عبداهلل , كه او نيز براي رابطه با ايران اهميت و ارزش خاصي قائل است, دست 
نياز به سوي معمار روابط عربستان و جمهوري اسامي ايران دراز كند و از او براي ترميم اين روابط 

استمداد نمايد.
ســفر 10 روزة آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني به عربســتان )13 تا 23 خرداد 87 ( اما اين  بار هدفي 
فراتر داشــت . دولت عربستان به داليل متعدد نيازمند ايجاد تعادل در كشور و جا انداختن و نهادينه 
كردن فرهنگ ميانه  روي به ويژه اقشــار و مجموعه  هاي روحاني و مذهبي است . افراط گرايي  هاي 
سلفيون و مشكاتي كه در داخل براي دولت پديد آورده, اقدامات خرابكارانة گروه  هاي افراطي و 
تروريســت منتسب به سلفي  ها در خارج از عربستان كه موجب زير سئوال رفتن دولتمردان عربستان 
شده و مشكاتي كه سياست  هاي غلط و مداخله  جويانة بوش و همراهي عربستان با او در منطقه براي 

دولتمردان سعودي پديد آورده و اعتبار عربستان را كاهش داده, از جملة اين داليل هستند.
ملك عبداهلل, پادشاه عربســتان براي ترميم جايگاه عربستان وآل  سعود, چاره  اي جز اقداماتي از 
قبيل برگزاري گفتگوي مذاهب به عنوان مقدمه  اي براي گفتگوي اديان نداشت. كنفرانس بين  المللي 
گفتگوي اســامي, كه از چهارشــنبه 15 تا 17 خرداد 87  در مكة مكرمه برگزار شد , اين هدف را 
دنبال مي  كرد.  براي تأمين موفقيت اين اجاس و ترميم روابط خدشه دار شدة عربستان با جمهوري 
اســامي ايران, چه اقدامي از حضور آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در اين كنفرانس و در حاشيه آن 
براي گفتگوهاي مفصل پادشاه عربستان با ايشان مي  توانست مؤثرتر باشد. درست به همين دليل بود 
كه پادشاه عربستان با اصرار و دعوت  هاي مكرر از آقاي هاشمي رفسنجاني خواست در اين اجاس 

شركت كند و در جلسة افتتاحية آن سخنراني نمايد. 

دعوت به وحدت در مركز توحيد 
روزنامة جمهوري اسالمي ۱۳87/۰۳/26 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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حضور آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در اجاس مكه, به عنوان چهره  اي شناخته شده و معتبر از نظر 
علمي, فكري, سياسي و مديريتي كه در سطح بين المللي از اعتبار و جايگاه خاصي برخوردار است, 
به اين اجاس اعتبار بااليي بخشيد و به آن جهت داد. سخنراني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در جمع 
800  نفر از علما و نمايندگان مذاهب اسامي از سراسر جهان, به دليل محتواي جامع و توجه به مسائل 

مهم جهان اسام, خوش درخشيد و موجب اعجاب بزرگان حاضر در اجاس شد. 
عاوه بر توجه دادن به مشكات جهان اسام؛ از قبيل اشغال فلسطين توسط صهيونيست  ها, تجاوز 
آمريكا به كشــورهاي اسامي, اتاف امكانات مسلمانان در اثر اختافاتي  كه وجود دارد وضرورت 
استفاده از ثروت  هاي عظيم ونيروهاي كارآمدي كه امت اسامي در اختيار دارند، براي تأمين وحدت 
و ايجاد تعادل در امت اسامي, تكيه بر اين نكته كه اين اجاس نبايد مثل بسياري از اجاس  ها بدون 
نتيجه باشد و بايد تاش كنيم مطالب مطرح شده در اين اجاس را به مرحلة عمل برسانيم, از نكات 
اساســي سخنراني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود. دعوت به وحدت در مركز توحيد, زيباترين فراز 
اين سخنراني بود. چند عالم شيعه از عراق و لبنان و شرق عربستان نيز در اين اجاس حضور داشتند. 
هرچند تاش براي تأثيرگذاري براجاس گفتگوي اســامي توســط يك عالم برجستة شيعه، 
آن  هم از پايگاه جهاني انقاب اســامي از اهداف مهم اين ســفر بود و ســخنراني آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني توسط سه شبكة تلويزيوني عربستان مستقيمًا پخش شد و در شبكه هاي تلويزيون جهان 
غرب و همچنين در همه روزنامه هاي عربي انعكاس وســيع داشــت, ليكن اصلي  ترين بخش سفر, 
زيارت خانة خدا بود كه به مجرد ورود به عربستان و قبل از هر اقدام ديگري صورت گرفت. مذاكره 
با پادشاه عربستان, ديدار با روحانيون كاروان  هاي زائران ايراني و خود زائران, اقداماتي كه براي حل 
مشكات زائران انجام شد, كارهاي ديگري است كه در حاشية سفر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به 

عربستان به آن  ها نيز توجه شد.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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مقدمه 
سفر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به عربستان، 
عــاوه بــر زيــارت خانــة خــدا و نبي گرامي 
اســام9 و ائمة بقيع: ، سه هدف را دنبال 
مي کرد: هدف نخســت، پاسخ مثبت به دعوت 
ملک عبــداهلل براي شــرکت در کنفرانس مکه 
بود. بي ترديد، شرکت در کنفرانس گفت وگوي 
مذاهب اســامي، که در آن بيش از ٨٠٠ تن از 
متفکران و صاحب نظران جهان اســام حضور 
داشتند، فرصتي بود که ايشان ضمن  تبيين مسايل 
مهم مبتابه جهان اسام؛ از جمله وحدت جهان 
اسام و ضرورت تقريب مذاهب براي جلوگيري 
از شکاف،  ماقات هايي را نيز در حاشيه اجاس 
با ميهمانان برجسته و با نفوذ کنفرانس، با هدِف 
بررسي آخرين تحّوالت جهان اسام، چالش هاي 
موجــود و راه هاي مقابله بــا توطئه ها عليه جهان 
اسام صورت دهند. هدف دوم، رايزني و تبادل  
نظر با ملک عبداهلل پادشاه عربستان در خصوص 
روابط دو جانبــه و موضوعات و تحّوالت مهم 
منطقه اي و بين المللي بود که با توجه به شــرايط 
خاص منطقه، به  ويژه تحوالت فلســطين، لبنان، 
عراق و افغانســتان، بســيار با اهميت تلّقي شــد. 
هدف سوم، پيگيري حّل مشکات زائران خانة 
خدا و ايجاد تسهيات براي آن  ها بود. با توجه به 
روابط نزديک ميان آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
و ملک عبداهلل، مذاکرات و برنامه ها در محيطي 

صميمانه انجام شد.
مقالة حاضر در بخش اول، به کالبد شکافي 

روابط ايران و عربستان
 در پرتو

اعتماد متقابل 
دکتر محمود واعظي

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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روابط ايران و عربستان در شرايط جديد منطقه اي 
و در بخــش دوم به پي آمدهــاي تحکيم روابط 
دو کشــور در رابطه با تحــّوالت منطقه وجهان 
اسام و نيز به دستاوردهاي سفر آيت اهلل هاشمي 

رفسنجاني مي پردازد: 

بخش اول: کالبد شکافي روابط ايران 
و عربستان 

 ١ـ   روابط ايران و عربستان و شرايط 
جديد منطقه اي

عربســتان به دليل ساختار خاص اجتماعي و 
فرهنگي خود، از ديگر كشــورهاي خاورميانه و 
حتي كشــورهاي همســاية آن در حوزة جنوبي 
خليج فارس متمايز مي باشد. ساختارهاي خاص 
قبيله اي و عشــيره اي که به پديد آمدن فرهنگي 
خاص منتهي شــده اســت، همراه با آموزه هاي 
عميقــًا ســنتي و مذهبــي و نيز ســيطرة افكار و 
ايده هاي ســلفي در قالب »وهابيــت«، به جامعة 
عربستان تركيب منحصر به فردي بخشيده است. 
حكمرانان آل سعود با وجود ذخاير عظيم نفتي، 
همواره از ثروت سرشــاري برخوردار بوده اند. 
عربســتان حدود يك چهارم ذخاير اثبات شده 
نفت جهان )حــدود 262 ميليارد بشــكه( را در 
اختيــار دارد و از اين منظر، وضعيت سياســي و 
ثبات يا ناامني در اين كشور نفت خيز از اهميت 
زيــادي براي قدرت هاي بزرگ، به ويژه اياالت 
مّتحدة آمريکا برخوردار مي باشــد. پادشــاهي 
سعودي در بُعد منطقه اي و فراتر از آن، در حوزة 
جهان اسام نقشي مهم براي خود قائل است و با 

حمايت هاي مالي گسترده از كشورهاي اسامي 
و جنبش هاي اسامي )البته به طور گزينشي(، در 

پي بسط حوزة نفوذ خود بوده است. 
ايران و عربستان همواره به عنوان دو کشور 
و دو قدرت تأثيرگذار جهان اســام، در منطقة 
خاورميانــه و خليج فارس مطــرح بوده اند و هر 
کدام بنا به داليل مشــابه و متفاوت، نقشي برتر 
بــراي خود در رونــد تحّوالت منطقــه اي قائل 
مي باشند. روابط بين دو کشور از پيروزي انقاب 

تاکنون همواره با نوساناتي توأم بوده است. 
جمهوري اسامي ايران و عربستان سعودي 
با توجه بــه ظرفيت ها و ويژگي هــاي خود، دو 
کشــور مهم و تعيين کننده در منطقه محســوب 
مي شــوند. پيروزي انقاب اســامي نــه تنها از 
اهميت روابط دو کشــور نکاســت بلکه پديدة 
نويــن انقــاب و رخدادهــاي متأثــر از آن، به 
همراه تغييرات منطقه اي و بين المللي، روابط دو 
کشور را با حساسيت خاصي همراه کرد و به آن 
پيچيدگي فوق العاده اي بخشيد. از همان ابتداي 
پيروزي انقاب، ســوء ظن اعراب حوزة خليج 
فارس نسبت به آنچه که آن را تاش جمهوري 
اسامي براي صدور »انقاب شيعي و ايدئولوژي 
ضّد غربي« تعبير مي کردند، در واکنش آن  ها به 

جمهوري اسامي نوپا در ايران انعکاس يافت.
دو سال پس از پيروزي انقاب، کشورهاي 
مذکــور با تشــکيل شــوراي همــکاري خليج 
فــارس، به طــور عملي در جهــت مقابله و رفع 
نگرانــي از بابــت حضور يک ايــران جديد در 
منطقه گام برداشتند. نمونة اين تقابل را مي توان 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

79 



87
ن 

تا
س

تاب
م، 

ده
انز

ش
ل 

سا
 6

ه 4
مار

شـ

در موضع گيري هــا و کمک هاي مالي برخي از 
کشورهاي عربي خليج فارس، به ويژه عربستان 
سعودي در جنگ هشت سالة عراق عليه ايران به 

رژيم صدام جست وجو نمود. 
در دهة ١٩٩٠ و پس از جنگ ايران و عراق، 
با اقداماتي که در دورة رياست جمهوري آقاي 
هاشــمي و به ويژه پس از حملة عراق به کويت 
صورت گرفت، روابط دو کشــور وارد مرحلة 
جديدي از همکاري و اعتمادسازي شد. عربستان 
چنين مي پنداشــت که با تغيير در شــرايط نظام 
بين المللي )پس از سقوط کمونيسم( و تحّوالت 
منطقه اي، فضا براي ترسيم روابط تازه مهيا شده 
اســت. روند مناسبات دو کشــور در اواسط دة 
٧٠ شمســي و پس از اعام سياست تنش زدايي 
از سوي جمهوري اســامي، رو به بهبود نهاد و 
دو طــرف علي رغم اختافات موجود ســعي بر 
برطرف کردن ابهامات موجود و نزديکي روابط 
داشتند، اما در کل، هيچ  گاه سوء ظن و بدگماني 
اعراب به طور کل و عربســتان بــه طور خاص 

نسبت به ايران بر طرف نشد. 
در بررســي روابط ايران و عربســتان، الزم 

است محورهاي زير مورد توجه قرار گيرد: 
ـ  اهميــت و جايگاه منطقــه اي و بين المللي 

خليج فارس؛
ـ  موضــوع انــرژي و نقــش دو کشــور در 
اوپک، جايگاه قدرت هاي منطقه اي و رقابت هاي 
منطقــه اي، فرامنطقه اي و بين المللــي در منطقه 

استراتژيک خليج فارس؛
ـ  موقعيت و جايگاه عربســتان ســعودي و 

ايران و عوامل تأثيرگذار  در مناسبات سياسي دو 
کشور؛

ـ  نقاط اشتراک و افتراق بين دو کشور؛
ـ  خصوصيات پادشاهي عربستان؛

ـ  چالش هاي دروني جامعه عربستان؛
ـ  حــوادث ١١ ســپتامبر و تبعــات آن براي 

عربستان؛
ـ  شرايط کنوني عربستان سعودي؛

ـ  فرصت ها و چالش هاي فراروي ايران؛
ـ  سير روابط و وضعيت کنوني؛

ـ   پيامدهاي نزديکي دو کشور در سطوح دو 
جانبه، منطقه اي و بين المللي. 

با توجه به اين که ساختار حکومت عربستان 
کامًا فردي اســت، روابط حسنة سران عربستان 
و ايــران طي دو دهة گذشــته عاملــي بازدارنده 
در برابر افزايش شــکاف هاي طرفين به حساب 
مي آمــد. پــس از پيروزي انقاب، ســه نگرش 
بعضًا متفاوت در مورد برخورد با مسائل مختلف 

منطقه اي و بين المللي حاکم بوده است:
 نگرش اول جنبه ايدئولوژيک و آرمان گرايانه 
دارد و ســعي مي کند محيط پيراموني را به  طور 

کامل جذب مباني فکري و انقابي ايران کند.
نگــرش دوم معتقــد اســت بــا توجــه بــه 
حساســيت هاي موجود در منطقه و واقعيت هاي 
نظام بين الملل، ايران بايد بر روي مشترکات کار 
کند و همکاري ها در زمينه عرصه هاي غيرحساس 
بيشتر شود تا اعتماد الزم به وجود آيد؛ زيرا تنها 
در پرتو روابط خوب است که مي توان اهداف و 

منافع را کسب نمود.
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نگرش ســوم بر اين تصور قــرار دارد که با 
توجه به ظرفيت هــاي معنوي و مادي جمهوري 
اســامي و واقعيت هاي موجــود در صحنة نظام 
بين الملــل، بــا برنامه ريــزي و دوري از افراط و 
تفريط در سياست هاي اعامي و اعمالي مي توان 
موقعيت نظــام را به گونه اي مناســب تقويت و 

تثبيت کرد.
اين نگرش ها در هر مقطعي  که حاکم شده اند 
تأثيرات خاص خود را بر جاي گذاشته اند. تصور 
اعراب و به  ويژه عربســتان اين است که در حال 
حاضر نگرش اول مجددًا در سياســت خارجي 
ايران حاکم شده است. اين تصور براي عربستان 
بســيار حساســيت برانگيز و نگران کننده شده 

است. 

٢ـ رويکرد منطقه اي عربستان 
عربســتان ســعودي در مقايســه بــا ســاير 
کشورهاي عربِي حوزة خليج فارس، در عرصة 
سياســت خارجي و تعامل با قدرت هاي بزرگ، 
رويکــردي مســتقل تر را دنبال مي کنــد که به 
ديدگاه هاي ايــران در خصوص محدود نمودن 
نقش آفريني قدرت هــاي فرامنطقه اي در خليج 
فارس نزديکي بيشتري دارد. اين مسأله در تاش 
سعودي ها براي تقويت هم گرايي دروني شوراي 
همکاري خليج فــارس و در اولويت قرار دادن 
روابط گروهي با ساير بازيگران نسبت به روابط 
دو جانبه بيشــتر آشکار اســت. رويکرد فوق از 
ويژگي هــاي ژئوپليتيک و قدرت عربســتان و 
هم  چنيــن حوادث بعد از يازده ســپتامبر ناشــي 

مي شود و اين کشور سعي مي کند تا در سياست 
خارجي خود بين قدرت هاي بزرگ توازن ايجاد 
کند و هم چنين روابط منطقــه اي خود را نيز در 

اين چارچوب لحاظ کند. 
گرايش عربستان به ثبات منطقه اي که بخش 
عمده اي از آن در جريــان تعامل و هم فکري با 
ســاير بازيگران اصلي منطقــه اي از جمله ايران 
محقق مي شــود، از بي ثباتي ها و تحّوالت متغّير 
ســال هاي گذشــته در منطقه نيز تأثيــر پذيرفته 

است.
سياســت نومحافظــه کاران دولــت بــوش   
بعدازيــازده ســپتامبر٢٠٠١، ماننــد: متهم  کردن 
خاورميانــة  طــرح  به  تروريســم،  ســعودي ها 
دموکراسي سازي  اصاحات  و  بزرگ  وسياست 
در کشورهاي عربي و همچنين حمله به عراق، به 
رغم نارضايتي هاي منطقه اي، ترديد و بي اعتمادي 
را در رهبران ســعودي نسبت به دولت آمريکا و 
سياســت هاي آن افزايش داده اســت. اين امر به 
افزايش روابط با ســاير قدرت هاي فرامنطقه اي 
از يک سو و تقويت مناسبات منطقه اي از سوي 
ديگــر منجر مي شــود. تحّول مذکــور فرصت 
مناسبي را براي توســعة روابط ايران و عربستان 

سعودي مهّيا مي سازد. 
در سطح منطقه اي، عربستان نسبت به افزايش 
نقش ايران در افغانستان، لبنان، فلسطين و به  ويژه 
عراق نگران اســت، تحّوالت چند سال گذشته 
در منطقــة خاورميانه که موجــب افزايش نفوذ 
جمهوري اســامي ايران و شــيعيان شد، اسباب 
نگراني پادشاهي سعودي در مورد کاهش نقش 
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و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است.
 ايــن نگراني هاي اخير به همراه حساســيت 
و ســوء ظن هاي هميشــگي عربســتان به ايران، 
واکنش هايي را از سوي رياض به منظور تغيير در 

معادالت منطقه برانگيخته است.
در گذشــته همواره ايران، عربستان سعودي 
و عراق به عنوان ســه کشور مهم و تعيين کننده 
در منطقة خليــج فارس مطرح بودند و توافق دو 
کشور از اين سه کشور کافي بود تا تأثير گذاري 
الزم بر مســائل و تحّوالت عمــده و مهم منطقه 
صورت گيرد، لذا عربستان تاش مي کند که از 
عراق به عنوان ابزاري براي ارتقاي نقش خود در 
منطقه اســتفاده نمايد. حساسيت عربستان نسبت 
به افزايش نقش ايران و شيعيان در عراق، از اين 

زاويه اهميت مي يابد.
عربســتان همــواره خــود را در نقش يک 
مدافع تمام عيار اهل ســنت تعريف کرده است 
و نسبت به کاهش نقش سني ها در عراق، لبنان و 
يا کشورهاي همجوار خود؛ مانند بحرين حساس 

و نگران است. 
عربستان توانايي بر هم زدن بيشتر اوضاع در 
منطقه را از طريق حمايت  از نيروهاي ضّد شيعي 
دارا مي باشد؛ امري که جمهوري اسامي ايران 
الزم است نسبت به آن حســاس باشد. اخيرًا بر 
شــمار اعاميه ها و فتاوايي که از ســوي علماي 
ســني عليه شيعيان صادر مي شــود، افزوده شده 
اســت. در همين راســتا، چندي قبل اعاميه اي 
توسط ٣٨ نفر از علماي عربستاني امضا شد که در 
ميان آن  ها اسامي اشخاص مشهور مخالف دولت 

عربســتان همچون صفر حوالي و سليمان العوده 
)از جمله نظريه پــردازان نيروهاي تکفيري ضد 
دولت عربستان که اخيرًا  از زندان آزاد شده اند( 
مشاهده مي شود. در اين اعاميه، آن  ها خواستار 
مقابلة مســتقيم با شيعيان در منطقه شدند. دولت 
عربستان مي کوشد تقابل اين نيروهاي بنيادگرا را 
غيردولتي قلمداد نمايــد و آن را به علماي اهل 

تسنن، حتي خارج از عربستان مربوط سازد. 
نقش عربستان در جهان اهل سنت حائز اهميت 
اســت. اين نقش از موقعيت ژئوپليتيک، وجود 
حرمين شــريفين در اين کشــور و حمايت هاي 
مداوم آن از ســني ها نشأت مي گيرد.  با توجه به 
نقش مذکور، در صورتي که سعودي ها احساس 
کنند که ايران خواستار برتري و تسّلط مطلق در 
منطقه و ناديده انگاري نقش عربستان است، اين 
احتمال وجود داردکه با تشديد تنش هاي شيعي 
ـ  ســني از اين مســأله براي محدود کردن نفوذ 
ايران در منطقه و به  ويژه در ميان ملت  هاي عرب 

استفاده کنند. 

٣ـ   رويکـرد عربسـتان بـه تحـّوالت 
عراق 

رويکرد عربســتان به دولت جديد عراق که 
در آن شــيعيان و کردها حضور وســيعي دارند، 
در مراحل اوليه براساس نفي واقعيت هاي نوين، 
مخالفت و حتي حمايت غيرمستقيم از نيروهاي 
مخالف بود. عربستان همواره تاش مي کند که 
جايگاه و شــأن سني ها در ساختار سياسي عراق 
ارتقــا يابد. پذيرش يک رييــس جمهور ُکرد و 
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نخست وزير شيعه در رأس حکومت، در کشوري 
که ١٤٠٠ سال به طور مستمر در حاکميت اعراب 
قرار داشــته، براي عربستان بســيار دشوار است. 
عربستان اصرار دارد که عراق يک کشور عربي 
باقي بماند. به نظر مي رسد با بهبود شرايط امنيتي 
عراق، افزايش نقش گروه هاي سني در ساختار 
قدرت و نهادينگي و ثبات بيشــتر ســاختارهاي 
جديد و به ويژه تعديل تصّورات ســعودي ها از 
دولت مالکي به عنوان دولتــي فرقه گرا، اکنون 
عربستان همراه با اغلب دولت هاي عربي رويکرد 
متعادل تري را در قبال عراق در پيش گرفته باشد.  
از نشانه هاي اين رويکرد مي توان به تصميم اعزام 

سفير به عراق در چند ماه آينده اشاره کرد. 
علي رغم اختاف نظرهاي موجود ميان ايران 
و عربستان سعودي نسبت به وضعيت و تحوالت 
عراق، با توجه به نگراني هاي امنيتي دو کشــور 
نســبت به آيندة عراق و احتمال گسترش آن به 
برخي از کشورهاي منطقه از يک سو و حضور و 
نفوذ آمريکا در اين کشور و اعمال سياست هاي 
مخرب از سوي ديگر، زمينه هايي وجود دارد که 
مي تواند موجب همکاري و تفاهم دو کشور در 

عراق گردد. 

و  ايـران  ـ  دغدغه هـاي روابـط   ٤
عربستان 

ويژگي هاي ايران و عربســتان ســعودي؛ از 
جمله نقش دو کشــور در جهان اسام، موضوع 
حج، بازار نفت، حضور فعال هر دو کشــور در 
مجامع بين المللي، منطقه اي و اسامي، موقعيت 

ويژة جغرافيايي آن  هــا در منطقة خليج فارس و 
برخورداري از اقليت شــيعه و سني، حکايت از 
اهميت اين دو کشور براي يکديگر دارد. گرچه 
اين ويژگي ها در وهلة اول به مثابه نقاط اشتراک 
دو کشور تجّلي مي يابد و بعضًا به عنوان عوامل 
پيوند دهندة روابط فرض مي شود، اما واقعيت آن 
است که تلقي و اهداف متفاوت تهران و رياض 
از عناصر فوق و چگونگي استفاده از هر يک از 
ويژگي هاي مذکور جهت تأمين منافع کشوري، 
منطقه اي، بين المللي و جهان اسامي خود، بخش 
عمده اي از اين نقاط اشتراک را مي تواند به نقاط 

افتراق تبديل کند. 
در کنــار عناصر فــوق، اختاف نظــر ميان 
ايران و عربستان که متأثر از عواملي مانند نوع و 
ساختار حکومت، مفهوم امنيت و اجراي الگوي 
مشخص امنيت منطقه اي، روابط با آمريکا، تفکر 
وهابيت و تکفير شيعه، حمايت عربستان از صدام 
در طول جنــگ تحميلي و کشــتار مکه، تلّقي 
عربســتان از نقش ايران در دو دهه گذشــته در 
منطقة و انتقاد از حضور القاعده در ايران مي باشد 
و نيز سياســت هاي متفاوت ايران و عربستان در 
افغانستان، عراق، لبنان و فلسطين، نشان مي دهد 
که توســعه و گسترش روابط جمهوري اسامي 
ايران با عربســتان سعودي بر بستري از تناقضات 
و رقابت هاي پيچيده استوار است که حرکت در 

مسير آن ظرافت و دقت بسياري مي طلبد. 
يک بحث آسيب شناسانه در روابط بين الملل 
آن اســت که دولت ها نه براســاس واقعيت هاي 
موجود بلکه براساس برداشت خود از واقعيت ها 
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دست به عمل مي زنند. 
وخامت اين مشکل در آن نيست که بسياري 
از برداشت ها در روابط بين الملل غيرواقعي است، 
بلکه در آن است که برداشت هاي غيرواقعي، رو 
بــه افزايش و تقويت خود دارند و هر زمان خود 
را بــاز توليد مي کنند، تا آنجا که گاه به آســتانه 

اقدام خصمانه مي رسند. 
به لحاظ عملي، روشن است که اصلي ترين 
محور فعاليت هاي ديپلماتيک واشنگتن در منطقه 
يا ابزار سياســت خارجي اين کشــور، تأکيد بر 
تهديد آفريني ايران اســت. ترس از ايران شيعي 
به ويژه هنگامي که به تکنولوژي هسته اي مجهز 
شود، اصلي ترين ابزار اقناعي واشنگتن در ارتباط 
با اعراب مي باشــد. اما بــه عکس، کاهش حس 
تهديد در اعراب، مخرب و زايل کنندة سياست 
خارجــي آمريکا در منطقــه خواهد بود.1 حجم 
وسيع صادرات اسلحة آمريکا به منطقة خاورميانة 
عربي، مرهون همين احســاس است. تبعيت ها و 
هماهنگي هاي اعراب با سياست خارجي آمريکا 
نيز از همين نقطه برمي خيزد. فراتر از اين، واقعيت 
آن اســت که احســاس تهديد از واقعيت يافتن 
تهديــد مهم تر و درگير کننده تر اســت و اين به 
دليل آن است که احساس تهديد، تداوم دارد و با 
تداوم خود هزينه هايي را مي آفريند و دغدغه ها را 
بر هم انباشته مي کند و باعث مسائل و مشکات 
بيشتر مي شــود. اما از آن سو، واقعيت ناامني، از 
گسترة زماني و مکاني محدودي برخوردارست 
و حالت خاص، موردي و آشکار دارد. تهديد، 
همين که از احســاس به واقعيــت تبديل گردد، 

اهميت قبلــي خود را از دســت مي دهد و ابعاد 
متفاوتي مي يابد که محدودتر و ملموس تر است 
و مي توان مشخصًا به حّل يا کاهش آن  ها همت 
گماشــت. اما حس تهديد به اين معني است که 
ممکن اســت تهديد در هر زمان و در هر مکان 
و با ميزان غيرقابل درکي از شــدت روي دهد و 
دولــت مورد نظر در هيچ مورد آگاهي قطعي از 

آن نداشته باشد. 
پس، احســاس يا تصور تهديــد برعکس، 
نتايجي کامًا واقعي دارد. احساس تهديد نسبت 
بــه ايران کــه در برخي از کشــورهاي عربي به 
وجود آمده موجب شده است که کوشش هاي 
ديپلماسي جمهوري اسامي ايران براي نزديکي 
و تفاهم با اعراب نتواند به اهداف خود برســد و 
از آن سو موجبات تحرک چرخ هاي ديپلماسي 
آمريــکا را فراهــم آورده اســت.  در ايــن جا 
نکتة مهم آن اســت که بدانيم اصلي ترين تلّقي 
و ريشــه اي ترين تصــور در سياســت خارجي 
خاورميانه اي آمريکا چيســت؟ ايــن تصّور آن 
اســت که دو قدرت منطقه اي ايران و عربســتان 
به طور اصولي در رقابت با يکديگر قرار دارند و 
بين آنها ظرفيت هاي تعارض بيش از ظرفيت هاي 
توافق است. از آن سو، جدي شدن نزديکي  بين 
دو کشور نيز با تصورات و برداشت هاي نهادينه 
شــده آمريکا از رقابت ميان دو قدرت منطقه اي 
منافــات دارد. تهديــد جلوه دادن ايــران، نتيجة 
طبيعي اين انديشــه نهادينه در سياست خارجي 

آمريکاست. 
تاش عمدة آمريکا در منطقة خاورميانه در 
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چند سال گذشته اين بوده است که تهديد ايران 
را در جهان عرب جايگزين تهديد اسرائيل کند و 
اين رژيم را به عنوان بازيگري عادي و طبيعي در 
منطقه جلوه دهد.  در اين راستا، رهبران آمريکا 
به مسائل مختلفي؛ از جمله مقاصد هسته اي ايران 
و تاش آن براي تسّلط بر منطقة اشاره مي کنند 
و خواستار حمايت کشــورهاي عربي و به ويژه 
عربستان براي اتخاذ يک رويکرد تقابلي در برابر 
ايران هســتند. اما اين درخواست مورد موافقت 
رهبران عرب؛ از جمله عربســتان ســعودي قرار 
نــدارد و آن  ها به رغم تمايل بــه محدود کردن 
نقــش منطقه اي ايران، خواهــان حفظ تعامات 
مي باشند. اين امر به خصوص در تأکيد سعودي ها 
بر حّل مسالمت آميز برنامة هسته اي ايران به جاي 

رويکرد نظامي نمود مي يابد.2 
ديپلماســي ايران بايد به محور خنثي سازي 
طــرح آمريکا مبني بر تهديد جلــوه دادن ايران 
استوار باشد. با توجه به اهميت عربستان در منطقه و 
تأثيرگذاري اين کشور بر ديگر کشورهاي عربي 
خليج فارس، بي دليل نيست که بيشترين نيروي 
سياست خارجي ايران در سطح استراتژيک و در 
عرصة  ديپلماســي عربي آن، معطوف به رياض 
شــده اســت. با تداوم توجهات به همکاري ها با 
رياض، مي توان تصور نهادينه شده آمريکا داير 
بــر آشــتي ناپذيري تهرانـ   ريــاض را از درجه 
اعتبار ســاقط کرد و اين کار با تداوم کوشش ها 
براي بهبود تصوراتي ممکن مي گردد که از ايران 
وجود دارد. مؤثرترين، ســهل ترين و سريع ترين 
راه اصاح برداشــت ها اســتفاده از يک امکان 

موجود در ديپلماســي ايراني؛ يعني ديپلماســي 
مبتني بر روابط شخصي رهبران است. 

بخش دوم: پي آمدهاي تحکيم روابط 
ايران و عربستان و دست آوردهاي سفر

١ ـ  اهميـت ديپلماسـي شـخصي با 
عربستان براي اصالح برداشت ها

ســفر آقاي هاشمي رفســنجاني به عربستان 
واجد دستاورد هاي زيادي براي روابط دو کشور 
و اصاح برداشت ها نســبت به تحّوالت منطقه 
بود. معمواًل در رشــتة روابط بين الملل کم تر، بر 
کارآمدي ديپلماسي شــخصي رهبران، دقت و 
تأمل صورت مي گيرد. به جاي اين، دانشــوران 
روابط بين الملل عمدتًا  بر اهميت و تعيين کنندگي 
روند ساختارها يا رويه هاي نهادي تأکيد مي کنند. 
اين گرايش ها فقط تا حدودي درست مي باشند، 
چون حوزة وسيع آزادي ها و خاقيت هاي انساني 
را که مي توانند بر فراز شبکه هاي پيچيدة روابط 
عمل کنند، ناديده مي گيرند. در واقع، مسألة آزار 
و اذيت هــا و محدوديت هاي اعمال شــده براي 
زائران ايراني بيت اهلل الحرام، معضاتي ساختاري 
و نهادين اســت که از تفکر، تاريخ و تجربيات 
مذهبــي و حکومتي عربســتان ريشــه مي گيرد. 
اگر بخواهيم مســائل ســاختاري را با روش هاي 
ساختاريـ   نهادين حل نماييم، بايد زمان  زيادي 

صبر کنيم و نسبي بودن نتايج را نيز بپذيريم. 
کارکرد عمدة ديپلماسي شخصي در روابط 
بين الملــل دور زدن ســاختارها و کوتــاه کردن 
فاصله ميان ســوء تفاهم ها و برداشت  هاي واقعي 
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اســت؛ البته به اين شــرط که اين نوع ديپلماسي 
در عرض و نه در طوِل ديپلماسي عمومي کشور 

عمل کند. 
ديپلماســي شــخصي يا خصوصي از تعيين 
کنندگي ســاختارها مي کاهــد و در نتيجه تأثير 
برداشــت هاي منفــي در وخامــت روابط ميان 
دولت هــا را نيــز کاهــش مي دهد. امــا ارزش 
ديپلماســي فقط در اين حد نيست. همچنان که 
برداشــت هاي منفي خود را در روابط بين الملل 
باز توليد مي کنند، به همان شــکل برداشت هاي 
اصــاح شــده نيز به تقويــت و بــاز توليد خود 
مي پردازنــد؛ يعنــي از رفتارها و خط مشــي ها، 
برداشــت هاي مبتني بر حســن تفاهــم صورت 
مي گيــرد. تقويت تفاهم )يعني چيزي بيشــتر و 
فراتر از ايجاد تفاهم(، کار ويژه مهم ديپلماســي 
شــخصي رهبران است. اين صرفًا به دليل روابط 
شــخصي ميان آيت اهلل هاشــمي و ملک عبداهلل 
پادشاه عربستان بود که مقامات عربستان به شکل 
کامًا ويــژه اي از هيأت ايراني ميزباني کردند و 
گفت وگوهــاي مفصلي ميان آيت اهلل هاشــمي 
و پادشاه ســعودي صورت گرفت. همچنين، به 
دليل همين روابط شــخصي بود که ســخنراني 
آقــاي هاشــمي در کنفرانــس گفت وگوهاي 
مذاهب اســامي، هم به لحاظ محتوايي و هم به 
لحاظ شکلي )سخنراني افتتاحيه(، بازتاب زيادي 
در ميان هيأت هاي شــرکت کننده، رســانه ها و 
افکار عمومي منطقه داشــت و تمامي آن  ها اين 
سخنان را موفقيتي براي جمهوري اسامي عنوان 

کردند. 

ديپلماســي شخصي، يک مشــّخصة عمده 
در تفکر سياســت خارجي آقاي هاشمي است 
و شايســته به نظر مي رســد کــه در هيچ يک از 
ادوار بعدي سياست خارجي ايران، اين گرايش 
به محاق فراموشي سپرده نشود. مزاياي ناشي از 
ديپلماسي شخصي رهبران به تنهايي و به خودي 
خود، واجد تأثيرات چنداني نيست بلکه مي تواند 
در طــول و همراه با موفقيت هــا و خاقيت هاي 
ديگر مثمر ثمر واقع گردد. ديپلماســي شخصي 
يک بخــش تکميلي و نه محوري در سياســت 

خارجي است. 
ســفر آيت اهلل هاشمي به عربســتان، از يک 
تحّول ويــژه در نحوة درک رهبران عربســتان 
از جايــگاه ايران و امکانــات و ظرفيت هايي که 
روابط با ايران مي تواند براي آنان داشــته باشد، 
حکايت دارد. در اين ســفر، ملک عبداهلل نشان 
داد کــه ارتقاي روابــط دو جانبه بــراي دولت 
عربستان تا چه ميزان اهميت دارد. ملک عبداهلل 
تأکيد فراواني داشــت که اگر ايران و عربستان 
رايزني و همکاري نداشــته باشــند، »ديگران« از 
اين موضوع ســود مي برند. همين عبارت ملک 
عبــداهلل از يــک آگاهي مثبــت و يک آگاهي 
ســلبي حکايت مي کند. آگاهــي مثبت درک 
اهميت همکاري هاست و آگاهي سلبي، اشاره به 
»ديگران« دارد که ممکن است از عدم همکاري  

ميان دو کشور سود ببرند. 
اين مذاکرات نشان داد که ايران در شرايطي 
مي تواند منبع گونــه اي خودآگاهي »ملي« براي 
برخي از دولت ها باشد. از زمان به قدرت رسيدن 
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ملک عبداهلل مي توان چرخشــي را در سياســت 
خارجي اين کشــور مشاهده کرد؛ به طوري که 
تفکرات استقال طلبانة ملي در سياست خارجي 

عربستان بيش از گذشته مشهود شده است.
 ديپلماســي عربســتان اثبات کرد  برخاف 
گذشته، اين کشــور درک مي کند که شکسته 
شدن تصوير فضاي دو قطبي، بيش از دامن زدن 
به  اختافات مذهبي، امکانات و فضاهاي بيشتري 
را پيــش روي دولت عربســتان مي گذارد و اين 
تحّولي در خور تأمل اســت. عاوه بر اين، براي 
راهيابي مشترک درخصوص موضوعات عراق 
و لبنــان نيــز، هم فکري و رايزني بــه عمل آمد. 
تبادل نظر در مورد بحران ها و مشــکات منطقه 
حکايت از نگراني هاي ملي عربســتان نسبت به 
تحّوالت آينده دارد. انعطاف هاي اخير عربستان 
نسبت به عراق و پذيرش توافق دوحه در خصوص 
حل و فصــل بحران لبنان، از ظهور رهيافت هاي 
استقال طلبانه در ديپلماســي عربستان حکايت 
مي کند؛ ديپلماسي اي که بيش از نيم قرن به نوعي 
تحت تأثير سياست هاي منطقه اي واشنگتن بوده 
است.3 عربســتان مي داند که برخاف گذشته، 
اکنون مصلحت دولت اين کشــور در گسترش 
سياســت هاي ثبات و هم زيســتي و نــه پيگيري 
سياست هاي تعارضي با ايران نهفته است. اتخاذ 
سياســت هاي همکاري طلبانه با ايران، گسستي 

پنهان از الهامات سياست خارجي آمريکاست. 
روندهاي اساسي در تاريخ، ممکن است دير 
شروع شــوند اما هنگامي که شروع شوند تداوم 
مي يابند و به سادگي پايان نمي  پذيرند. از اين رو، 

اقبال عربستان به سياست همکاري و تفاهم را بايد 
رويکردي معني دار و داراي اهميت تلقي کرد. 

يکــي از دســت آوردهاي مهم ســفر آقاي 
هاشمي رفســنجاني به عربستان سعودي، تاش 
بــراي اصاح برداشــت ها بــود که پيــش نياز 
اعتماد سازي در روابط دو کشور تلقي مي شود. 

توجه آقاي رفســنجاني به اهميت دوســتي 
فــردي و اعتماد متقابل ميان رهبران در پيشــبرد 
اهداف سياســت خارجي، در اين مورد به نتايج 
مطلوب خود رســيد. خوشــبختانه با تأکيدات 
صورت گرفته از سوي آيت اهلل هاشمي، پادشاه 
عربستان دســتورات مؤکدي براي رفع برخي از 
اين موانع و خوش رفتاري با زائران ايراني صادر 
کــرد. در ايــن گفت وگوها، آقاي هاشــمي از 
پخش جزوات ضّد شيعي در ميان زائران ايراني، 
اهانت بــه اعتقادات شــيعي از ســوي مأموران 
عربستاني، جلوگيري از ورود بانوان به قبرستان 
بقيع و بازداشت تعدادي از زائران ايراني و برخي 
مشکات ايجاد شــدة ديگر براي زائران ايراني 
ابراز گايه کرد که پادشــاه عربستان قول داد به 

تمامي اين مسائل رسيدگي کند. 
نکتة قابل توجهي که در سفر آيت اهلل هاشمي 
به عربســتان وجود داشــت و طي گفت وگوها 
آشکار گرديد، برداشت ها و اطاعات نادرست 
طــرف عربســتاني از سياســت ها و اقدامــات 
جمهوري اسامي در عرصه هاي مهم منطقه اي؛ 
از جمله عراق و لبنــان بود که پس از مذاکره و 
گفت وگو، بسياري از اين ابهام ها مرتفع شد. در 
اين مذاکرات دو طرف به منظور افزايش مفاهمه 
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و از بيــن بردن ســوء تفاهم ها در زمينة مســائل 
سياســي دو جانبه و مســائل مهم منطقه و جهان 
اســام، ايجاد ساختاري جديد را ضروري تلقي 
کردند و لذا قرار شد در مورد تشکيل دو کميتة 
مجزا )کميتة علمايي و کميتة سياسي(، تحت نظر 
مقامات عالي دو کشــور مطالعات الزم صورت 

گيرد. 

٢ـ   همايش مکه فرصتي مغتنم 
همايش گفتگوي مذاهب اســامي، عاوه 
بر آن  کــه فرصت مغتنمي براي تعامل ميان علما 
و انديشــمندان ِفَرق و مذاهب مختلف اسامي 
در ســرزمين وحي ايجاد کرد، براي جمهوري 
اســامي ايــران و در چارچوبي وســيع تر، براي 
تمامــي شــيعيان، به دليــل چگونگي و شــکل 
حضور آيــت اهلل هاشــمي در آن، واجد معاني 
تأمل برانگيــزي بود. اگر چه همايش، توســط 
عربستان سازمان دهي شــده بود و تقريبًا تمامي 
شــرکت کننــدگان آن را علمــاي اهل تســنن 
تشــکيل مي دادند، اما سخنراني آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني در مراســم افتتاحية کنفرانس نقش 
جمهوري اسامي ايران و شيعه و جايگاه ايشان 
را برجســته نمود؛ به عبارت ديگر، بهترين زمان 
کنفرانس به آقاي هاشمي رفسنجاني اختصاص 
پيدا کرد. موضوعي که بنا به گفتة ملک عبداهلل 
در ماقات پاياني، اســباب گاية برخي علماي 

عربستان را فراهم کرد.
آيت اهلل رفســنجاني طي ســخناني، بسياري 
از مســائل اصلــي در جهــان اســام، از جمله 

مســائل مربوط به اختاف هاي مذهبي، مســائل 
فلســطين، عراق و لبنان را مورد تجزيه و تحليل 
قرار دادند. ســخنان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
با اســتقبال زياد ساير شــرکت کنندگان مواجه 
شــد و بســياري از علمــاي شــرکت کننده در 
کنفرانس و تحليل کنندگان بيروني، اين سخنان 
را کامًا راهگشا و مسؤوالنه دانستند. همچنين، 
سخنان آقاي هاشمي به صورت گسترده توسط 
رسانه هاي مختلف عربي منطقه پوشش داده شد 
و بسياري از شبکه هاي تلويزيوني و مطبوعات، 
اخبار مربوط به آن و بخش هايي از اين سخنان را 

به طور گسترده منعکس ساختند. 
اين ميزان اســتقبال و مشــخصًا اين امکان و 
توان براي آقاي هاشــمي که در سخنراني خود 
طيف وســيعي از موضوعات منطقه اي و مسائل 
متنّوع جهان اســام را، فراتــر از موضوع ايران، 
مورد پوشــش قرار دهند، حکايــت از آن دارد 
که ايشــان به عنوان يک عالم روحاني شيعي و 
به عنوان نماينده اي از جمهوري اسامي ايران در 
کنفرانس مذکور حضور يافتند و توانستند تجربة 
سي سالة حکومت داري ديني و عبرت هاي واقعي 
ناشــي از ايــن تجربه را که در همة کشــورهاي 
منطقه قابل کاربرد است، به خوبي طرح نمايند. 
آيت اهلل هاشــمي، جدا از ابعاد ديگر، چکيده و 
عصاره ســه دهه تاريخ سياســت خارجي ايران 
هستند. هيچ يک از ميهمانان در کنفرانس مکه از 
چنين جايگاهي برخوردار نبود و طبيعي بود که 
ايشان از موضعي متمايز و خاص در اين اجاس 

حضور داشته باشند. 
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براين اساس، تأکيد آقاي هاشمي بر ضرورت 
گفت وگو ميان اديان و مکاتب ديني، درخواستي 
صرفًا انتزاعي و متکي بر عوالم نظري و مطالعاتي 
نبود بلکه مبتني بر تجربه هاي عيني در خصوص 
حکومــت داري ديني بــود؛ يعنــي تجربه هايي 
واقعي که تفاهم ديني را به عنوان يک ضرورت 
عيني سياسي مطرح مي ساختند. بايد دانست که 
ديدگاهي که  بر تجربه و واقعيت مبتني باشــد، 
بيشترين ظرفيت  پاسخ گويي به مشکات واقعي 
امت اسامي و ارائة راه حل هايي واقعي و جدا از 

خطابه گري هاي صرف را دارد.  
در يــک کام، در ســخنان آقاي هاشــمي 
نداي وحدت، ندايي از سوي يک دانشمند ديني 
بــا گرايش هايي صرفًا ذهني نبود، بلکه ندايي از 
سوي يک دولت و ملت شيعي بود که بيشترين 
اشتغاالت را با چالش هاي ناشي از ادغام سنت و 
مدرنيته داشته است و اين نکته اي بسيار مهم براي 
همة متفکران و دولت هاي اســامي است. اگر 
ديده مي شود که اين سخنراني طبق گزارش ها، 
با استقبال همة گروه ها و اشخاص مواجه شد، از 
واقع گرايانه بودن آن و نه صرفًا از جذابيت هاي 
نظري و مفهومي برمي خاست. سياستمداران کار 
کشته به خوبي مي دانند که تفاهمات هنگامي به 
دست مي آيد که از مسائل واقعي و تجربي سخن 
به ميان آيد. به گفته يکي از سياستمداران اروپايي، 
تجربه نشان داده است هنگامي که مسائل به طور 
ملموس مطرح شوند، تفاهم نيز حاصل مي شود. 
در اين کنفرانس قرار بود مســائلي عام و اندکي 
دور از امور اجرايي مطرح شود؛ مانند راهکارهاي 

گفت وگو بين اديان و فرهنگ ها، مفاهيم ارتقاي 
انسانيت، تحقق امنيت و صلح جهاني، پيشرفت 
اخــاق در جوامع مختلف، دوري از زشــتي ها 
براي تقويت پايدار خانواده و برخورد با معضل 
اعتياد که زندگي بشــر را به خطر انداخته  است، 
اما رويکرد جامع آقاي هاشــمي رفســنجاني در 
مراسم افتتاحيه، طراوتي عيني وملموس به  مباحث 

اين کنفرانس بخشيد. 

٣ـ   تأثير بهبود روابط ايران و عربستان 
بر احياي حج ابراهيمي 

يکي از داليلي که ســبب اهميت کنفرانس 
مکه شــد، نفس برگــزاري کنفرانــس در اين 
ســرزمين؛ يعنــي در جــوار حرميــن شــريفين 
ومهبط وحي و ســرزمين حج است. از اين  گونه 
کنفرانس ها در ديگر کشــورهاي مهم اسامي 
زياد برگــزار مي شــود، اما از اهميتي مشــابه با 
اهميت اين کنفرانس برخوردار نمي شوند. بدون 
ترديد، دولت عربستان به عنوان متولي برگزاري 
مراسم حج نقش مهمي در چگونگي برگزاري 

اين مراسم الهي ايفا مي کند. 
با توجه به اين  که فلسفة تشريع حج از جانب 
خداونــد، صرفًا محدود به حوزه هــاي فردي و 
عبادي نيست و تمامي منافع سياسي و اجتماعي 
و اقتصادي مســلمانان را در برمي گيرد، مراد از 
امنيت در حج نيز صرفًا بــه معناي امنيت فردي 
حجــاج نبوده، بلکه معنايي بس فراتر را شــامل 
خواهد شــد. اگر خداوند در قــرآن، حرم الهي 
را حرم امن معرفي مي کند، اين بدان معناســت 
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که متوليان حرم بايد شرايطي را فراهم نمايند تا 
سران طوايف مسلمانان و رهبران جوامع اسامي 
با آســودگي خاطر، گرد يکديگر جمع شوند. 
درجريان اين گردهمايي، اوضاع جهان اســام 
مورد بررســي قرار مي گيرد، زائران با وضعيت 
مناطق مختلف جهان اســام آشــنا مي شــوند، 
راه هاي مقابله با دشمنان اسام به بحث گذاشته 
مي شــود و  برقــراري وحدت ميــان طوايف و 

مذاهب مختلف مسلمانان تسهيل مي شود. 
اگر چه بســياري از علما و مفسران مسلمان؛ 
اعم ازمتقدمين ومتأخرين، به ماهيت فراگير حج 
و ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي آن در کنار 
ابعاد فردي و عبادي اش پي برده و بدان اشاراتي 
داشــته اند،4  اما کســي که به اين ابعــاد عينيت 
بخشيده و آن را در صحنة عملي حج پياده کرد، 
حضرت امام1  بود. ايشــان در پيام هايي که هر 
ســاله در موســم حج خطاب به حجاج ايراني و 
غير ايراني صادر مي کردند، آنان را به شــناخت 
تمامي ابعاد حج و عمل به  آن  ها فرا مي خواندند و 
از اصطاح »حج ابراهيمي« براي بيان اين منظور 
استفاده مي کردند و خصوصًا بر موضوع »برائت 
از مشــرکان« در موسم حج تأکيد بسيار داشتند. 
خوشبختانه اين سنت حسنه امام1  توسط مقام 

معظم رهبري استمرار يافته است. 
حساسيت هاي حکومت عربستان و به ويژه 
علماي وهابي آل شــيخ )علماي نسل محمدبن 
عبدالوهاب که رهبري مذهبي جامعه وهابي را در 
اختيار دارند(، نسبت به ابعاد سياسي و اجتماعي 
حج و نيز رقابت هاي سياسي حکومت عربستان 

با ايران در منطقه و جهان اسام، سبب شده است 
تا معرفي و تبيين ابعاد حج براي ساير مسلمانان و 
زائران و به ويژه برگزاري فراگيرتر مراسم برائت 
با دشــواري هايي مواجه شود. اگر چه بخشي از 
اين حساسيت هاي مذهبي و رقابت هاي سياسي 
غير قابل رفع به نظر مي رســد، اما به هر حال آن 
بخش که با اســتدالالت علمــي و رايزني هاي 
سياســي قابل حل بوده و يا کم رنگ تر مي شود، 

بايد مورد لحاظ قرار گيرد.
اگر کنفرانسي همانند کنفرانس مکه بتواند 
مقدمــه اي براي وصول به چنيــن اهداف بلند و 
تحقق چنيــن »منافع« فراگيري براي مســلمانان 
و آغــازي بــراي گفت وگوهــاي علمــي ميان 
انديشــمندان مســلمان و رهبران مذهبي جوامع 
مختلف اســامي باشــد، ماية  بســي اميدواري 
خواهد بود. صــد البته الزمة تحقق چنين هدفي 

استمرار چنين همايش هايي است. 

۴ ـ  هماهنگـي ايـران و عربسـتان و 
گامي به سوي وحدت اسالمي 

مســألة وحــدت اســامي، به عنــوان يک 
ضرورت، فقط مربوط به عصر حاضر نبوده و از 
صدر اســام مطرح و از اهميت برخوردار بوده 
است. ولي به نظر مي رســد با توجه به تحوالت 
پيچيــدة  جهان امــروز و اختافات اســف انگيز 
سياســي و فکــري ميــان امت ها و کشــورهاي 
اســامي، پرداختن به موقعيت جهان اسام و به 
طريق اولي پرداختن به راه هاي اتحاد مسلمانان، 

بيش از پيش اولويت يافته است. 
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بسياري از کشورها در مناطق مختلف جهان 
به دنبال حل مشکات و ايجاد ائتاف و همکاري 
منطقه اي مي باشــند و هر روزه شاهد تشکيل يا 
گســترش و تعميق همکاري هــاي چند جانبه و 
منطقه اي مي باشــيم که اکثر آن  ها اهداف چند 
وجهي دنبال مي کنند. اکثر اين اتحاديه ها عاوه 
بر تأکيد بر گســترش همکاري ميان کشورهاي 
عضو، تاش مي کنند با يک صداي با قدرت با 

ديگران تعامل نمايند. 
پس از فروپاشي بلوک شرق، شاهد برخورد 
اسام و غرب در برخي جنبه ها بوده ايم و غرب 
از همة توان و ابزارهــاي خود مانند ناتو، G7 و 
اتحاديــة اروپا و ديگر ســازمان هاي منطقه اي و 
بين المللي براي دستيابي به اهداف خود بهره  برده 
است. در چنين شرايطي، بيش از پيش ضرورت 
اّتحاد اسامي احساس مي شود؛ زيرا کشورهاي 
اســامي به صــورت منفــرد و مجــزا نخواهند 
توانست به اهداف خود برسند و از حقوق خود 

دفاع نمايند. 
فقدان وحدت در ميان امت اسامي، ثمره اي 
جز عقب ماندگي کشورهاي اسامي، علي رغم 
برخورداري از مزيت هاي جغرافيايي، جمعيتي و 
امکانات عظيم، به همراه نداشته است. اختافات 
ميان مســلمانان حاصلي جز کينه و دشمني باقي 
نمي گــذارد. با وجود تفرقه، مســلمانان به جاي 
پرداختن به مســائل اساســي خود؛ از قبيل بسط 
انديشــه هاي بلند اســام، حرکت در راســتاي 
برقراري عدالت اجتماعي و آزادي هاي سياسي، 
تاش براي حرکت به ســوي توســعه و رشــد 

اقتصادي و رفاه امت مسلمان و موضوعات مفيد 
ديگر، به تعصبات غيرالزم و غير مفيد کشانيده 
شده و انرژي و توانايي خود را در مقابل يکديگر 

مصروف مي دارند. 
امت اســامي بيش از هزار ســال است که 
اختافات را تجربه کرده و هيچ ســودي از اين 
تجربه حاصل نشده است. بنابراين، دعوت اسام 
امروز اين اســت که اين بار وحدت اســامي را 
حول موضوعات کلي و مشترک تجربه کنيم و 

ثمرات آن را بچشيم. 
هر مسلماني بايد از خود بپرسد: آيا به »اسام« 
تعهــد و التــزام دارد يا به اختافاتــي که باعث 
جدايي مذاهب اســامي از يکديگر مي شــود؟ 
مســألة وحــدت در دنياي امروز با ســربلندي و 
عظمت اســام مرتبط است و مي توان گفت که 
در تقسيم بندي علل، در دستة »علل مبقيه« يعني 
از عوامل پايداري، اســتمرار و بقاي اسام قرار 

مي گيرد. 
ترديدي نيســت که حل و فصل مســائل و 
اختافــات اعتقادي و فرهنگي، بســيار بيش از 
اختافات سياســي نيازمند عناصري اساســي از 
قبيل »روحية علمي«،  »ســعة صدر«، »انصاف و 
بي طرفــي« و »بينش و آگاهي نســبت به طرف 
مقابل« اســت و هرگونه پيش داوري ذهني مبني 
بر بطان عقيدة مقابل به معناي قضاوت زودرس 
بوده و در نتيجه هر حاصلي از آن به بار آيد، يقينًا 

چيزي به نام وحدت نخواهد بود. 
کسي منکر اين مســأله نيست که در هر دو 
جامعه تشــيع و اهل ســنت، افرادي هســتند که 
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بــه داليل مختلف ســخناني را بر زبــان رانده يا 
مکتوب مي کنند که حاصلي جز افزايش  تفرقه 

به همراه ندارد.
اما از علما و دانايان دلسوز هر دو طرف انتظار 
مي رود که ضمن پيشــگيري از تــداوم و تکرار 
ايــن تفرقه افکني ها، از دامــن زدن به اختافات 
پرهيز نموده و بدين ترتيب اجازه ندهند خواستة 

تاريخي دشمنان اسام جامة عمل بپوشد. 
آن وحدتــي کــه مســلمانان امــروز بدان 
نيازمندند، نــه وحدت در فروع فقهي اســت و 
نه وحــدت در تبييــن عقاني جزئيــات اصول 
معتقدات، بلکه وحدتي همه جانبه براي تقويت 
جهان اســام و خنثي ســازي توطئه ها مي باشد؛ 
يعنــي همان وحدتــي که قرآن کريــم از آن به 
ديوار آهنين تعبير مي فرمايد تا در راه خدا پيکار 
کنند.5  اين پيکار نه تنها در ميدان کارزار، بلکه 
در تمامــي صحنه هاي دانــش و همکاري هاي 
علمي و مبادالت اقتصادي و  غير آن بايد تحقق 

يابد. 
اگر چه کل مســلمانان در اين زمينه مسؤول 
هستند، اما بيشترين وظيفه هدايت امت اسامي 
به ســمت وحــدت و دوري از تفرقــه، بر عهدة 
دانشــمندان و علماي اسام است و در اين زمينه 
وظيفة آنان از همه ســنگين تر اســت. دعوت به 
وحدت و مبارزه با تفرقه، از مصاديق بارز امر به 
معروف و نهي از منکر است و خداوند براي امر 
به معروف و نهي از منکــر از علما پيمان گرفته 

است.
هنگامي که اين مباحث از سطح واقعي خود 

ـ يعنــي مباحثــات ميان علمــا و خيرخواهان دو 
طرفـ   تنــزل نموده و در ميان عوام که معمواًل 
خارج از حيطة آگاهي هاي علمي و وسعت نظر 
در تحّمل سخنان مخالف هستند مطرح شود، از 

سطح واقعي خود تنزل مي نمايد. 
يکي از وظايف علماي اسام از هر دو طايفة 
شــيعي و ســني در اين برحة حســاس از تاريخ 
اين اســت که از نزديک يکديگر را بشناسند و 
ارتباطات کامي و مکاتباتي مســتمر و دوستانة 
علمي ميان آنان برقرار شــود. الگوي مکاتباتي 
عّامه سيد عبدالحسين شرف الدين با شيخ األزهر 

مي تواند بسيار مفيد باشد.
زماني که علماي شــيعه و ســني با يکديگر 
مباحثات علمي و مســتدل و به دور از تعصبات 
غير الزم داشته باشند، به زودي ثمرات آن را نيز 
در جامعه و امت اسامي شاهد خواهيم بود. اين 
امر حتي بر سياستمداران کشورهاي اسامي نيز 

تأثيرگذار خواهد بود. 

۵ـ   تعامـل ايـران و عربسـتان بـراي 
ثبات و امنيت در منطقه

پس از يک دوره روابط نســبتًا مطلوب بين 
ايران و عربستان، شرايط منطقه و تفاوت نوع نگاه 
طرفين درباره موضوعات مختلف منطقه، فضاي 
روابط دو کشور را بسيار حساس و پيچيده کرده 
است. اگر چه عربستان از تشديد بحران در منطقه 
و ايجاد يک بحران جديد در محيط امنيتي خود 
اســتقبال نمي کند، اما از تضعيــف نقش و نفوذ 

ايران در خاورميانه خشنود خواهد شد.
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ملک عبداهلل در مقايسه با سلف خود داراي 
تجربه، عقانيت و هوشمندي سياسي است، اما 
خود او نيز بين شــاهزادگان خانوادة ســلطنتي، 
روحانيون ســلفي و خواست هاي اياالت متحده 
براي مقاومت در برابر آنچه »بلند پروازي و توسعه 
طلبي ايران« توصيف مي شود، محصور مي باشد. 
در چنين شــرايطي که غليان سياســي عربستان 
طبيعي به نظر مي رســد و روند تحوالت به طور 
طبيعي نمي تواند کامًا همســو با خواســت هاي 
ريــاض به پيش رود، تقابــل و مواجهة کامل به 
خصوص در عرصة رسانه اي  نمي تواند متضمن 

منافع ملي جمهوري اسامي باشد. 
اهــداف  تعقيــب  در  ايــران  آنچه  کــه 
وسياســت هاي منطقه اي و اتخاذ استراتژي ها در 
محيط پيراموني خود بايد مورد توجه قرار دهد، 
نه  تنهــا منافع ملي وامنيتي، بلکه درکي واقع بينانه 
ازمنافــع ملي وامنيتي ونگراني وحساســيت هاي 
ســاير بازيگران اصلي منطقه اي به ويژه عربستان 
سعودي اســت. بدين معني که ايران براي حفظ 
دستاوردهاي خود در منطقه و موقعيت کنوني اش 
نياز دارد که از ايجاد احســاس ناکامي و باخت 
کامــل در حريف جلوگيري نمايد؛  چرا که در 
غير اين صورت بازيگران رقيب، چون عربستان 
تاش مي کنند شرايط و ائتاف هاي منطقه اي را 
به  گونه اي تغيير دهند که ممکن است به تضعيف 
موقعيت و از دســت رفتن موفقيت ها براي ايران 

منجر شود. 
در سال هاي اخير، با توجه به شرايط جهاني 
و تحــّوالت منطقه به دوراني وارد شــده ايم که 

در آن موضــوع سياســت خارجي ايــران بايد 
ميل به اســتقرار ثبات در منطقه )برحسب آراي 
مــردم( و نه ميل به تغيير و دگرگوني باشــد. اما 
در مورد عربســتان به عکس، ضروري است که 
ميل به تغيير، موضوع سياست خارجي عربستان 
واقع شود و اين کشور از تمايل تاريخي خود به 
محافظه کاري فاصله گيرد. دولتمردان اين کشور 
به تدريج به آن سمت مي روند )و ديپلماسي ايران 
نيز بايد بکوشد آن را تسريع کند( که مصلحت 
دولت خود را در تغييرات و نه در تداوم و ثبات 

وضع موجود بجويند. 
در اين ســال ها همچنين مســائل و موانع در 
روابط ايران و عربستان جّدي تر و قابل درک تر 
شده اند، اما الزامًا نمي توان گفت که اين روابط 
وخيم تر و يا بهتر شده است. در اين دوران، بحران 
سه گانة منطقه که يکي از اصلي ترين عرصه هاي 
تعيين کنندة آينده سياسي خاورميانه هستند؛ يعني 
فلســطين، لبنان و عراق، صرفًا التهاب و اهميت 
بيشــتري يافتند و به دنبال آن ســه گانه يا مثلث 
ايران ـ عربســتان ـ آمريکا نيز از تعيين کنندگي 
بيشتري برخوردار شده  است و مجموعًا بر حالت 
انتظار براي تحقق يــک تحّول در منطقه افزوده  

شده  است.
با وجود آن  که عربســتان براي رويارويي با 
جهش استراتژيک و نفوذ منطقه اي ايران دست 
به تحــرکات گوناگون و پذيرفتن انواع هزينه ها 
زده اســت، ولي بي گمان نمي خواهد چالش و 
تنش در روابطش با ايران افزايش يابد. اين دولت 
از جهت  گســترش دامنه بحران ها در خاورميانه 
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و درغلطيدن تمام منطقه به بي ثباتي بسيار نگران 
اســت. اين حقيقتي بسيار اساسي است و به مثابه 
عامل توازن بخش در همة سياست هاي تعارضي 
عربســتان از جمله در برابر ايــران عمل مي کند. 
گرايش به ثبات و وحشــت از تغييرات اساســي 
در منطقه، اصل اساســي ديپلماسي رياض است 
و همين گرايش اصولي سبب شده است راه  هاي 
بهبود روابــط با ايران عاوه بــر آن  که هيچ گاه 
کامًا بسته نشود، ظرفيت هاي رو به رشدي براي 

گسترش روابط نيز خلق کند.
عربســتان بــه کاهــش ســهم، جايــگاه و 
نقش آفريني خود در عراق، لبنان، اراضي اشغالي 
و کشــورهاي همساية خود حســاس مي باشد و 
رايزني ها و واکنش هاي اخير سعودي ها نيز تاش 
براي آرايش صحنة بازي به  گونه اي مي باشد که 
مطلوب آنهاســت. در چنين شــرايطي، درايت، 
هوشمندي و عدم مواجهه و مقابلة کامل با رياض 

از سوي ايران مي تواند گزينه اي مطلوب باشد.
مناســب اســت جمهوري  اســامي ايــران 
تحرکات اخير عربستان )به  خصوص تاش براي 
احياي طرح صلح عربي( را به دقت مّد نظر قرار 
دهد. اگر ايران موفق به القاي اين نکته به پادشاهي 
سعودي شود که جمهوري اسامي نقش و سهم 
متناسب و معقول عربستان را درموضوعات منطقه 
لحاظ مي کند و بدان واقف اســت، مي تواند از 
تنش بيشــتر در روابط دوجانبه جلوگيري کند.  
به نظر مي رســد اگر عربســتان احساس کندکه 
تحّوالت سال هاي اخير منطقه باعث شده شرايط 
به نفع جمهوري اسامي ايران و شيعيان و به ضرر 

عربستان سعودي و اهل تسنن تغيير يابد، آن گاه 
فعاليت هاي ضّد شــيعي و ضّد ايراني خود را در 

تمامي صحنه ها با شدت بيشتري ادامه دهد. 
جمهوري اســامي مناســب اســت نگاهي 
عميــق، اســتراتژيک و دراز مــدت نســبت به 
تحوالت منطقه و روابط با عربســتان ســعودي 
داشته باشــد. قدر مســّلم آن  که ايران نمي تواند 
از حقوق خود چشم پوشــي کنــد،  اما مي تواند 
درضمن حفظ منافع کشور به گونه اي عمل کند 
که کشور به طور همزمان در چند جبهة سياسي 
درگير نشود. با توجه به شرايط منطقه، درگيري 
و مواجهه کامل با عربستان مي تواند مانعي جدي 

بر سر راه منافع ملي ايران به وجود آورد.
در آينــده ممکن اســت باز هم بــر نفوذ و 
امکانــات منطقه اي ايران افزوده شــود؛ اما نکتة 
مهم تثبيت نفوذ اســت که ايــران بايد براي آن 
برنامه ريزي و طراحي داشــته باشد و در اين راه 
همــکاري با کشــورهاي مهم منطقــه ضروري 
اســت. افزايش نفوذ ايران حالت تدريجي دارد 
و بايــد با ثبات و امنيــت در منطقه همراه گردد. 
الزم اســت براي بــارور شــدن زمينه هاي کهن 
فرهنگي و رواني که ملــت ايران در دوران قبل 
از تاريــخ مدرن خود از آن برخوردار بود؛ يعني 
نفــوذ بدون عامليت نفوذ، گســترش فرهنگي و 
نيز اقتصادي، بدون گســترش سياســي گام هاي 
الزم برداشــته شــود. انواع تحرکات فرهنگي و 
اقتصادي و علمي و بدون لحاظ نمودن برخي از 
حساســيت هاي تنش زا مي تواند موجب کاهش 
و تضعيــف ذهنيت هــاي منفي در همســايگان 
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شود. بايد پذيرفت که هر چه آرامش در فضاي 
پيراموني ايران بيشتر شود، نفوذ )ماهيتًا تدريجي( 
ايران نيز بيشتر مي شــود و در اين راه، ايران بايد 
براساس شــرايط در منطقه ابتکارهاي جديدي 

طرح کند و وضعيت جديد را مديريت نمايد. 

نتيجه گيري:
عربستان ســعودي به لحاظ موقعيت خاص 
خود همواره نقشــي مهم در تحوالت منطقه اي 
و جهان اســام داشــته اســت. اهميت عربستان 
سعودي تنها محدود به تأثيرگذاري در بازارهاي 
انرژي جهان نيســت و اين کشــور بنــا به داليل 
تاريخي، جغرافيايي و سوق الجيشــي همواره در 
روند تحوالت منطقة خاورميانه نقش ايفا کرده 
اســت. در ســال هاي اخير با کاهش نقش مصر 
در تحّوالت کشــورهاي عربي بر نقش عربستان 
افزوده شــده اســت. طي دهه هاي اخير، رياض 
هيچ  گاه در سياســت خارجي خود تا اين اندازه 
بــا متغيرهاي منطقه اي جديد مواجه نشــده بود. 
سياست خارجي عربستان همواره مبتکرانه و فعال 
بوده است، اما شرايط کنوني منطقه، موجب شده 
است که سياســت خارجي عربستان سعودي با 

مقتضيات تازه اي مواجه شود.
بازگشــت مجدد روابط ايران و عربستان به 
صحنة رويارويي و جدال سياســي و ديپلماتيك 
نمي تواند تأمين کنندة منافع جمهوري اســامي 
در چنين شرايطي باشد. ايران و عربستان در پايان 
سومين دهه از مناسبات خود پس از انقاب، بار 
ديگر با مقتضيات و شرايط تازه اي مواجه شده اند. 

در ايــن شــرايط، افزايش نگراني هاي سياســي 
عربستان امري طبيعي به نظر مي رسد. با توجه به 
ماحظات فوق هوشمندي، درايت، تدبير بيشتر 
و عدم مقابله و مواجهه آشــكار، به خصوص در 
عرصة رسانه اي، با عربستان، منافع ملي ايران را به 

شکلي مطلوب تر تأمين خواهد کرد. 
جمهــوري اســامي ايران بايــد از هرگونه 
اقدامي که به ارائة تصويري نامطلوب از ايران در 
نزد سعودي ها کمک کند، اجتناب ورزد و براي 
رفع ابهام هاي موجود )کــه به خصوص پس از 
تحوالت سياسي سال گذشته ايران در مناسبات 
طرفين ايجاد شــده است( بکوشــد. در صورتي 
کــه ايران موفق به القاي اين نکته به ســعودي ها 
شــود که تهران نقش، جايگاه و سهم متناسب و 
معقول عربستان را در معادالت منطقه و به ويژه 
صحنة عراق و ترتيبات امنيتي خليج فارس مدنظر 
گرفته و آن را لحاظ مي کند، اطمينان خاطري را 
که عربســتان از جانب ايران نياز دارد، به دست 

خواهد آورد. 
از جمله مواردي  که در نزديکي بيشتر روابط 
ايران و عربســتان ســعودي مي توان مورد توجه 
قرار داد، اعمال کنترل و نظارت بيشــتر بر برخي 
از فعاليت ها، انتشارات و تبليغات مذهبي آشکارا 
ضّد ســني مي باشد. اين کنترل با توجه به قدرت 
نهادين وهابيت در عربســتان و واکنش هاي ضد 
شيعي و ضد ايراني آن اهميت فراواني دارد. البته 
اين اقدام و تفاهم بايد دو طرفه باشــد و عربستان 

نيز فعاليت هاي ضد شيعي را کنترل نمايد.
مــورد ديگــر، معطــوف کردن بخشــي از 
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رقابت هاي منطقه اي به عرصه هاي غيرحساسيت 
برانگيز؛ مانند مســائل اقتصادي به جاي تمرکز 
صرف بر مسائل سياسي و امنيتي است. از نکات 
ديگر مي توان به تاش براي نزديکي ديدگاه ها 
در خصوص مسألة فلسطين و دفاع از حقوق مردم 
فلسطين؛ توجه به راه حل هاي ميانه و مشترک در 
خصوص ترتيبات امنيتي خليج فارس؛ از جمله 
امنيت مبتني بر همکاري و مشــارکت منطقه اي؛ 
تبديل عراق پــس از صدام به عاملي براي ثبات 
منطقه اي، و ارتقاي همکاري هاي ايراني ـ عربي 

در سطح منطقه، اشاره کرد. 
الزم به ذکر اســت که نشــانه هاي گرايش 
جديد، در سفر آقاي هاشمي به عربستان مشهود 
بود؛ زيرا طرف عربستاني به تشکيل کميته هايي 
فراتــر از ســاختارهاي رســمي موجــود )يعني 
تشکيل دو کميته؛ يکي کميتة علمايي متشکل از 
روحانيون و روشنفکران و کميتة سياسي متشکل 
از سياستمداران مورد وثوق دو طرف( عاقه نشان 
داد. اين امر از تمايل عربستان براي ايجاد تغيير در 
وضعيت موجود بين دو کشور حکايت مي کند. 
امروز از اين اصل در سياست خاورميانه اي نبايد 
غفلت کرد که هر نوع اقبــال جدي دولت ها به 

ايران، به معناي توجه به استقال خواهد بود. 
طبيعي است که بي پاسخ گذاشتن اين تفاهم 
با عربستان از ســوي ايران، ممکن است موجب 
سوء برداشــت طرف عربســتاني و از بين رفتن 
فرصت ايجاد شــده براي بهبود و ارتقاي روابط 

دو کشور و همکاري هاي منطقه اي شود.
در صورت تلطيف فضاي موجود و تقويت 

نقاط اشــتراک و دوري از نقــاط افتراق بين دو 
کشــور مي توان نتايج نزديکــي ديدگاه هاي دو 
کشــور را به طور ملموس مشاهده نمود. به طور 
خاصه، مي توان به بهره گيري مردم دو کشور از 
نزديک تر شدن روابط ايران و عربستان سعودي، 
تسهيل شرايط حج، احساس امنيت و آرامش در 
بين مردم و رهبران کشــورهاي منطقه، برقراري 
وضعيــت با ثبات در خليج فارس و بســياري از 
موضوعات ديگر که مربوط به وحدت اسامي 
مي شــود، به عنوان نتايج بهبود روابــط ايران و 

عربستان اشاره کرد.
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