
ایران و عربستان در سی سال اخیر

از روز یکشنبه، سوم ژانویه 2016 عربستان سعودی اعالم کرد که روابط دیپلماتیک 
خود با ایران را قطع کرده است. روابط تهران - ریاض در طول نیم قرن اخیر، پیوسته 
دستخوش فراز و نشیب هایی بوده است. حمایت عربستان سعودی از عراق در جنگ 
هشت ساله ، روابط دو کشور را تیره   کرد. عربستان سعودی در آغاز این جنگ اعالم 
بی طرفی کرده بود، اما گفته می شود میلیاردها دالر وام با بهره کم در اختیار دار و دسته 
صدام حسین قرار داد. ایران این اقدام را نشانه ای از حمایت عربستان از عراق قلمداد 
کرد. نکته مهم این بود که در همین دوره بود که »شورای همکاری کشورهای عربی 
خلیج  فارس « با حمایت کلیدی عربستان برای اتحاد کشورهای منطقه در برابر »تهدید 

ایران« شکل گرفت.

01حامیت از صدام ...

اجرای مراسم »برائت از مشرکان« در جریان مراسم حج در روز نهم مرداد 1۳66، منجر به 
تیراندازی مأموران سعودی به سوی شمار زیادی از حجاج ایرانی شد. بیش از ۴00 نفر کشته 
شدند که بیش از 2۷0 نفر آنان ایرانی بودند. در اطالعیه وزارت کشور عربستان علت درگیری 
ماموران با حجاج، جلوگیری از هرج و مرج عنوان شده بود. اتهامی که بی اساس بود. امام خمینی 
)ره( در پیامی گفتند این حادثه غیرمترقبه و شگفت آور نیست و دست آمریکا و رژیم صهیونیستی 
»از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان« درآمده است. ایشان همچنین گفتند که »اگر 
از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت های آمریکا بگذریم از آل سعود 
نخواهیم گذشت.« به دنبال این اتفاق اعزام زائر برای حج متوقف شد. بعد از حمله به سفارت 

عربستان در تهران، این سفارتخانه تعطیل شد و اعزام زائر برای سه سال متوقف ماند.

02تیراندازی به زائران ایرانی و تعطیلی سفارت عربستان

تیرماه 1۳۷۵ انفجار یک کامیون بمبگذاری شده مقابل مجتمع مسکونی آمریکاییان در 
شهر ُخبر در شمال عربستان باعث مرگ 1۹ کارمند خارجی و آمریکایی و زخمی شدن 

صد ها نفر شد. اف بی آی ابتدا ایران را مسئول این بمبگذاری دانست. 
چند سال بعد قاضی دادگاه فدرال هم ایران را مسئول بمبگذاری و پرداخت غرامت اعالم 
کرد. نهایتاً اما بعد ویلیام پری، وزیر دفاع وقت در دولت بیل کلینتون در مصاحبه ای 
اذعان کرد که باور دارد حمله به برج های آمریکایی شهر خبر کار تروریست های 

القاعده بوده است.

03داستان ساختگی برج های ُخرب ...

بعد از وقوع تحوالتی در منطقه که به »بهار عربی« معروف شد حرکاتی در میان شیعیان بحرین 
علیه حکومت مستعبد این کشور شکل گرفت که عربستان آن را به ایران نسبت داد و این کشور را 
به »تحریک شیعیان« بحرین متهم کرد. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. در مهرماه 1۳۹0، 
ایران به »تالش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن« متهم شد. آمریکا اعالم کرد که طرح ایران 
برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در واشنگتن را خنثی کرده است. سخنگوی وقت وزارت 
امور خارجه کشورمان، اتهامات مقام های آمریکایی را عاری از هرگونه صحت دانست و قویا تکذیب 
کرد و  گفت: این گونه رفتارهای نخ نما که مبتنی بر سیاست های خصمانه و دیرینه محور آمریکایی 
- صهیونیستی می باشد نمایش مضحکی به شمار می رود که در راستای سناریوسازی های خاص 

و با اهداف تفرقه افکنانه از سوی دشمنان اسالم و منطقه تعقیب می شود.

04سناریوی مضحک ترور سفیر عربستان در آمریکا

خرداد 1۳۹1 به دنبال اعالم خبر اعدام چند ایرانی در عربستان به اتهام حمل مواد 
مخدر، کاردار این کشور در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض ایران 

به او اعالم شد.
 به گفته مقامات کشورمان، حدود ۴0 ایرانی در عربستان سعودی به اتهام حمل مواد 
مخدر زندانی شده بودند بی آنکه به خدمات کنسولی و دادرسی عادالنه دسترسی 
داشته باشند. ایران در اعتراض به این اعدام ها نماینده خود را برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری ولیعهد عربستان نفرستاد. عربستان هم چند روز بعد صدور روادید برای 

زائران ایرانی را متوقف کرد. 

05اعدام ایرانیان در عربستان بعد از یک محاکمه ناعادالنه

فروردین 1۳۹۴، انتشار گزارش هایی درباره »تعرض« به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه 
در  عربستان  سفارت  مقابل  عده ای  شد.  مان  هموطنان  خشم  باعث  عربستان  جده 

تهران تجمع کردند و بعضی خواستار توقف اعزام زائران به حج شدند. 
گرچه روابط دو کشور بعد از حمالت هوایی عربستان به یمن تیره تر شده و دولت 
عربستان هم از مدت ها قبل روند صدور ویزا را کند کرده بود، اما ماجرای »تعرض 
به دو نوجوان ایرانی« باعث شد مقام های ایران اعالم کنند که اعزام زائر به حج را تا 

اطالع بعدی متوقف می کنند.

06تعرض مأموران عربستانی به نوجوانان عربستانی

در مهرماه 1۳۹۴ مرگ بیش از ۴00 ایرانی هنگام اجرای مناسک حج در منا باعث 
اعتراض شدید ایران شد. دولت ایران از عربستان توضیح خواست و حسن روحانی، 
رییس جمهوری ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست »وظایف 

قانونی و انسانی دولت ریاض« را در ارتباط با حادثه مرگبار حج متذکر شود. 
در واکنش، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی با شانه خالی کردن از 

وظایف کشورش از زیر بار مسئولیت حج، سعی کرد افکار عمومی را منحرف کند.
مرگ صدها نفر از هم وطنان در فاجعه منای 1۳۹۴، اعتراضات گسترده ای را در 

سراسر کشور به دنبال داشت. 

07فاجعه منا

12 دی ماه 1۳۹۴، شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه منتقد رژیم سعودی و ۴6 نفر 
دیگر در عربستان اعدام شدند. جمهوری اسالمی ایران و سازمان های مدافع حقوق بشر،  
بارها خواستار توقف اجرای حکم شیخ نمر شده بودند. اعدام او در ایران واکنش های 
ایران کاردار عربستان را احضار کرد و گفت دولت  گسترده ای داشت. وزارت خارجه 
ایران در  داد.همچنین، سفیر  نمر »تاوان سختی« خواهد  اعدام شیخ  برای  عربستان 
ریاض به وزارت خارجه عربستان احضار شد و امام خامنه ای گفتند که انتقام الهی 
گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. شماری از معترضان در مشهد و تهران 
با مواد آتش زا به ساختمان کنسولگری و سفارت عربستان حمله کردند و نام خیابان 

سفارت عربستان در تهران به خیابان »شیخ نمر باقر النمر« تغییر کرد.

08شهادت شیخ منر ...
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