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 چکیده
ایران و  خصوصدرسلمان  هدف این مقاله، بررسی رویکرد عربستان در دوره ملک

فرضیه مقاله این است  هاست.سعودیاقدامات جمهوری اسالمی ایران در برابر  راهبرد

در نظریه  «بازیگر کارکردی» نقشدر در دوره ملک سلمان، که عربستان سعودی 

سازی جمهوری اسالمی ایران تالش بیش از هر زمانی در راستای امنیتی سازی،امنیتی

ایران  ایسازی نقش منطقهحمایت از امنیتی یافته اصلی مقاله این است که کرده است.

 ؛بوده استدر قبال ایران ملک سلمان های عربستان محور اصلی سیاست ،در خاورمیانه

ای مخرب ایران تالش بر نقش منطقه دتأکیبدین معنی که رهبران جدید سعودی با 

ی ترین تهدید برااصلی عنوانبههای ایران در خاورمیانه را ها و کنشاند تا  سیاستکرده

. نندکهای مختلفی را در مقابل ایران بسیج ظرفیتنشان دهند و  ت و امنیت منطقهثبا

 ،می ایران شدهجمهوری اسال علیه فشارهای امنیتیتشدید هرچند این اقدامات باعث 

 است.بوده نیز مواجه ی یهاچالشها و سازی ایران با محدودیتامنیتیاما 
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 مقدمه
عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه گذشته بعد از وقوع انقالب 

 توان روابط دو کشور را بهچند میاند. هرمختلفی در روابط خود روبرو بوده اسالمی با تحوالت

زدایی در دهه دوم و گسترش های زمانی مختلفی مانند تقابل در دهه اول انقالب، تنشدوره

 هاچالشبندی کرد، اما تداوم مشکالت و تقسیم 3669ها در دوره بعد از ها و تنشدوباره رقابت

 های دوها و رقابتمشخصه مهم روابط بوده است. با این حال تنش عنوانبهدر روابط طرفین 

عد از چند که بعبارت دیگر هربهگاه به اندازه دوره ملک سلمان افزیش نیافته است. کشور هیچ

های مردمی در جهان عرب، خصوص وقوع جنبشو به 3669تغییر رژیم در عراق در سال  

ن و عربستان گسترش یافت، اما تنها در دوره ملک سلمان بود که ای بین ایراهای منطقهرقابت

روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور قطع شد و روابط از حالت رقابت فراتر رفته و 

 های خصمانه به خود گرفت.مشخصه

 ها وگسترش رقابت خصوصبهای عربستان و چند تغییرات مهم در سیاست منطقههر

صورت تدریجی در طول پانزده سال گذشته شکل گرفت، اما در ریاض به های بین تهران وتنش

رسیدن نخبگان سیاسی جدید با محوریت محمدبن سلمان، عربستان قدرتدوره ملک سلمان با به

کارانه و به نسبت متعادل گذشته را تا حد زیادی کنار سعودی رویکردها و گرایشات محافظه

کنشگرانه و تهاجمی در سیاست خارجی خود مبادرت کرد. گذاشت و به تقویت رویکردهای 

بخش این سیاست محور اصلی و انتظام ای جدید عربستان،رغم ابعاد مختلف سیاست منطقهبه

ای جمهوری اسالمی ایران تلقی شده و سایر ارکان و ابعاد سیاست مقابله با نفوذ و نقش منطقه

اند. رهبران سعودی عالوه بر اینکه در هی شدهحول این محور ساماند خارجی عربستان عمدتاً

ی هایتالشز اند، در عمل نیگیری سیاسی به تقابل با ایران پرداختهابعاد مختلف گفتمانی و موضع

ابلی تق هایتالشاند. نکته مهم دیگر اینکه گفتمان و را برای مقابله با نفوذ ایران انجام داده

های ک سلمان بیش از آنکه جنبه انفرادی داشته باشد در قالبعربستان در برابر ایران در دوره مل

 هایتالشها و سیاست خصوصبهجویانه طراحی و هدایت شده است. جمعی و همکاریدسته

های ملی تا حد زیادی با تشدید رغم منابع و انگیزهجویانه عربستان در مقابل ایران بهمقابله

 رامپ هماهنگ بوده است. علیه ایران در دوره ت آمریکافشارهای 
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مجموعه رویکردهای عربستان سعودی در قبال ایران در دوره ملک سلمان در ابعاد گفتمانی 

بازیگری  عنوانبهانفرادی یا چندجانبه باعث شده است که درک از عربستان  صورتبهو رفتاری و 

ت شود. در چنین های پیشین تقویتهدیدساز برای جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با دوره

شرایطی است که فهم سیاست خارجی عربستان و تهدیدات احتمالی ریاض علیه ایران اهمیت 

ان در های عربستهای متفاوتی در خصوص اهداف و سیاستها و تبیینیافته و گزینه بسزایی

ها و های موجود در نگرشقبال ایران و روابط دو کشور ارائه شده است. فارغ از تفاوت

توان ها را میه شده در این خصوص، گزاره یا محور مشترک بخش عمده این تبیینهای ارائتحلیل

 ینا افزایش رویکردهای تخاصمی و تهدیدات عربستان برای ایران در دوره سلمان دانست. بر

ها برای امنیت ملی رسیدن به فهمی جامع و دقیق از تهدیدات سعودی منظوربهاساس است که 

ای مانند درگیری نظامی و وقوع جنگ بین دو های بدبینانهای ایران حتی گزینهع منطقهو مناف

 و طرفدران خاص خود را دارد. است کشور نیز مطرح شده 

به این وضعیت پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سیاست خارجی عربستان  توجه با

وری اسالمی ایران دارد؟ پاسخ اولیه اتی بر امنیت ملی جمهتأثیرسعودی در دوره ملک سلمان چه 

ای هبر نقش منطق تأکیدشده در این راستا عبارت است از اینکه عربستان دوره سلمان، با مطرح

معطوف به  هایتالشمخرب ایران و طراحی و مشارکت در روندهای ضد ایرانی به تقویت 

 -کمک کرده و درنتیجه باعث تشدید تهدیدات سیاسی آمریکاسازی ایران با محوریت امنیتی

اقتصادی و بسترسازی برای اعمال تهدیدات نظامی علیه ایران شده است. در این راستا در ادامه 

رهای شدن که از نتایج مکتب امنیتی کپنهاک است، بستضمن اشاره به مباحث نظری مربوط به امنیتی

شود. های ریاض در این خصوص تبیین مییران و کنشسازی احمایت عربستان از سیاست امنیتی

عربستان سعودی بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری  هایتالشهمچنین به اثرات رویکردها و 

 ود.شه میمالحظات راهبردی برای ایران ارائ اسالمی ایران پرداخته خواهد شد. در پایان نیز برخی
 

 سازیالف. امنیتی

ری یکی از مکاتب نظ عنوانبههای نظری مربوط به امنیت، مکتب کپنهاک در مطالعات و بررسی

ارائه  جاپ دوویلدو  اولی ویورجدید و اثرگذاری است که از سوی افرادی مانند باری بوزان، 

گرایی و بر ناتوانی مکاتبی مانند واقع تأکیدهای سنتی به امنیت و هشده است. بوزان با نقد دیدگا

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%BE_%D8%AF%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%BE_%D8%AF%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
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م نوینی را وارد ها و مفاهیلیبرالیسم برای تبیین تحوالت و مسائل امنیتی جدید سعی دارد تا بینش

حوزه مطالعات امنیتی کند. ضمن اینکه مکتب کپنهاک بر خالف سایر مکاتب که تنها بخشی از 

خاص بر موضوع امنیت متمرکز است. به اعتقاد  صورتبهت مربوط است، دغدغه آنها به امنی

گرایان گرایان به کسب امنیت از طریق کسب قدرت یا اعتقاد آرمانبوزان بر خالف اعتقاد واقع

مین امنیت از طریق صلح، اکنون نیاز به ارائه یک دیدگاه میانه در حوزه مطالعات امنیتی أبه ت

(. 10-18: 1939)بوزان، د دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جای ده ای که هرگونهاست، به

عاد متعدد ها یا اباز: بخش اندعبارتمکتب کپنهاک بر سه مفهوم یا انگاره کلیدی مبتنی است که 

  در مطالعات امنیتی و ایمنطقهای یا تمرکز بر سطح تحلیل های امنیتی منطقهامنیت؛ مجموعه

 (.18 :1989)ابراهیمی، زی ساامنیتی

ارهای واسطه کبار از سوی ویور مطرح شد سپس بهسازی برای اولینشدن و امنیتیامنیتی

مثابه هکردن امنیت بای مطرح شد. ویور با مطرحمشترک با بوزان تکمیل شده و در سطح گسترده

ساختن امنیت و مطرحهای پساساختاری به واسازی مفهوم گفتاری سعی کرد بر اساس نظریهکنش

پردازان مکتب کپنهاک، (. به اعتقاد نظریهWaver,1989: 1-5)د انگارانه بپردازآن از منظر سازه

امنیت و تهدیدات امنیتی تنها جنبه عینی و عملی ندارد، بلکه زبان و گفتمان نقش مهمی در 

 سیاسی و اجتماعیهای شدن بسیاری از موضوعات مدنظر در عرصهکردن یا غیرامنیتیامنیتی

وجه جدید و قوی در خصوص موضوعات  عنوانبهدارد. بر این  اساس زبان، کالم و گفتمان 

فرادی های بعدی، ادر تحلیل ،گیرد. با این حالقرار می تأکیدشدن مطرح و مورد امنیتی و امنیتی

عملی و عینی  هایشدن عالوه برکنش گفتاری به کنشمانند تیری بالزاک در تبیین موضوع امنیتی

ازی در عالم سکنش کالمی برای امنیت یکفایتبیبالزاک با اشاره به  ،کنند. در واقعنیز توجه می

 تأکیدسازی مندی و قدرت در امنیتیمحوری، زمینهلفه مخاطبؤواقع به لزوم توجه به سه م

 (.Balzacq, 2005:171)د کنمی

امنیت مفهومی برساخته جامعه است و در جامعه  ،پردازان مکتب کپنهاکبه اعتقاد نظریه

اقع از گوییم در وشدن سخن میشود. بنابراین وقتی ما از امنیت و امنیتیساخته و پرداخته می

د. المللی باشتواند شامل جامعه داخلی و جامعه بینگوییم. این جامعه نیز مییک فهم سخن می

 رغمید و شدت تهدید بازیگران مختلف دارد. بهضمن اینکه هر جامعه فهم خاص خود را از تهد
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انگاری و گفتمانی به امنیت در این مکتب، هرگز ارتباط امنیت با عالم واقع قطع غلبه نگاه سازه

شود می أکیدت مسئلهبه امکان بروز تعارض بین فهم ما و واقعیت بیرونی، بر این شود و باتوجهنمی

و برای این منظور اصالح فهم و تالش برای درک بیشتر ها کرد که باید اقدام به حل تعارض

ت تعامل بین فهم جامعه و واقعی شدنامنیتیگشاست. بنابراین در موضوع امنیت و ها راهواقعیت

 (.19: 1938)بوزان، د گیربیرونی مدنظر قرار می

نابراین بسازی این است که امنیت کنش گفتاری و کالمی است. استدالل اصلی نظریه امنیتی

ازیگر شود. بنابراین بموضوع امنیتی، این موضوع امنیتی می عنوانبهزدن به چیزی  با برچسب

بر اینکه بقای یک هدف مرجع خاص در معرض تهدید وجودی قرار دارد،  تأکیدساز با امنیتی

د نظر ای را برای تضمین بقای مرجع مالعادهشود که این حق را دارد تا اقدامات فوقمدعی می

موضوع از حوزه سیاست معمول خارج شده و به حوزه سیاست اضطراری  بنابرایناتخاذ کند. 

های ساز در پی پرداختن به این موضوع خارج از قواعد و رویهبازیگر امنیتی درنتیجهشود. وارد می

سازی موفق شامل سه مرحله است: شناسایی امنیتی روازاینگذاری است. مرسوم سیاست

گذاری بر روابط بین واحدها با کنارگذاشتن تأثیردات وجودی؛ اتخاذ اقدامات فوری و تهدی

ه تهدید وجودی تلقی شود گفت عنوانبههای مرسوم. بنابراین برای اینکه موضوعی قواعد و رویه

فوری نپردازیم، تهدیدات وجودی ناشی از این موضوع  صورتبهشود اگر ما به این مشکل می

 (.Taureck, 2006: 55)د رای پرداختن به آن ایجاد نخواهد کردیگر فرصتی ب

، بازیگر کنندهتوان به بازیگر امنیتیمی ،شدنامنیتیشده در نظریه ترین مفاهیم مطرحاز مهم

دار کننده و قدرت و اقتهدف مرجع امنیت، محیط یا شرایط تسهیل ،شدهکارکردی، موضوع امنیتی

لحاظ وجودی تهدید شود بهکرد. هدف مرجع چیزی است که فکر میساز اشاره بازیگر امنیتی

نند. هدف مرجع تعریف ک عنوانبهتوانند هر چیزی را کننده اصوالً میشده است. بازیگران امنیتی

موضوع اجرا  کردن یکانی هستند که گفتار امنیتی را برای امنیتیکنشگرکننده بازیگران امنیتی

ری است است یا بازیگ شدنامنیتیگذار در سیر تأثیربازیگر کارکردی یک عامل بیرونی  .کنندمی

انی هستند که کنشگرکند. مخاطبان هدف نیز مجموعه کمک می شدنامنیتیکه به اقدام گفتاری 

شامل  کنندهشود تا در خصوص تهدیدات موضوع مد نظر متقاعد شوند. شرایط تسهیلتالش می

کننده در تعیین شود. شرایطی که به بازیگران امنیتیای یا جهانی میطقهشرایط داخلی، من
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ضمن  .کنندشدن به اهداف مرجع و تهدیدهای وجودی کمک میهای مناسب برای تبدیلموضوع

زی از از: تصویرسا اندعبارتشود که ای تلقی میکردن  نیز روندی سه مرحلهاینکه روند امنیتی

هدید وجودی برای مرجع؛ متقاعدساختن مخاطبین نسبت به تهدید ت عنوانبهموضوع مشخص 

 ،نهمی) حاجی فوری هدف مرجع و اتخاذ اقدامات حاص مانند جنگ و تحریم برای غلبه بر تهدید

1983 ،10-18.) 

خاص و  صورتبه شدنامنیتیهای ها و مفاهیم نظریهدر تحقیق حاضر در چارچوب آموزه

به تبیین سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسالمی ایران  ،عام صورتبهمکتب کپنهاک 

ساز مطرح است، بازیگر امنیتی عنوانبه آمریکادر حالی که  ،شود. در این راستاپرداخته می

کند و ایران ایفای نقش می سازیامنیتیر کارکردی در موضوع کنشگ عنوانبهعربستان سعودی 

المللی و کشورهای منطقه جامعه بین ،ایران دارد. همچنین شدنامنیتینقش حمایتی جدی در 

 عنوانهبای ایران نقش منطقه خصوصبهسازی، جمهوری اسالمی ایران و مخاطبان امنیتی عنوانبه

کننده محیط پیرامونی یا شرایط تسهیل عنوانبهالمللی ای و بینموضوع امنیتی و  محیط منطقه

 گیرند. مورد بررسی قرار می

 

 سازی ایرانحمایت عربستان از امنیتی ب. بسترهای

ها یا عواملی عربستان دوره سلمان را به سمت ایفای نقش کارکردی اینکه چه بسترها و انگیزه

های فهلؤای ایران سوق داده است مستلزم در نظرگرفتن شرایط و مسازی نقش منطقهدر امنیتی

 المللی است. در سطح داخلیای و سطح بینمختلفی در سه سطح داخل عربستان، سطح منطقه

محمدبن سلمان  هایتالشعربستان، الزامات انتقال قدرت به نسل سوم در خاندان سعودی و 

ترین اصلی عنوانبهی مختلف هاچالشها و برای رسیدن به منصب پادشاهی در کنار عدم قطعیت

سازی ایران و به امنیتی های ریاض برای کمکشوند که در کوششهایی محسوب میلفهؤم

ز عربستان آمیالرشید سیاست تهاجمی و تنشاند. به باور مضاویای آن نقش داشتهسیاست منطقه

ها، در مقابل ایران بیش از آنکه از خطرات ایران برای عربستان ناشی شده باشد، به عدم قطعیت

گیری از محمدبن سلمان با بهره بنابراینگردد. ها و مشکالت درونی این کشور برمیثباتیبی

های نینمایی نگراالمللی به بزرگای و بینآلود روابط دو کشور و شرایط منطقهپیشینه تنش
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ای ایران پرداخته است. چرا که مزایای تداوم و گسترش خصومت سعودی از سیاست منطقهدولت

ایران  ده است تا از رقابت بابا ایران بیشتر از هرگونه آشتی است و ولیعهد سعودی در تالش بو

 (.(Al-Rasheed, 2018د برداری کنبرای ساماندهی شرایط درونی عربستان بهره

خطری گسترده و فوری برای  عنوانبهنمایی تهدید ایران و به تصویر کشیدن آن بزرگ

ن مشکالت اندرگرفتن یا به حاشیهای برای نادیدهعربستان سعودی و منطقه خاورمیانه نه تنها شیوه

شدن نقش و جایگاه تواند باعث پررنگشود، بلکه میو مسائل داخلی عربستان محسوب می

سلمان در ساختار قدرت سعودی شده و به وی در دستیابی به منصب پادشاهی کمک کند. بن

ای شاخص و زیاد شناخته شده در خاندان چهره عنوانبهمحمدبن سلمان تا زمان ملک عبداهلل 

های نسل سوم برای کسب قدرت پادشاهی جایگاه بارزی نبود و در رقابت شخصیتسعودی 

های ملک سلمان، برای ارتقای اعتبار و جایگاه سیاسی وی با وجود حمایت بنابرایننداشت. 

گرفتن رویکردهای جدیدی بود. در این خود در میان رهبران جوان این کشور نیازمند درپیش

 نوانعبهستیزی در عرصه داخلی و تقابل با ایران یا ایران 3696انداز ساختن سند چشمراستا مطرح

هراسی ضمن اینکه ستیزی و ایرانرویکردهای جدید و متفاوت وی پدیدار شدند. در واقع ایران

 عنوانبهسازی برخی از مشکالت داخلی نظام سعودی بینجامد توانست به پنهان یا حاشیهمی

 مراتب قدرت مورد توجه قرار گرفت. بن سلمان در سلسله طرحی برای ارتقای جایگاه

ای قهنقش منط سازیامنیتیترین عاملی که باعث حمایت عربستان از ای مهمدر سطح منطقه

های پس از ای به نفع ایران در طول سالایران شد، تغییرات تدریجی در موازنه قدرت منطقه

های لت سعودی برای رقابت با ایران در قالبو فقدان توانمندی و ظرفیت الزم در دو 3669

قه ای ایران در منطای بوده است. در شرایطی که نقش منطقهجویی منطقهمتعارف رقابت و موازنه

 هراسی ودر دو دهه اخیر افزایش یافته است، عربستان سعودی تالش کرده است تا با ایران

جدی و اساسی برای ثبات و امنیت تهدید  عنوانبهای ایران ساختن سیاست منطقهمطرح

 المللی در برابر ایران مبادرت کند.ای و بینهای منطقهافزایی ظرفیتخاورمیانه، به بسیج و هم

ای و فقدان اثرگذاری درک تغییرات اساسی در حال وقوع در موازنه قدرت منطقه روازاین

ای اساسی در حرکت ریاض لفهؤم عنوانبهعربستان در برابر ایران در این سطح   چشمگیر

های ناکافی و شود. ظرفیتای ایران تلقی میسازی نقش منطقهسمت  حمایت  از امنیتیبه
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وضوح در روند تحوالت و توان بهسازی در برابر ایران را میهای عربستان در موازنهناکامی

(. (Grumet, 2015: 141ای ازجمله سوریه، یمن و عراق مشاهده کرد های مهم منطقهبحران

ی در سازگامی جدی در جهت موازنه عنوانبهسازی ایران تالش برای  حمایت از امنیتی بنابراین

 شود.  برابر ایران در منطقه تلقی می

 

 ای ایرانسازی نقش منطقههای حمایتی عربستان در امنیتیج. کنش

های توان در دو قالب کنشرا میای ایران در دوره ملک سلمان سازی نقش منطقهحمایت از امنیتی

های عملی یا اقدامات عینی عربستان مورد بررسی قرار داد. در اینجا با نگاهی گفتاری و کنش

ها و گفتاری مورد توجه قرار نگرفته و سیاستمثابه کنشسازی، تنها امنیت بهجامع به امنیتی

سازی کارکردی ریاض در امنیتی هایبخش مهمی از تالش عنوانبهاقدامات عینی عربستان نیز 

 ایران است. 

 

 ایران سازیگفتمان امنیتی در . مشارکت1
تمان گیری و گفگفتاری، عربستان در دوره ملک سلمان با رهبری محمدبن سلمان موضع از نظر

کننده ثباتجدید و متفاوتی را در سیاست خارجی اتخاذ کرد که دال مرکزی آن نقش مخرب و بی

ای مقامات های سیاسی و رسانه. بررسی مواضع و گفتارها و همچنین تالشاستایران در منطقه 

از جمله پادشاه، ولیعهد، وزیر امورخارجه و برخی  3618و ارکان مختلف نظام سعودی از سال 

ها در جهت ها و تالشگیریدهد که این موضعاز نزدیکان و مشاوران محمدبن سلمان نشان می

کننده اتثبسازی ایران با محوریت نقش مخرب و بیایجاد گفتمانی جدید برای کمک به امنیتی

لمللی اهای کلیدی بینی مقامات سعودی در اجالسعبارتبهریزی شده است. ایران در منطقه طرح

علت اصلی  عنوانبهان را اند تا ایرهای سازمان ملل یا اتحادیه عرب تالش کردهمانند نشست

 ها و مشکالت خاورمیانه مطرح سازند.ثباتیتمامی بی

ن عناصر کلیدی گفتما عنوانبهتوان به پنج مفهوم زیر نیز در کنار این هسته مرکزی، می

 زا عبارتندعربستان سعودی در قبال جمهوری اسالمی ایران در دوره ملک سلمان اشاره کرد که 
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ان گرایی ایران؛ حمایت ایرماندگی و واپسبودن نظام سیاسی ایران؛ عقببیایدئولوژیک و انقال

ان. ای و موشکی ایرطلبی هستهگرایی ایران در منطقه و جاهطلبی و مداخلهاز تروریسم؛ توسعه

ولیعهد این  خصوصبهگیری مقامات سعودی و متداوم و جدی در موضع صورتبهاین مفاهیم 

در  اند. محمدبن سلمانای عربستان نیز آنها را ترویج کردههای رسانهاهکشور تکرار شده و دستگ

عتقد کند و مات انقالب اسالمی ایران اشاره میتأثیرای، به های منطقهتبیین مشکالت و ناامنی

ن ثباتی در منطقه شده و در چنیاست انقالب ایران با وجهه ایدئولوژیک خود باعث گسترش بی

رساندن روابط دو کشور وجود ندارد. همچنین مقامات سعودی ضمن امانشرایطی امکان به س

گرایی در منطقه و افراط أاشاره به وجهه ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران، انقالب ایران را منش

کشوری معتدل  1838کنند. رهبران سعودی معتقدند که عربستان تا سال حتی عربستان تلقی می

 (The Guardian, 2017). گرایی در این کشور شده است شیوع افراطبوده و انقالب ایران باعث 

رجی های خاهای سیاسی و سفارتخانههمچنین رهبران سعودی رفتار ایران در قبال نمایندگی

نمود بارزی از رویکردهای افراطی و  عنوانبهو عربستان را  آمریکاهای ازجمله سفارتخانه

بیان مقامات سعودی ایران در ابعاد مختلف و اینکه به کنند. ضمننامتعارف ایران تلقی می

ود کردن خهای جدی مواجه است و نتوانسته است به مدرنماندگیاقتصادی با عقب خصوصبه

الجبیر وزیر خارجه پیشین سعودی، ایران را مظهر تاریکی و بپردازد. در این راستاست که عادل

 (. 3619یورونیوز، (شمارد عربستان را مظهر روشنایی و پیشرفت بر می 

تمان یکی دیگر از عناصر گف عنوانبهساختن ایران به حمایت از تروریسم در سطح منطقه متهم

های مقاومت ها گروهشود. در این خصوص سعودینظام سعودی در مقابل ایران محسوب می

دارد.  ایت ایران قرارحمدر کنند که جریانی تروریستی خطاب می عنوانبهاهلل لبنان را مانند حزب

های تروریستی ضمن اینکه از جانب رهبران سعودی تالش شده است تا ایران در کنار گروه

ثباتی در منطقه مطرح شود. عالوه بر این عامل کلیدی بی عنوانبهدیگر مانند داعش و القاعده 

ه حضور نمون عنوانبه دارند و تأکیدهای تروریستی نیز ها به ارتباط ایران با  این جریانسعودی

متداوم  در اظهارات  صورتبهبرخی از عناصر و رهبران القاعده در ایران و حمایت تهران از آنها 

های عربستان در این راستا استقبال و حمایت از اقدام دولت آنان تکرار شده است. از جمله تالش

 مریکاآهای تروریستی ست گروهترامپ در قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فهر

 (.(Reuters, 2019بوده است  3618در سال 
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بخش مهم دیگری از گفتمان  عنوانبهگرایی ایران در منطقه نیز طلبی و مداخلهتوسعه

 طلبانه ایران بر اساس مبانی خاصیها در مقابل ایران، بر ایدئولوژی و رویکردهای توسعهسعودی

ران طلبانه ایدئولوژی مذهبی شیعی در ایاتوری ایرانی یا ویژگی توسعهمانند امپریالیسم یا امپر

های بحرانی مختلف آفرینی ایران در حوزهدارد. همچنین در این وجه به حضور و نقش تأکید

عاملی  عنوانبهمداخله آشکار ایران در جهان عرب اشاره شده که  عنوانبهمانند سوریه و یمن 

شود. در این راستا مقایسه نظام و رهبران ایران با منطقه محسوب میثباتی در جدی برای بی

ی کردن هویت جمهورترین تالش رهبران سعودی برای برجستهافراطی عنوانبهحکومت هیتلر 

 .(Goldberg, 2018)ت مثابه دولتی توسعه طلب و مخرب محسوب شده اساسالمی ایران به

های بزرگ مطرح المللی در میان قدرتای بینئلهمس  عنوانبهای ایران  هرچند برنامه هسته

عربستان سعودی  خصوصبهای خاص خود را نیز دارد. شده است، اما این موضوع ابعاد منطقه

تهدیدی جدی برای  عنوانبهای و موشکی ایران را تالش کرده است تا ظرفیت و برنامه هسته

ی ای و موشکهای هستهنظام سعودی به برنامه جهان و منطقه مطرح کند. نگاه و رویکرد انتقادی

رغم موفقیت اولیه برجام برای شدن این موضوع وجود داشته است. بهایران از زمان برجسته

کردن آن از موضوعات امنیتی، خروج دولت ترامپ از برجام ای و خارجسازی برنامه هستهعادی

بخش  نوانعبهای و موشکی ایران را هسته باعث شد تا عربستان برنامه آمریکاو تشدید فشارهای 

کارگیری نماید. ضمن اینکه رهبران هسازی ایران بمهم و مکمل در گفتمان معطوف به امنیتی

ای شدن را در صورت تداوم برنامه هسته ایران های احتمالی ریاض برای هستهسعودی تالش

 (.(Shay, 2018:1سازند مطرح می دادن این برنامهای در راستای تهدید نشانئلهمس عنوانبه

 

 های رفتاری . کنش9
ساختن بازیگران مختلف برای انجام اقدامات جدی ساختن یک موضوع، قانعهدف از امنیتی

ستیز و و فوری علیه بازیگر مد نظر است و بر این اساس به موازات پیشبرد گفتمانی ایران

و اقداماتی مبادرت کرده تا بتواند  هاهراس، عربستان سعودی به مجموعه سیاستایران

دی ان کارکرکنشگرها و فشارهای مختلفی را بر ایران تحمیل کند. در این راستا محدودیت

ها و اقدامات خاص در جهت کمک های مادی و معنوی  و اتخاذ سیاستبا تکیه بر ظرفیت
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کنند. مایت میساز حبه اقناع و همکاری بازیگران مخاطب از راهبردهای بازیگر امنیتی

رب و ای مخبر نقش منطقه تأکیدسازی ایران، با عربستان سعودی برای  حمایت از امنیتی

ها و انجام اقداماتی در چهار حوزه مختلف مبادرت کننده تهران، به طراحی سیاستثباتبی

ای، اقتصادی و دیپلماتیک، دیپلماسی عمومی و رسانه -های سیاسیکرده که شامل حوزه

 امنیتی بوده است. -مینظا

 

 دیپلماتیک  –سیاسی اقدامات. 9-1
در عرصه سیاسی و دیپلماتیک عربستان سعودی تالش کرده است تا تداوم و گسترش روابط 

ها و نهادهای آفرینی ایران در سازمانها و نقشسیاسی و دیپلماتیک تهران با سایر دولت

ی هراسهایی مواجه کند. در واقع ریاض با ایرانالمللی را با موانع و محدودیتای و بینمنطقه

تهدیدی جدی برای امنیت منطقه، در پی آن بوده است  عنوانبهدادن ایران و تالش برای نشان

تا در روابط و تعامالت سیاسی و دیپلماتیک عادی و متعارف ایران با واحدها و مجامع سیاسی 

ایران در عرصه سیاسی کمک کند.  کردنمختلف اخالل ایجاد کند و از این طریق به منزوی

های ترین سیاستهای سیاسی گسترده در مقابل ایران یکی از مهمتالش برای ایجاد ائتالف

الفی دهی به ائتتوان به تالش برای شکلآنها می عربستان در این راستا بوده است که ازجمله

ئتالف نظامی اسالمی برای ، کوشش برای ایجاد ا3618گسترده برای حمله به یمن در سال 

دهی به سازمان موسوم به ناتو و مشارکت جدی در شکل 3613مبارزه با تروریسم در سال 

 های مختلفتوان به تشویق و تحریک دولتمی ،اشاره کرد. عالوه بر این 3619عربی از سال 

ها سعودیکردن یا کاهش روابط سیاسی با ایران از سوی در جهان عرب برای قطع خصوصبه

شدت گرفت. در  6102در زمان قطع شدن روابط دو کشور در سال  خصوصبهاشاره کرد که 

عضو  شدن روابط تهران و ریاض، رهبران سعودی برخی از کشورهایاین مقطع پس از قطع

دادن به روابط با ایران تحت فشار را برای پایان فارسشورای همکاری خلیجاتحادیه عرب و 

ر هایی در روابط ایران و جهان عرب منجر شد. ضمن اینکه دقرار دادند که به محدودیت

سازی روابط با ترین شروط سران سعودی برای عادی، یکی از مهم3613بحران قطر در سال 

دیپلماتیک با ایران، اخراج همه افراد مرتبط با سپاه دادن به بحران، کاهش روابطدوحه و پایان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 تبوده اس آمریکاهای ب تحریمچارچوپاسدران از قطر و تنظیم روابط تجاری با ایران در 

 (.881: 1983محمدی و رجبی، )دوست 

 

 ای دیپلماسی عمومی و رسانه .9-9

یک موضوع، عربستان سعودی با  شدنامنیتیاهمیت وجه گفتمانی و ذهنی در  به توجه با

ای و منابع مالی مناسب سعی کرده است تا از دیپلماسی عمومی های رسانهگیری از ظرفیتبهره

ایران و توجیه فشارها و اقدامات علیه تهران استفاده کند.  شدنامنیتیبرای کمک به روند 

 گیری از منابع مالی ناشی از فروش نفت و با تکیه بردیپلماسی عمومی عربستان سعودی با بهره

های ها، رسانهابزارهای مختلف مانند حج و وجود حرمین شریفین، مدارس مذهبی و دانشگاه

سالمی االالعالم دهای اجتماعی و حکومتی مانند سازمان رابطهتصویری مانند العربیه و همچنین نها

های مهمی را در اختیار سیاست خارجی ها و ظرفیتالمللی امداد اسالمی پیشرفتو سازمان بین

این کشور از دیپلماسی عمومی در جهت تحقق اهداف مختلف بنابراین، دهد. این کشور قرار می

)کوهکن و نزاکتی، ت اسالم و جهان عرب بهره برده اسازجمله تقویت رهبری خود در جهان 

 أکیدتای و های فرقه(. در خصوص ایران عربستان سعودی با برجسته کردن شکاف368: 1989

برای  خطری سیاسی و امنیتی عنوانبهای تهران سعی کرده است تا ایران را طلبی منطقهبر توسعه

 ای و جهانی مطرح سازد. افکار عمومی منطقه

گرایی در دوره سلمان، رهبران سعودی بر دوری از وهابیت و مذهب تأکیدرغم به بنابراین

گرایی ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در مقابل ایران استفاده کرده عربستان همچنان از فرقه

ها در ضدشیعی وهابیت که برای دهه هایاینکه گرایش ویژهبه(. (Behzad, 2018: 24ت اس

 های ریاض برای کمکبسترساز طرح عنوانبهدیپلماسی عمومی عربستان غلبه داشته است، 

نی های ضد ایراکار گرفته می شود.  جدیدترین نمونه در خصوص تالشهسازی ایران بامنیتی

از  زیونی یا حمایت ریاض از برخییهای تلوتوان به افتتاح شبکهعربستان در این عرصه را می

حمایت  ای در پیهای پیشین رسانهها مانند ایران اینترنشال مربوط دانست که فراتر از روشرسانه

 (. (Kamali Dehghan, 2018د از ناآرامی درونی و تشدید مشکالت درونی در ایران هستن

https://www.theguardian.com/profile/saeedkamalidehghan
https://www.theguardian.com/profile/saeedkamalidehghan
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 اقتصادی  هایفعالیت .9-9
ایران  سازی نقشای و سیاسی برای حمایت از امنیتیعربستان سعودی در تکمیل اقدامات رسانه

زده است.  های جدی برای محدودسازی و اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران دستبه تالش

ای و بعد از انعقاد برجام به افزایش تولید نفت در جهت کاهش ریاض در دوره مذاکرات هسته

گیری مناسب ایران از منافع برجام و توسعه اقتصادی یمت جهانی آن و درنتیجه ممانعت از بهرهق

های جدیدی را در این (. در دوره ترامپ این کشور تالش83: 1983)کریمی، د خود دست ز

ی دوره ترامپ بعد آمریکاهای کالن در انطباق با سیاست اًهایی که عمدتحوزه آغاز کرد. تالش

های شدید اقتصادی علیه ایران قرار دارد. رهبران سعودی خروج از برجام، برای اعمال تحریماز 

ند کردن این ایده پرداختهای ترامپ و نتانیاهو به پررنگهای دولتراستا با دیدگاهدر این دوره هم

ش قاستفاده از مزایای اقتصادی و مالی توافق برجام به گسترش و تقویت نکه ایران با سوء

ای مخرب خود مبادرت کرده است. بر این اساس با طرح چنین استداللی تالش شده است منطقه

د و ای آن ارتباط مستقیم ایجاد شوتا بین توان و تعامالت مالی و اقتصادی تهران با نقش منطقه

 موضوعی امنیتی مطرح شود.  عنوانبهبر این اساس مبادالت اقتصادی کشور نیز 

 عنوانهبهای ریاض با دولت ترامپ برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران ریهمکا بنابراین

(. در حوزه (Vakil, 2018:7د شوهای عربستان برای مقابله با ایران محسوب میبخش مهمی از تالش

ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران ها در محورهای مختلف برای اعمال محدودیتاقتصادی سعودی

از: تضمین عرضه کافی نفت به بازار جهانی بعد از  اندعبارتترین آنها اند که ازجمله مهمتالش کرده

های جدی مشوق ارائهعلیه ایران؛ تالش برای جذب مشتریان نفتی ایران با  آمریکاهای تجدید تحریم

یران و ا کردن روابط و تعامالت اقتصادی دو جانبه باو درنتیجه اخالل در صادرات نفتی ایران؛ قطع

هماهنگی و اعمال فشار بر کشورهای مختلف برای کاهش مبادالت مالی و اقتصادی با ایران ازجمله 

 های ثانویه بر جمهوری اسالمی ایران.ابداع سازوکارهای جدیدی مانند اعمال تحریم
 

 های نظامی و امنیتی برنامه .9-8
ه سازی نقش ایران در منطقه بامنیتیدر عرصه نظامی و امنیتی عربستان سعودی با  حمایت از 

ن بخشی به آهای نوینی برای ارتقای نقش نظامی و امنیتی خود در منطقه و مشروعیتتالش

های نظامی جدید ازجمله ائتالف دهی به ائتالفمبادرت کرده است. تالش برای شکل
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زیره یروی سپر جای گذشته مانند نهای نظامی منطقهسازی سازمانضدتروریستی اسالمی، فعال

فارس، حمله نظامی گسترده به یمن با همکاری برخی کشورهای در حوزه شورای همکاری خلیج

مله با جتسلیحاتی نیروهای مسلح سعودی از عربی، تالش گسترده برای ارتقای توان نظامی و

ی یهاساختن ایدهای و مطرحهای نظامی وسیع، کوشش برای کسب توان هستهخریدها و همکاری

ی و های نظامترین ابعاد سیاستمهم عنوانبهتوان هایی مانند سوریه را میبرای حضور در بحران

چند برخی از این ابعاد مانند خریدهای نظامی گسترده عربستان در دوره سلمان دانست. هرامنیتی 

ترده سسازی نظامی در سطح گهای معطوف به ائتالفدر گذشته نیز سابقه داشته است، اما تالش

جدید در سیاست خارجی عربستان محسوب  ای یا حمله نظامی به یمن رویکردهایی کامالًمنطقه

ان ای ایرمستقیم آنها را در جهت مقابله با نفوذ منطقه صورتبهشوند که رهبران سعودی می

 (.36-31 :1988)مطهری،  د انمطرح و طراحی کرده

 

 های عربستانو تزلزل در سیاست 9919د. تحوالت امنیتی 
بیانگر ورود  3618جزیره عربی در سال فارس و شبهتحوالت امنیتی جدید در حوزه خلیج

فارس متغیرهای جدیدی در معادالت بین ایران و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج

عربستان سعودی بوده است. در این مقطع جدید چند رویداد مهم مانند انفجار  خصوصبه

آرامکو  نفتی تأسیساتیی از سوی ایران و حمله به آمریکاگیری و انهدام پهباد ها، هدفکشنفت

که باعث قطع شدن نیمی از جریان نفت صادراتی عربستان شد متغیرهای جدیدی را در معادالت 

ای وارد کرد و بسیاری از محاسبات امنیتی پیشین را دگرگون ساخت. امنیتی منطقه -نظامی

های بین دو کشور بعد از و ایران و افزایش تنش آمریکاهرچند که این رویدادها از تحول روابط 

امنیتی جدیدی در  -های سیاسی و نظامخروج ترامپ از برجام ناشی شد، اما به بروز واقعیت

تی پذیری نظامی و امنیین آنها عبارت بودند از: تداوم و تشدید آسیبتراین حوزه انجامید که مهم

های عربستان سعودی؛ افزایش ظرفیت خصوصبهکشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

در واردکردن ضربات نظامی  خصوصبهنظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت 

برای حمایت از  آمریکاو تعهد الزم در دولت  به کشورهای متخاصم در منطقه؛ فقدان انگیزه

 فارس.امنیت متحدین عربی خود در حوزه خلیج
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در  آمریکافقدان واکنش نظامی  خصوصبهدر خلیج فارس و  3618رویدادهای امنیتی سال 

برابر ایران باعث ایجاد تردیدهای بسیاری در مقامات سعودی در خصوص تداوم ضمانت امنیتی 

یی در مریکاآهای دفاعی سنتی واشنگتن در قبال این کشور و همچنین کارایی تسلیحات و سیستم

برابر حمالت ایران و متحدین آن در محور مقاومت شد. اثرگذاری این موضوع تا حدی است که 

 نفتی آرامکو در بقیق و خریص تأسیساتشدن یعنی زمان هدف قرار گرفته 3618سپتامبر  11 برخی

نکه این ای خصوصبه؛ کنندفارس ذکر میشروع فصل جدیدی در معادالت امنیتی خلیج عنوانبهرا 

 باعث شد تا فهم پیشین آمریکاهای امنیتی سردی نسبی رهبران سعودی از حمایترویدادها و دل

های های اخیر دولت سعودی در قبال ایران تا حدی دچار تغییر شده و حمایتاسبات سالو مح

با تردیدهای جدی مواجه شود. بر  آمریکاهای سازی ایران و همکاری با سیاستعربستان از امنیتی

های انتهایی این سال، افزایش تمایل ریاض به کاهش اختالفات با قطر، این اساس است که در ماه

دادن به جنگ هایی برای پایانحلیش بیشتر به تعامل و گفتگو با انصاراهلل برای پیداکردن راهگرا

های این کشور به تعامل و گفتگوی غیرمستقیم با ایران برای کاهش یمن و حتی افزایش انگیزه

 (. Farouk, 2019 ) نتایج تحوالت امنیتی جدید نمودار شدند عنوانبهسطح تنش 

 

 ه. پیامدها برای امنیت ملی ایران

 هایالشتای ایران از سوی ریاض و سازی نقش منطقههای پیشین به بسترهای امنیتیدر بخش

ات أثیرتله کلیدی ارزیابی ئها در این راستا اشاره شد. در اینجا مسگفتمانی و رفتاری سعودی

سازی بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری رویکردهای کارکردی و حمایت عربستان در  امنیتی

 امنیتی است. -اسالمی ایران شامل ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی

وجه سیاسی امنیت ملی شامل ثبات سازمانی و ساختاری کشور، نظام حکومتی و ایدئولوژی 

بخش به دولت و نظام حکومتی است. ضمن اینکه رابطه دولت و ملت در داخل و روعیتمش

 شودالمللی نیز از وجوه سیاسی امنیت ملی محسوب میمشروعیت یک نظام سیاسی در سطح بین

(. بر این اساس هرگونه تالش گفتمانی و رفتار دولت سعودی که 138: 1988)صادقی و نادری، 

 عنوانبهد المللی ایران باشتضعیف ثبات و مشروعیت سیاسی داخلی و بینسوی گیری آن بهجهت

شود. در سطح اجتماعی تضعیف تهدیدی برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران محسوب می

https://carnegieendowment.org/experts/1663
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های قومی و مذهبی باعث خوردن تعادل و انسجام اجتماعی و تشدید بحرانملی و برهمهویت

هرگونه طرح و اقدام دولت سعودی که در جهت تضعیف  بنابراینشود. تهدید امنیت ملی می

 تهدیدی برای امنیت عنوانبهگرایی ملی و گسترش منازعات قومی و مذهبی باشد انسجام و هم

 شود.ملی تلقی می

سازی امنیتی  مقامات سعودی برای حمایت از هایتالشنشان داد که  ذکر شدههای بررسی

هایی است که تهدیداتی را برای ابعاد سیاسی و اجتماعی امنیت لفهؤای ایران شامل منقش منطقه

عودی عربستان س هایتالشتوان برخی نتایج معکوس حال نمیملی کشور ایجاد کرده است. بااین

جمهوری  تصویرکشیدن نظاما نیز نادیده گرفت. تالش برای بهبرای امنیت ملی ایران در این ابعاد ر

ای و درمجموع گرا و افراطی با رفتارهای مخرب منطقهمی فرقهنظا عنوانبهاسالمی ایران 

ت و ه اسنبود تأثیرهراسی، بر افکار عمومی جهان عرب و تا حدی جهانی بینمایی و ایرانسیاه

 هایتالشهایی به مشروعیت سیاسی دولت ایران شده است. ضمن اینکه شدن خدشهباعث وارد

ها اندازی یا حمایت از برخی رسانهاخل ایران از طریق راهریاض برای اثرگذاری بر افکارعمومی د

نیز باعث تقویت عوامل معطوف به کاهش مشروعیت سیاسی دولت ایران در داخل و افزایش 

هایی وجود دارد که تمایل عربستان شکاف بین دولت و جامعه شده است. در این راستا نشانه

نمونه در  عنوانبهتوان تا حدی مشاهده کرد. می برای  متمایزساختن مردم از دولت در ایران را

رغم فقدان روابط سیاسی و تداوم رویکردهای خصمانه تالش خصوص حج، رهبران سعودی به

کردند تا وجهه مناسبی را از خود در برابر دیدگان حجاج ایرانی به تصویر بکشند و مشروعیت 

 ند. های حکومتی از آل سعود را مورد تردید قرار دهروایت

قراردادن ابعاد سیاسی و اجتماعی امنیت ملی  تأثیرعربستان سعودی برای تحت  هایتالش

هایی در تعامالت سیاسی ایران در جمله به محدودیتبا دستاوردهایی همراه بوده و از ایران

رغم برخی دستاوردهای اولیه، تداوم المللی منجر شده است. با این حال بهای و بینسطوح منطقه

ای ساز عربستان نتایج معکوس خاص خود را نیز داشته است. در سطح منطقهویکردهای امنیتیر

وخامت روابط ریاض با قطر و ترکیه و نگرانی کشورهایی مانند کویت و عمان و حتی اردن از 

های هژمونیک عربستان در دوره سلمان، باعث شده است تا این کشورها انگیزه هایتالش

روابط نوین  در خصوصبهچنین تعامالتی که  بنابراینجدیدی برای تعامل با ایران داشته باشند. 
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ایران با ترکیه و قطر بازتاب داشته است باعث بهبود اعتبار و جایگاه سیاسی ایران و تقویت جنبه 

دولت سعودی در سطوح داخلی که  سیاسی امنیت ملی کشور شده است. ضمن اینکه رویکرد

های زدایی از روایتنمودار شد با مشروعیت 3619جمله در ترور جمال خاشقچی در سال از

ر د بنابراینضد ایرانی شده است.  هایتالشسعودی باعث خلع سالح جدی نظام سعودی در 

و  ایمنطقهشرایطی که اعتبار و مشروعیت عربستان تحت رهبری خانواده سلمان در سطوح 

، ریاض دیگر همانند گذشته از ظرفیت و اعتبار است ی مهمی روبرو شدههاچالشبا  المللیبین

 رغمبهایران برخوردار نیست. بر این اساس درمجموع  سازیامنیتیالزم برای حمایت از 

داوم اساسی و مت صورتبهمختلف دولت سعودی، عربستان سعودی نتوانسته است  هایتالش

 قرار دهد. تأثیری اسالمی ایران را تحت ابعاد سیاسی و اجتماعی امنیت ملی جمهور

های در سطح اقتصادی تحریم و فشارهای مالی و اقتصادی و تالش برای تضعیف بنیان

اقتصادی، ممانعت از ورود کاال، سرمایه و تکنولوژی و اخالل در تعامالت و امور مالی و اقتصادی 

دادن امنیت رارق تأثیرنی برای تحت بازیگران بیرو هایتالشترین مهم عنوانبهمتعارف یک کشور 

های با اعمال تحریم آمریکاشود. در خصوص ایران، ملی و ایجاد تهدیدات اقتصادی محسوب می

ست. با لحاظ اقتصادی تبدیل شده اترین تهدیدگر امنیت ملی ایران بهگسترده پسابرجامی به مهم

حمایت از دولت ترامپ در های گوناگون ضمن تحریک و این حال عربستان سعودی به روش

داشته  آمریکاتوجهی با  شایانهای ها، در این خصوص همکاریخروج از برجام و اعمال تحریم

و در تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران نقشی مهم ایفا کرده است. بر این اساس رویکرد 

، فشارهای اقتصادیدر اعمال تحریم و  آمریکاایران و همکاری با  سازیامنیتیریاض در کمک به 

ات ریاض در این خصوص تأثیرثر ساخته است. با این حال درمجموع أامنیت ملی ایران را مت

، مریکاآجنبه فرعی، تکمیلی و افزایشی داشته و در صورت فقدان سیاست تحریمی از سوی 

 تنهایی قادر به ایجاد تهدیداتی جدی برای اقتصاد ملی ایران نیست.عربستان به

تواند شامل اقدامات نظامی نظامی و امنیتی، تهدیدات معطوف به یک کشور میدر عرصه 

های های تروریستی و معارض یا همکاریها و ابزارهایی مانند گروهگیری از روشمستقیم یا بهره

نظامی و اطالعاتی با دیگر بازیگران برای تهدید امنیت ملی باشد. ضمن اینکه تالش برای تضعیف 

ت شکل دیگری از تهدیدا عنوانبه ممکن استهای نظامی و امنیتی یک کشور رفیتها و ظبنیان
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کردن های الزم برای واردتنهایی از ظرفیتامنیتی در این عرصه تلقی شود. عربستان سعودی به

ضربه نظامی یا وارد شدن به درگیری نظامی مستقیم با ایران برخوردار نیست. با این حال ریاض 

های مختلف در پی تقویت تهدیدات نظامی علیه ایران بوده ه سلمان به روشدر دور خصوصبه

به تداوم حضور و افزایش اثرگذاری نظامی در منطقه از سوی ریاض با  آمریکااست. تشویق 

آن مانند دولت سوریه و  ایمنطقهها و تهدیدات نظامی علیه ایران و متحدین هدف حفظ اهرم

تقویت تهدیدات نظامی علیه ایران بوده است. در کنار این موضوع ساز اهلل لبنان زمینهحزب

ان تدریج موازنه نظامی در منطقه را به ضرر ایرتواند بهخریدهای تسلیحاتی گسترده عربستان می

(. ضمن  (Cordesman, 2018: 4ثر سازدأهای نظامی و دفاعی ایران را متتغییر داده و ظرفیت

یل تواند دسترسی اسرائهای پنهان دو طرف میو و افزایش همکاریاینکه نزدیکی ریاض با تالوی

گیری ساز شکلدنیال داشته باشد که زمینهبه محیط درونی ایران و اشراف اطالعاتی خاصی را به

 تهدیدات نوینی علیه ایران خواهد بود.

ی قات انور عشتأکیداشاره ولیعهد سعودی محمدبن سلمان به کشاندن جنگ داخل ایران و 

نگر ذهنیت و تمایالت مقامات سعودی برای ایجاد اشکال جدیدی از بیابر تجزیه ایران نیز 

اری گذتهدیدات نظامی و امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران  بوده است. در این راستا سرمایه

های معارض و معاند جمهوری اسالمی ایران و حمایت از آنها، تصمیم مقامات سعودی بر گروه

صل الفیدهد. شرکت ترکیخوبی نشان میدهی به این نوع تهدیدات را بهها برای شکلسعودی

های خاندان سلطنتی و مقامات امنیتی سابق عربستان در کنفرانس منافقین و استقبال از شخصیت

های از براندازی جمهوری اسالمی ایران در این خصوص قابل اشاره است. ضمن اینکه حمایت

های های آل سعود برای تقویت آشوبریزیسعودی از این گروه نیز از برخی برنامهمالی دولت 

ها (. عالوه بر این اشاره بسیاری از تحلیل1980)تسنیم،  داخلی و ناامنی داخل ایران حکایت دارد

های معارض در مناطق مرزی مانند سیستان به ارتباط ریاض با اقدامات تروریستی برخی جریان

ودی و کارانه گذشته دولت سعنگر تغییراتی مهم در رویکرد محافظهبیان و خوزستان و بلوچستا

 ها برای تهدید ایران است.افزایش تالش

دهی به تهدیدهای نظامی و عربستان برای شکل هایتالشافزایش  رغمبه ،مجموع در

 وف به  حمایتهای معطامنیتی علیه ایران در دوره سلمان که از رویکرد تهاجمی نوین و طرح
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شود، اعمال این تهدیدات از سوی ریاض با موانع و نقش ایران ناشی می سازیامنیتیاز 

حکومت عربستان برای  هایتالشتوجهی روبرو است. نخست اینکه جالب های محدودیت

وریه ثرتر در منطقه ازجمله سؤآفرینی نظامی گسترده و منقش منظوربهتشویق دولت ترامپ 

لت که دویران ثمر چندانی نداشته است. چراشدن به فاز تهدیدات نظامی جدی علیه ایا وارد 

گیری از ازجمله در دوره ترامپ راهبرد کالن خود را کاهش حضور نظامی و بهره آمریکا

ترین نمود آن بوده های متحدین قرار داده که اعالم خروج از سوریه مهمظرفیت

به  اآمریکسیاسی  و نمایشی  (. این واقعیت با واکنش ضعیف و صرفاً (Nichols, 2018است

نفتی  تأسیساتدر زمان حمله به  خصوصبه 3618فارس در سال حوادث امنیتی خلیج

آرامکو در بقیق و خریص آشکار شد و ریاض را به بازبینی در محاسبات راهبردی نظامی 

نش واک نبودنفتی سعودی و  تأسیساتتر اینکه حمله دقیق و هدفمند به وادار کرد. مهم

دفاعی و نظامی  پذیرهایها و آسیبدر خاک عربستان، ضعف آمریکاهای دفاعی سیستم

 ی نشان داد.خوبدولت سعودی را به

های جدی عربستان سعودی برای ایجاد ائتالف نظامی گسترده علیه دیگر چالش مسئله

 خصوصبههای نظامی با امارات عربی متحده ایران است. هر چند ریاض در توسعه همکاری

هایی داشته در جنگ یمن و جلب سطحی از مشارکت و همکاری بازیگران عربی موفقیت

 وانعنبهاست، اما بحران قطر و نگرانی کشورهایی مانند کویت و عمان، کارآمدی سپر جزیره 

فارس را ضعیف کرده است. نکته مهم خروج تدریجی بخش نظامی شورای همکاری خلیج

هایی بین نیروهای طرفدار ها و درگیریاز جنگ یمن و بروز شکافعربی امارات متحده 

رات در جنوب یمن است که اتحاد محدود این دو بازیگر کلیدی جنگ یمن را عربستان و اما

 مصر به مشارکت در ائتالف راهبردی میلیبیسمت فروپاشی برده است. ضمن اینکه نیز به

دهی به سازمان نظامی جدید با محوریت مقابله با ایران خاورمیانه موسوم به ناتو عربی، شکل

های عربستان (. عالوه بر  این حمایت(Al Jazeera, 2019 است ه را تا حد زیادی ناکام گذاشت

درازمدت  ایجاد برخی تهدیدات، در رغمبههای معاند و تروریستی مخالف ایران نیز از گروه

 تواند تهدیدات اساسی برای امنیت ملی ایران ایجاد کند.نمی

https://www.thenation.com/authors/john-nichols/
https://www.thenation.com/authors/john-nichols/
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 ایران جمهوری اسالمی و. راهبرد 
های گذشته، در محافل سیاسی و امنیتی جمهوری در طول دهه های عربستاندر مقابل سیاست

زدایی از : سیاست تنش اندعبارتاسالمی ایران دو دیدگاه کلی و متمایز برجسته بوده است که 

 1886زدایی در دهه جانبه. سیاست تنشو گسترش روابط و سیاست موازنه و اعمال فشار همه

های به مشکالت و چالشتوجهاین سیاست با. اجرا شد و دستاوردهای خاص خود را داشت

 یدتأک رغمبههای مهمی مواجه بوده و با چالش المللیبینو  ایمنطقهناشی از سه سطح داخلی، 

سازی و اعمال تداوم نبوده است. سیاست موازنه درخورهای مختلف مقامات ایرانی در دوره

های به گسترش تقابل دو کشور در حوزهتر بوده و فشار بر عربستان در یک دهه اخیر پررنگ

چند چنین سیاستی باعث اعمال روابط دو کشور انجامیده است. هر شدنو قطع ایمنطقهمختلف 

ها و تقابل بین دو کشور را افزایش داده مجموع هزینههایی بر عربستان شده، اما درمحدودیت

ا و هیط کنونی با عدم قطعیتتوان شاهد بود که روابط دو کشور در شرامی بنابرایناست. 

 های بسیاری همراه شده و آینده مبهمی را فراروی ناظران قرار داده است. پیچیدگی

تواند به سمت سناریوهای مختلفی مانند جنگ و در حالی که روابط تهران و ریاض می

ه دهی بسازی روابط، شکلزدایی و عادیجانبه متقابل، تنشدرگیری نظامی، موازنه  همه

 جمعییا در حالت آرمانی ایجاد نظم امنیتی دسته ایمنطقههای جدید و ایجاد کنسرت همکاری

تواند به اتخاذ های کنونی روابط میمشارکتی سیر کند، درک تحوالت گذشته و واقعیت

های سیاسی و نهادهای های گذشته بخشی از جریاندر طول دهه راهبردهای مناسب کمک کند.

ا عربستان وفصل مسائل بزدایی و گفتگو برای حلاتیک در ایران بر رویکرد تنشسیاسی و دیپلم

 ردهای سیاسی و حاکمیتی و نهادهای نظامی از جریان یاند و در مقابل بخش دیگرداشته تأکید

با تهدیدات عربستان سعودی گرایش بیشتری نشان  هکارگیری ابزارهای سخت برای مقابلهب

های کنونی حاکم بر معادالت و روابط بین تهران و لفهؤدهه گذشته و ماند. تجارب چند داده

ها و ابزارهای قدرت سخت و نرم در قالب راهبرد گراکردن ظرفیتدهد که همریاض نشان می

راهبرد مطلوب ایران در مقابل تهدیدات عربستان سعودی و  عنوانبهتواند قدرت هوشمند می

ت ی قدرعبارتبهایران محسوب شود.  سازیامنیتیمایت از ب حچارچواین کشور در  هایتالش

دو بال  عنوانبهسخت نهادهای نظامی و امنیتی و قدرت نرم نهادهای سیاسی و دیپلماتیک 
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هماهنگ راهبرد قدرت هوشمند است که در مقابل عربستان از کارآمدی بیشتری برخوردار 

 خواهد بود. 

 هایاهرم تقویت و بازدارندگی ظرفیت ، حفظسازی سختدر محور قدرت سخت یا موازنه

 رهبران سوی از بیشتر فشارهای و هامحدودیت اعمال از ممانعت جهت در ریاض مقابل در مهار

 ایمنطقهدر عرصه  .است ایران ضروری سازیامنیتی سیاست حمایت از بچارچو در سعودی

ا از هتمامی محدودیت رغمبههای مختلف منطقه و تعامل با بازیگران همسو حفظ نفوذ در حوزه

جمله این ریاض اهمیت دارد. از ایمنطقههای گیری از نتایج معکوس سیاستسو و بهرهیک

فارس و فشارها بر قطر و درگیری توان به بحران در شورای همکاری خلیجنتایج معکوس می

جاد آفرینی بیشتر ایران ایهای نوینی را برای نقشکه فرصت عربستان در جنگ یمن اشاره کرد

گیری های خاص عربستان و بهرهپذیریکرده است. ضمن اینکه شناسایی نقاط ضعف و آسیب

 دادن این کشورامی و امنیتی برای تحت فشار قراراز جمله در حوزه نظ ایمنطقههای از ظرفیت

یران اهمیت دارد. در حالی که اعمال فشار انصاراهلل های آن با متحدینش در برابر او همکاری

نقش مهمی در تعدیل  3618عربی در طول حوادث امنیتی سال متحده یمن بر عربستان و امارات 

ار های فشهای خصمانه این دو کشور در برابر ایران داشته است،  حفظ این نوع از اهرمسیاست

 همیت دارد.ایران برای آینده نیز ا ایمنطقهدر سیاست 

و همچنین مدیریت  سازیامنیتیسازی سیاست در محور قدرت نرم هدف اصلی خنثی

بر  یدتأککردن ایران با جانبه بر تهران است. غیرامنیتیهای معطوف به اعمال فشارهای همهکنش

شده ب هنجارهای پذیرفتهچارچو، مستلزم اتخاذ گفتمانی منطقی، مشروع و در ایمنطقهنقش 

 للیالمبینهای نمونه حضور ایران در سوریه و عراق در قالب همکاری عنوانبهاست.  المللیبین

ور است و در مقابل حض پذیرهای مستقل بدون نقض حاکمیت ملی کشورها تبیینبین دولت

 هایعربستان سعودی در بحرین یا اقدامات تحریمی این کشور در قبال قطر با محدودیت

جه است. نکته مهم دیگری که از سوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکنون مورد توجه موا المللیبین

رده ای گستواردنشدن به اقدامات واکنشی در برابر حمالت سیاسی و رسانه ،قرار گرفته است

در مقابل کشورهای  المللیبینزدایی و همکاری ها و اتخاذ مواضعی معطوف به تنشسعودی
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مدت به کاهش اثرات تواند در میانای مییکرد دیپلماتیک و رسانهعربی است. تداوم این رو

 هراسی ریاض منجر شود. گفتمان ایران

 ایمنطقههای دهی به همکاریهایی با محوریت شکلها و طرحکردن ایدهمطرح ،در این راستا

جویانه و بومی و مشارکتی اهمیت دارد و شایسته تداوم است. ضمن اینکه رویکرد همکاری

های تواند بسترها و ظرفیتجمله تداوم حضور در برجام می از المللیبینتعاملی ایران در سطح 

کردن امنیتیغیر ،ایران را کاهش دهد. همچنین سازیامنیتیعربستان برای حمایت از  المللیبین

و  ریکاآمک  های گفتمانی و دیپلماتیبچارچوایران، مستلزم عدم ایفای نقش در  ایمنطقهنقش 

دولت سعودی در راستای افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه و اتخاذ گفتمان و مواضع 

چنین  ضلع سوم ،از سوی ایران است. با این حال المللیبینو  ایمنطقهمتعادل و توسعه تعامالت 

 راهبردی افزایش انسجام داخلی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی درون کشور برای کاهش

 های گسترده است.در موضوع تحریم خصوصبهو عربستان  آمریکااثرات فشارهای 
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