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 مقدمه

اي همواره در رقابت براي افزایش نقش مهم منطقهایران و عربستان سعودي به عنوان دو قدرت 
ش از اي که تا پیاند. این رقابت منطقهویژه حوزه خلیج فارس بودهبه ،و نفوذ خود در غرب آسیا

ا معطوف به حوزه خلیج فارس بود، پس از انقالب ب ژئوپلیتیکی و انقالب اسالمی ایران بیشتر
غرب ل خلیج فارس، کبه خود گرفته و عالوه بر  شدت بیشتري ،شدن مولفه ایدئولوژیکاضافه
 أثیرتهمواره تحت  وب، نوع مناسبات ایران و عربستانگرفته است. در این چارچرا دربر آسیا

ثر أود متنیز خ غرب آسیابوده است. نظم امنیتی  غرب آسیابندي نظم امنیتی منطقه صورتنحوه 
هاي گر قدرتاي و نقش مداخلهطقهرقابت و تعامل مجموعه بازیگران سطح من ،از چینش
اي که گونهبه ؛اي بودههاي منطقهها با راهبردهاي قدرتاي و نسبت راهبردهاي آنفرامنطقه

ه بدون توجهرگونه تحول در این نظم را باید ناشی از تحول در این دو سطح دانست. از این رو، 
به درك درستی از روابط ایران و عربستان توان نمی ،آن تو تحوال هابه نظم امنیتی منطقه و روند

 دست یافت.
از زمان حمله آمریکا به افغانستان و عراق و در نتیجه تحوالت  غرب آسیانظم امنیتی 

ل و اي متعاقب آن، دستخوش تحوهاي فرامنطقهاي و ژئواستراتژیکی قدرتژئوپلیتیکی منطقه
تنش فعلی در روابط ایران و عربستان را  هاياي که ریشهگونهبه؛ وارد فرایند گذار شده است

روابط ر د غرب آسیاتحول نظم امنیتی  چگونگی تأثیرگذاريتحول جستجو نمود.  اینباید در 
وان تمی در مجموع،. شود، سوالی است که در این مقاله به آن پرداخته میمیان ایران و عربستان

ژیک اي و ژئواستراتپلیتیک منطقهتحوالت ژئو اثردر  غرب آسیاگفت تحول در نظم امنیتی 
تاي بیشتر در راساي را یکم به این سو، موازنه منطقهواي از اوایل قرن بیستهاي فرامنطقهقدرت
. این وضعیت، در کنار تحوالت داخلی سعودي تغییر داده استایران و به ضرر عربستان  منافع

ها را به سوي این درك و نگرش ياین کشور، سعود در آمدن رهبران جدید عربستان و روي کار
از تحوالت منطقه سوق داده است که اگر نقش و نفوذ رو به افزایش ایران در چارچوب راهبرد 

 محور خواهد بود. ایرانآینده غرب آسیا، سازي مجدد کنترل و مهار نشود، نظم موازنه
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یکی ژئوپلیت ايرویداده پرتودر اي بررسی چگونگی تغییر توازن منطقه، چارچوبدر این 
در قبال  ریاضبر سیاست تهاجمی  آن تأثیراي و منطقهفراهاي اي و ژئواستراتژیکی قدرتمنطقه
 محورهاي اصلی مقالهایران  در برابر سازيموازنهباز راهبردهاي عربستان براي همچنین،و  تهران

 دهند. پیش رو را تشکیل می
 

 عربستان  تر شدنتهاجمی اي وموازنه قواي منطقهتحول در ب. 
نزدیک به بیش از یک دهه گذشته و در قالب تحوالت ژئوپلیتیکی  غرب آسیاتحول در نظم امنیتی 

شکل عینی به خود گرفته است. این دو تحول  ،ايهاي فرامنطقهاي و ژئواستراتژیکی قدرتمنطقه
ت اي رقم زده اسگونهاي را بهمهم در همپوشانی و اثرگذاري متقابل بر یکدیگر، روندهاي منطقه

اي را تاکنون به سود ایران و به ضرر عربستان سعودي پیش برده است. در این که موازنه منطقه
میان، مسائل داخلی عربستان و درك نخبگان جدید این کشور از روندهاي این دو تحول مهم، 

ن دبراي بازگردان ،نها را به سوي اتخاذ نوعی سیاست خارجی تهاجمی در منطقه و در قبال ایراآن
 سوق داده است. ،ايموازنه منطقه

 

 ايتحوالت ژئوپلیتیکی منطقه. 1
ستر توجهی از این تحول در برا مفروض بگیریم، بخش قابل غرب آسیااگر تحول در نظم امنیتی 

داده است. این تحوالت ژئوپلیتیکی، رویکرد سیاست خارجی کشورها  رخاي ژئوپلیتیک منطقه
کرده است. از این رو، تبیین بخش منطقه و نسبت به یکدیگر دچار دگرگونی  را نسبت به

اي توجهی از سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال هم را باید در گستره ژئوپلیتیک منطقهقابل
لف هاي مختو تحوالت آن جستجو نمود. در واقع، چند و چون این تحوالت ژئوپلیتیکی در دوره

از  ،ها را در قبال همروابط ایران و عربستان و نوع سیاست خارجی آنبوده است که شکل 
دوستی و اتحاد تا تقابل و دشمنی متغیر ساخته است. از منظر ژئوپلیتیکی، مبناي سیاست تهاجمی 

اهللا و )، جنگ حزب2003فعلی عربستان در قبال ایران را باید در روند تحوالت جنگ عراق (
) و 2014)، ظهور داعش (2011هاي عربی و جنگ داخلی سوریه ()، انقالب2006اسرائیل (

 اي جستجو کرد.بر توازن منطقه هاهمه این تأثیر) و 2015جنگ یمن (
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 2003مبناي مطالعه تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه را باید از جنگ آمریکا علیه عراق در سال 
 به را قوا که موازنه یت را داردظرف ژئواستراتژیکی این ژئوپلتیکی و به دالیل آغاز نمود. عراق

 کشور این در رژیم تغییر و آمریکا از سوي عراق تغییر دهد. اشغال منطقه در بازیگران ضد یا نفع

 رویکردهاي تعامالت و از جدیدي دوره گیريبه شکل که کرد تلقی ترین رویداديمهم توانمی را

 منطقه شده از نوینی تصویر ،در مجموع و غرب آسیا در قدرت توازن اي،منطقه میان بازیگران

است. تا قبل از سقوط صدام، ایران و عربستان از توان کافی براي نفوذ در این کشور برخوردار 
در  نظیر ایران و عربستان اينبودند، ولی پس از سقوط صدام، زمینه براي ورود بازیگران منطقه

در نتیجه حمله نظامی  ،. در واقع)129: 1395تحوالت عراق فراهم شد (دهشیري و حسینی، 
آمریکا به عراق، عالوه بر تغییر موازنه قوا، سیستم مثلثی توازن قوا میان ایران، عربستان و عراق 

کدیگر ی در مقابلطور مستقیم به ،از میان رفت و ایران و عربستان در چارچوب یک نظام دوقطبی
 . (Jahner, 2012: 44)قرار گرفتند 

وزیري رسید و از این تاریخ به ، نوري المالکی به مقام نخستعراق 2006ل در انتخابات سا
تا قبل از حمله آمریکا به افغانستان  حقیقت، پیدا کند. دربیشتري ایران توانست در عراق نفوذ  ،بعد

 پاکستان  جنوب و غرب و در سعودي عربستان و هاي سنی عراقایران در محاصره رژیم و عراق،

 معنی به قرار داشت. سقوط صدام و روي کار آمدن دولت شیعی در عراق، شرق در طالبان و

نظیر براي فرصتی کم و ایجاد سطح منطقه ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در انزواي از خروج ایران
گذاشت. این  افزایش به رو لبنان نیز در ایران نقش عراق، تحوالت متعاقباي آن بود. نفوذ منطقه

 تابستان بر اسرائیل در اهللاحزب پیروزي با ،اول صورت گرفت؛ مرحله مرحله دو در افزایش نقش

فلسطین  و لبنان در مسائل ایران نقش به افزایش منجر استراتژیک از لحاظ که شد آغاز 2006
در  لبنان داخلی هاي سیاسیجدید رقابت در دور اهللاپیروزي حزب با دوم، مرحله گردید و در

عقب راند (هراتی و  به را طرفدار حضور غرب دولتی داخلی نیروهاي موفق شد که 2008
 ). 188: 1394دیگران، 

 افزایش قدرت سبب تحوالتاین ویژه عربستان، فارس به خلیج حاشیه عرب دول دید از

 پاکستان تا لبنان از شیعیها، هاللی به تعبیر آنو  شده غرب آسیا منطقه در شیعیان نقش و ایران

 ،از دیدگاه ریاضجمهوري اسالمی ایران قرار گیرد.  هدایت تحت تواندمی که است، شده ایجاد
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 Wehery)اي را به سود ایران تغییر داد هاهللا و اسرائیل توازن منطقبین حزب 2006جنگ سال 

et al, 2009: 81-84)عنصر طریق از فارس به مسائل مدیترانه مسائل خلیج ی. اتصال ژئوپلتیک 

عرب به رهبري  کار جهانکشورهاي محافظه و اسرائیل رژیم براي شدتاست که به امري ،شیعی
هاي شیوه متحدانش با و عربستان ). بنابراین،29: 1387کننده است (برزگر، نگران عربستان
طوري به ؛برآمدند خود نقش تقویت شامات و در منطقه نقش ایران کاهش تالش براي در مختلف

 شکل حماس و اهللاحزب تهران، برابر در عربی واحد جبهه 2008تا  2003هاي سال بین که

 این در عربستان فعال نقش و شیعی محور انسجام برابر در ائتالفی گیري چنینشکل .گرفت

منطقه بود (موسوي و بخشی  در ایران اسالمی جمهوري نفوذ به هر چیزي پاسخی از بیش ،ائتالف
 ).  69: 1391تیالبی، 

تري صحنه ژئوپلیتیک شکل عمیق بار دیگر و به 2011انقالبی جهان عرب در سال تحوالت 
کرد. پس از اي را درنوردید و کشورهاي بحرین، سوریه، عراق و یمن را درگیر خود منطقه
 هاي رقابت و تقابل ایران وهاي داخلی، حوزهشدن تحوالت انقالبی این کشورها به جنگتبدیل

بنان به سوریه و یمن نیز گسترش یافت. با توجه به اینکه سوریه در طول عربستان از عراق و ل
متحد استراتژیک ایران بوده است، عربستان سرایت  ،هاي گذشته از عمر انقالب اسالمیتمام سال

نفوذ رو  براي سدکردن مثابه فرصتی طالییو سقوط بشار اسد را به سوریه هاي عربی بهانقالب
نگریست. اهمیت تغییرات ساختاري در سوریه براي عربستان می شامات و عراقدر  ایران رشد به

وریه ها همواره سدر دو سطح ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک مطرح است. از بعد ایدئولوژیک، سعودي
سیاست حفظ وضع موجود را به  ،هاهاي مقاومت که به عقیده آنرا به دلیل حمایت از گروه
و این کشور را خطري براي  کردهدهد، متهم در منطقه گسترش می خطر انداخته و مقاومت را

وریه از اي نیز اهمیت تغییر در سبینند. از بعد ژئوپلیتیک منطقهکار میهاي محافظهآینده پادشاهی
 هاي نفوذ عربستاناي با ایران و مداخالت سوریه در حوزهموازنه منطقه ؛شوددو منظر ارزیابی می

 ). 13: 1392ین (کاویانی راد و دیگران، در لبنان و فلسط
ایان تواند ضمن پگیران سعودي، سقوط نظام بشار اسد میپردازان و تصمیمبه عقیده نظریه

خورده پس از تحوالت جنگ عراق و هماي بهبخشیدن به نفوذ ایران در لبنان، موازنه منطقه
 ،ايمنطقه قدرت دو عنوان عربستان به و نمتعادل سازد. بنابراین، ایرا هاي عربی را مجدداًانقالب
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در جنگ داخلی سوریه رو در روي یکدیگر قرار گرفتند. عربستان براي دستیابی به اهداف خود 
سازي شوراي همکاري خلیج فارس فعال از جملهاي در بحران سوریه دست به اقدامات گسترده

سازي براي تکرار تجربه لیبی در و اتحادیه عرب در جهت اعمال فشار علیه بشار اسد، زمینه
سوریه، کمک مالی، تجهیزاتی و لجستیکی به معارضان سوریه در داخل و خارج، همکاري با 

اي قطر، ترکیه و اسرائیل، تالش براي تقویت جریان سلفی و وهابی در سوریه و محور منطقه
اه الشرق االوسط و الحیهاي گروهی خود مانند شبکه العربیه و نشریاتی مانند سازي رسانهفعال
 . (Grumet, 2015: 128-129)زد 

با وجود این اقدامات، ائتالف محور مقاومت به رهبري جمهوري اسالمی ایران توانسته است 
ا، حفظ کند و حتی در این راست منطقه کارنظام سوریه را در مقابل تهدیدات ائتالف محور محافظه

اهللا و روسیه در جنگ سوریه باعث دور شدن حضور ایران، حزبروسیه را وارد عرصه نماید. 
 ،هاي نخست جنگ داخلیماهعربستان از اهداف مورد نظر خود شده است. اسد نیز در مقایسه با 

هللا وابسته ابا اطمینان بیشتري در قدرت حضور داشته و سوریه بیش از گذشته به ایران و حزب
از کشورهاي کمتري  هرچندد ائتالف محور مقاومت رس. به نظر می(Riedel, 2016) است

 ،کاراي تبدیل شده است و ائتالف محور محافظهتشکیل شده، امروزه به موثرترین ائتالف منطقه
 در يسعود امیدوار بود رژیم جدیدکنون دستاورد خاصی نداشته است. آل در مقابل این محور تا

اي ریاض تبدیل کند و در مقابل ایران و عراق، دمشق را به متحدي بر بر سر کار آید و سوریه
 ). 55: 1395قطب ژئوپلیتیکی دیگري را ایجاد نماید (آجرلو، 

 دهد ایران توانسته استروند تحوالت بحران سوریه اینگونه نشان می این در حالی است که
 .کند المللی خود تبدیلاي و بینبراي افزایش نقش و نفوذ منطقه یتهدید سوریه را به فرصت

هاي جهانی کرده است. المللی قدرت، ایران را به شکل آشکاري وارد معادالت بینبحران سوریه
توان ورود رسمی ایران به بازي ورود آشکار به همکاري نظامی با روسیه در سوریه را می

معادالت  ،). به هر حال237: 1395اي دانست (کرمی، قهمنط حهاي بزرگ جهانی در سطقدرت
پیش نرفته است و پیروزي اخیر محور مقاومت به  ،گونه که عربستان در نظر داشتدر سوریه آن

 . درکنددر منطقه و سوریه دست باال را پیدا  ایران شده استسبب  ،همراهی روسیه در حلب
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بیشتر محور مقاومت به رهبري ایران خواهد پیروزي در حلب نقش بزرگی براي تقویت واقع، 
 . (Nuruzzaman, 2016) داشت

هی دارد، قابل توج تأثیراي هاي منطقهتحول مهم ژئوپلیتیکی دیگر در منطقه که بر رقابت
در عراق و  تهدیدهاي فوري امنیتی، ظهور تروریسم داعشسطح فراتر از ظهور داعش است. 
ز ا اي بین ایران، عربستان و ترکیه ودر سطح منطقهرا تیک هاي ژئوپلرقابتسوریه، از یک سو 

همه این  هرچند. ه استروسیه و آمریکا افزایش داد اي بینسوي دیگر، در سطح فرامنطقه
اي خود قرار مبارزه با داعش را در اولویت سیاست منطقه در سیاست اعالمی خود، بازیگران

رخی ب، از کارت داعش علیه ژئوپلتیک هايرقابترچوب این بازیگران در چا برخی از، اما اندداده
جویند. عربستان از جمله بازیگرانی است که با حمایت آشکار و نهان از داعش و سود می دیگر

اي خویش به دنبال دستیابی به اهداف منطقه ،هاي تروریستی موجود در سوریه و عراقدیگر گروه
هاي ها به حمایتها و قطرياست که سعودي ها و شواهد مختلف حاکی از آنگزارشاست. 

ها به خصوص با توجه به ناکامی هاي اخیر مبادرت کرده و این حمایتمالی از داعش در سال
 تري به خود گرفته است. سیاست تغییر رژیم در سوریه ابعاد جدي

این هاي اطالعاتی ها به حمایت دستگاههاي مالی، برخی از گزارشحتی فراتر از حمایت
: 1393کنند (اسدي، هاي الزم براي نیروهاي داعش اشاره میساختن آموزشفراهم درکشورها 

اسد در سوریه، ظهور داعش  حکومتعالوه بر استفاده از این گروه براي جنگ با  .)77
ود شرایط عراق به نفع خاي آن به عنوان فرصتی براي تغییر عربستان و متحدین منطقه براي

ر این دیابی شیعیان واقع، بعد از فروپاشی رژیم بعث در عراق و قدرتدر  شود.مینگریسته 
هاي تنش هب دانست،جدید می، عربستان سعودي که خود را بازنده بازي قدرت در عراق کشور

 کردهتالش پیمانان خود به همراه هم ، این کشوراز این رودامن زده است. در این کشور مذهبی 
هاي شیعی هم اعراب سنی در ساختار قدرت، از گسترش نفوذ و قدرت گروهتا با افزایش س

را در  راقعثباتی و ناامنی بیشتر تسهیل شرایط براي بیسیاست  ،در این راستا .کندجلوگیري 
. ورود بخشی از شورشیان سنی از کشورهاي است دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده

 عربستان وبخشی از اقدامات  ،لیحاتی از شورشیان عراقـ تسعربی و همچنین حمایت مالی
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 Obaid and)ساخته است روي دولت عراق را دو چندان هاي پیشاست که چالش متحدینش

Cordesman, 2005: 11) . 
، ظهور داعش و اقدامات تروریستی آن در منطقه و جهان، نه تنها منجر به حاشیه حالبا این 
 گرفتن مبارزه با این گروه تروریستی در راهبرد کلیدر اولویت قرار یت برکناري اسد ورفتن اولو

مصر  ظیرناي منطقه دیگر بازیگرانتردید بلکه ، غرب همسو با منافع ائتالف ایران و روسیه شد
را نیز به دنبال در مورد لزوم خروج اسد از قدرت و لزوم ایجاد هدف مشترك با ایران و روسیه 

در دهه گونه که به اهداف خود از کمک به جنگجویان افغان عربستان همانداشت. به هر حال، 
ر سوریه این بار نیز د رسدبه نظر می نرسید و این عناصر سرانجام به عربستان بازگشتند، 1990

 .(Black, 2016) به اهدافش نخواهد رسید
ست. ن کشور ارویدادهاي یمن و حمله نظامی عربستان به ای ،تحول ژئوپلیتیکی مهم دیگر

 قبایل و حکومت مرکزي میان کشمکش یمن، دوباره اتحاد و پهلوي رژیم سرنگونی زمان از

 یمن را فراهم در گسترش نفوذ سر بر سعودي عربستان و ایران رقابت براي هاییزمینه حوثی،

هاي شاهد جنگ 2009تا  2005هاي بین در سال . هرچند یمن(Mabon, 2013: 27)است  کرده
ها بوده است، اما بحران فعلی در این گانه بین دولت مرکزي و حوثیهاي ششمعروف به جنگ

شروع شده و دو مرحله را پشت سر گذاشته  2014از جوالي متفاوت است. این بحران کشور، 
هاي مختلف یمن و ر استاند 2014فراگیرشدن بحران تابستان با است. در مرحله نخست، 

انصاراهللا در کسب پایگاه اجتماعی و ایجاد بسیج عمومی، دولت موقت منصور هادي  یابیقدرت
ها قدرت را در مرحله دوم، حوثی. شدانصاراهللا با  2014سپتامبر  21توافقنامه  ناچار به امضاي

 که ايمداخله؛ بود 2015س نظامی عربستان به یمن در مار مداخلهکه پیامد آن به دست گرفتند، 
با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و با نام عملیات احیاي امید ادامه یافت (دهشیري و 

 ). 135-133: 1395حسینی، 
 را دولت، ریاض سیاسی ساختار به زیدي شیعه معترضان عنوان به هاحوثی قدرت گسترش

 که ایران با غیرمستقیم جنگ در را انعربست زیرا کرد؛ ترحساس یمن به تحوالت درونی نسبت

 مورد در سعودآل مقامات اتهامات هرچندداد.  قرار کند،حمایت می هاحوثی از دوشمی ادعا

 ایران بارها دولتی عربستان نشده، اما رهبران ها اثباتایران به حوثی آموزشی و حمایت تجهیزاتی
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این در اند. کرده متهم آموزشی و تجهیزاتی مالی، هايکمک از طریق هاحوثی از حمایت به را
معنوي کرده  حمایت هاحوثی از حمایت از مظلومان، سیاستبا مطابق  فقط ایرانحالی است که 

 یمن با بر هاحوثی تسلط یمن، به نظامی تجاوز توجیه در هاسعودي استدالل ترین. مهماست

 تعبیر المندب است. بهباب تنگه و منطقه سعودي، دولت امنیت براي آن و تهدیدات طراحی ایران

 فوري و حیاتی یعنی گسترش يتهدید با مقابله هدف با سعودي به رهبري عربستان ائتالف دیگر،

 افزایشمساوي با  را یمن در زیدي گیري شیعیاناست. عربستان قدرت گرفته ایران شکل نفوذ

دولت شیعی  هابیند. سعوديمی شیعیانمحاصره  را در خود و کندمی تعبیر ایران ايمنطقه قدرت
 ). 158-160: 1395د (نجات و دیگران، نبیندر یمن را مشکلی بزرگ براي رژیم خود می

به مدلی  انصاراهللا شدناز تبدیل براي جلوگیري را خود توان تمام هاسعودي حاضر، در حال
 مسئله به عربستان مستقیم ورود ، علتنظر این . ازاندبه کار گرفته لبنان اهللاحزب الگوي مانند

 چارچوب باید در را کشور نای قدرت در ساختارحامی خود  عناصر چینش تالش براي و یمن

 هايجریان با ایران اسالمی جمهوري ارتباط از آنان البته ناشی از فهم و ایران با ايمنطقه رقابت

ها ، امید سعوديشت زمانگذ با). اما 183: 1394خضري و دیگران، (منطقه دانست  گراياسالم
شود، یم هاي مالی و سیاسی آنان بیشترو هزینهکمتر و  ،یمنبراي دستیابی به اهداف مورد نظر در 

هاي دفاع مردمی و جنبش انصاراهللا نه تنها از مواضع خود عقب زیرا ارتش یمن و کمیته
یر و مهمی گهاي چشمرويپیش این کشور، بلکه در بسیاري از مناطق جنوبی و شرقی اندتهننشس

ا این کشور ر دولت جدید عربستان به رهبري سلمان،توان گفت می ،در مجموعاند. نیز داشته
قرار داده و امکان  ها در یمنسعوديروي را پیشي هاي دشوارکه گزینه است درگیر جنگی کرده

 است.  کردهشده را غیر ممکن اعالماز پیش بدون تحقق اهداف  آنخروج آسان از 
هاي عربستان سعودي وارد باتالقی شده که خروج آبرومندانه از آن و مقابله با بازتابدر واقع، 

 کار بسیار دشواري است.  ،المللیاي و چه در عرصه بینچه در عرصه منطقه ،منفی احتمالی آن
 

 ايهاي فرامنطقهقدرت استراتژي در تحول. 2
ه و محل همواره مورد توج ،هاي باالي ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکیبه سبب ظرفیت غرب آسیا

توجهی از نظم امنیتی این منطقه و اي بوده و بخش قابلهاي جهانی و فرامنطقهمداخله قدرت
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اي در قبال هاي فرامنطقهنوع کنش و راهبرد قدرت و به نحوه ورود و خروجنیز تحول در آن 
اي در معادالت هاي فرامنطقهنوع کنش و راهبرد قدرت و نحوه ورود و خروج آن بستگی دارد.

بندي، سطح و میزان منافعی که دو عامل بوده است: نخست، اولویت تأثیراین منطقه تحت 
ه ک درخواستیکنند؛ و دوم، تمایل و اي براي خود در این منطقه تعریف میهاي فرامنطقهقدرت

نفع اي بههاي منطقهاي براي ورود به معادله رقابتهاي فرامنطقهاز قدرت کشورهاي منطقه
دو قدرت  راهبرددر کنش و این دو عامل، امروزه شاهد تحول  تأثیرخویش دارند. تحت 

حول توجهی در تقابل تأثیرهستیم که این امر  غرب آسیااي آمریکا و روسیه در قبال فرامنطقه
اي همچون عربستان و ایران در قبال هم جی بازیگران منطقهنظم امنیتی این منطقه و سیاست خار

 دارد. 
 راهبردي آن به شرق این قاره براي رقابت جهت سابقه آمریکا در غرب آسیا و تغییرانفعال بی

در  نظامی شکلویژه بهبه غرب آسیاورود روسیه به معادالت  ،و در مقابلدر دوره اوباما با چین 
ران اي، به سود ایهاي منطقهها بر منطق رقابتآن تأثیرکه در چارچوب  بودندسوریه، دو تحولی 

ها با جلب حمایت دولت ترامپ تالش سعودي هرچندضرر عربستان سعودي پیش رفت،  و به
  هاي گذشته ایجاد نماید.  د روند معکوسی در تحوالت سالنکنمی

در سیاست خارجی  انهگرایواقع چرخشیدر دوره اوباما  »سوي آسیا چرخش به« دکترین
 آراییهدف این دکترین، کاهش صف. بودافزایش روزافزون قدرت چین  و پاسخی به آمریکا

و  ب آسیاغربیشتر، کاهش نقش آمریکا در  پذیرينظامی در اروپا، ترغیب متحدان به مسئولیت
ین در این چ افزایش تمرکز این کشور بر شرق آسیا براي مقابله با قدرت و نفوذ رو به گسترش

. از (Kay, 2013: 1-3) بودهاي آتی ترین رقیب آمریکا در دههمنطقه و جهان به عنوان مهم
به عنوان یکی از محورهاي اساسی این دکترین،  غرب آسیااستلزامات کاهش نقش آمریکا در 

هاي منطقه، تشویق و تقویت کاهش نیروهاي نظامی در منطقه، عدم درگیري جدي در بحران
حل مشکالت با ایران و  اي متحدینت نظامی متکی به توان داخلی یا اتحاد درون منطقهقدر

 تأثیرها آن ه) که هم1395یوریکا،  -(ایران بود آمیزاز طریق مسالمتاي ویژه چالش هستهبه
نتیجه عملی این  چون؛ در دوره اوباما گذاردواشنگتن  -مخربی بر روابط استراتژیک ریاض

ی که . در حالبودرقابت آن با ایران  درهاي منطقه ردن عربستان در بحبوحه بحراندکترین، رهاک
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یم نفع متحدین خود به صورت مستقهایی مانند سوریه بهتا آمریکا در بحران داشتریاض انتظار 
 ). 14: 1395(اسدي،  نگتن موافق چنین سیاستی نبودیواش، و جدي وارد عمل شود
نگریست، نوع نگاه اوباما به ایران  به آن که باید در همین چارچوبتري اما مسئله بسیار مهم

نحوي معطوف ي خود را بهغرب آسیاباراك اوباما سیاست خارجی . بوداي و حل مسئله هسته
حل  ،نتیجه چنین سیاستینهاد.  به حل منازعات یا حداقل کاهش سطح اختالفات با ایران بنا

گوید گونه که گري سیک میبود. هماناي ایران قدرت منطقه رسمیت شناختنبهو اي مسئله هسته
. »سیاست مهار ایران را به سیاست مشارکت محدود با ایران تبدیل کند کردباراك اوباما تالش «

ها اسرائیل و عربستان، با این تغییر هاي منطقه و در راس آنتمام دولت تقریباً« از نظر سیک
عادت دارند آمریکا در که هاي منطقه مدت زمان زیادي است دولت. سیاست مخالف هستند

بلکه در انزواي سیاسی نگه  ،منطقه حضور داشته باشد و نه تنها ایران را تحت فشار قرار دهد
دهنده تمایل واشنگتن براي نشان ،هااز نظر آن اي. توافق جامع هسته(Sick, 2015)» دارد

دادن به نفوذ ایران و در بدترین حالت، همکاري برقراري روابط حسنه با ایران و رضایت
 ). Ibish, 2015: 3( اي ایران استهاي منطقهشاستراتژیک بین دو کشور بدون تغییر نگر

 المللی وکردن ایران در صحنه بینآن، از طریق منزوي ناشی از هاياي و تحریمچالش هسته
ایران  ايمهار قدرت منطقه راستايبود در اي و همچنین کاهش توان اقتصادي آن، توانسته منطقه
یران . تحریم اکندمنافع عربستان و دیگر کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس عمل  مسیرو در 

ها طی نزدیک به یک دهه از وضع رژیم . آنکردنظیري براي عربستان و قطر فراهم فرصت کم
انرژي حاصل از تحریم  ردند خألتالش ک ،اي ایرانهاي شوراي امنیت علیه برنامه هستهتحریم

کشور دنبال کنند. در چارچوب این روند، عربستان آمادگی  اینرا با هدف انزواي هر چه بیشتر 
ان ، برجام به عنودر چنین شرایطیکامل خود را براي جایگزینی نفت ایران به چین اعالم کرد. 

کننده اي و در قالب موازنهت منطقهالمللی، نقش ایران را در مدل نظم کنسرمدلی از نهادسازي بین
در  ايهسته توافق ،هاسعودياز نظر ). 195-197: 1395قوي بازنمایی کرد (کمالی و اعالیی، 

 ادهداز نظر سیاسی، اقتصادي و نظامی به ایران آزادي عمل بیشتري  ،غرب آسیاصفحه شطرنج 
و یمن و  قبحران سوریه، عرااي چون هاي منطقهتنش در توافق بایدها، به عقیده آن .است
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 :Kalout, 2015( گرفتقرار می و اپوزیسیون در بحرین نیز مدنظر اهللازبحمایت ایران از ح

26( . 
امنیت منطقه  ضمانتدهنده کاهش عزم آمریکا براي را نشان ايها توافق هستهآن ،همچنین

هاي مورد لیه گروهتري عهاي تهاجمیهمین رویکرد باعث شده است که سیاست. دانندمی
 :DassaKaye and Jeffery, 2014( پیش گیرند ، لبنان و سوریه درقحمایت ایران در عرا

14.(  
ها یا اختالفات در روابط دوجانبه آمریکا و ، بروز برخی تنشاي فوقمنطقه عالوه بر مسائل

ات ، این اختالفدر واقعها افزود. آن میانهاي را نیز باید به لیست چالشدر دوره اوباما عربستان 
تري هاي حساسهاي منطقه و مسائلی مانند تعامالت ایران و غرب، به حوزهعالوه بر بحران

مانند حمایت عربستان از تروریسم نیز کشیده شده است. تصویب الیحه پیگرد قضایی عربستان 
یکا ر روابط آمرنمونه عینی ورود مسائل پرتنش د ،سپتامبر در سناي آمریکا 11حمالت  خاطربه

عربستان سعودي از دو دهه ). 15: 1395نداشته است (اسدي،  نظیرکنون  و عربستان است که تا
پیمانی تبدیل شده و ادامه هم غرب آسیابه معضل اصلی سیاست خارجی آمریکا در  ،کنون پیش تا

 در واشنگتن مخالفانی جدي یافته است.  ،آمریکا و عربستان به شکل کنونی
ار بها قرار داده است تا یار سعوديآمدن دونالد ترامپ در آمریکا فرصتی را در اخت رروي کا

اي ایران وارد معادالت منطقه مقابله بادر راستاي هدف را آمریکا  ،دیگر از طریق دیپلماسی دالر
 وگوهايآمدن ترامپ در آمریکا گذشته است، دیدارها و گفت که از روي کار مدت زمانیدر . کند

اي از جمله بحران یمن، سوریه و همچنین مسائل منطقه مورد مختلفی بین مقامات دو کشور در
زا در دوران اوباما عبور از ذهنیت اختالف طرفدهد دو موضوع ایران صورت گرفته که نشان می

اند؛ تفاهمی که با یادآوري شراکت راهبردي و اند و به نوعی تفاهم دوباره دست یافتهکرده
خت دالرهاي نفتی عربستان به آمریکا ـ که پیشتر ترامپ آن را گوشزد کرده بودـ صورت پردا

که شرایط مناسبی در منطقه ندارند، در تالش هستند تا با ها به هر حال، سعودي .گرفته است
اي ها امید دارند ترامپ بر ایران در موضوعات منطقهتوازن را برگردانند. آن ،جلب حمایت ترامپ

وارد کند و موقعیت جمهوري اسالمی ایران را تضعیف نماید؛ تا از این طریق، موازنه برقرار فشار 
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یز نبراي دیدار با ترامپ ضرر ایران رقم بخورد. دعوت از کشورهاي عربی و اسالمی شود یا به
 یعنی مانور دیپلماتیک در برابر جمهوري اسالمی ایران است.  در همین راستا

ان به سوریه همسو با ایرروسیه ورود نظامی ، غرب آسیا دری مهم دیگر تحول ژئواستراتژیک
متفاوت با استراتژي نزدیک به سه دهه  کامالًاین راهبرد روسیه اسد است. در دفاع از بشار 

گران مسائلی همچون ترس روسیه از تسري ). تحلیل231: 1395(کرمی، این کشور است گذشته 
نشین قفقاز شمالی، فرصتی براي ورود مسکو به مناطق مسلمانطلبی در گري و جداییافراطی

ویژه افزایش قدرت مانور آن در برابر غرب در مسئله اوکراین، معرفی خود به بهسیاست جهانی 
المللی، اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک بندر طرطوس هاي بینعنوان قدرتی موثر در مهار بحران

سوریه براي این کشور را انگیزه اصلی ورود نظامی روسیه به و اهمیت ژئواکونومی و ژئوانرژي 
). با این حال، هدف و انگیزه مسکو در 149-155: 1395نژاد، دانند (کوالیی و سلطانیسوریه می

 ورود نظامی به سوریه، همسو با منافع ایران در سوریه و معادالت منطقه است. 
 هايی براي دولت سوریه شده و گروهامنوجود آمدن محیط عملیات هوایی روسیه موجب به

هاي که گروه 2014تا  2012هاي خالف سال ررا تا حد امکان دور کرده است. ب تروریستی
، دادندیمرا در فضاي سوریه و حتی عراق گسترش  خود تروریستی به شکل روزافزونی قلمرو

، فضاي نیز شدت گرفتهاي ایران از اسد وارد کارزار شد و حمایتکه روسیه  2015از سال 
عیت اند. وضشدت تحت فشار قرار گرفتهشان محدود و محدودتر شده است و بهفعالیت نظامی

 سازد. دراي است که نیاز به همکاري متقابل را ضروري میگونهعملیات نظامی در سوریه به
ا موردي ب حیاتی است و به نوعی اتحاد ضمنی و يهمکاري با ایران امر ،راهبرد نظامی روسیه

توان از اتحاد راهبردي گسترده و جدي سخن جمهوري اسالمی ایران تبدیل شده است. نمی
هاي تروریستی اي از گروههمکاري نظامی فعال و اتحاد نظامی ضمنی علیه مجموعه اماگفت، 

ر دکه ها . این همکاريگرفته استبندي محدود صورت در یک قلمرو مشخص و البته با زمان
ها از فضاي ایران تعمیق یافت و سرانجام به استفاده از پایگاه هوایی نوژه لیک موشکقالب ش

: 1395اي جمهوري اسالمی ایران بسیار مهم بوده است (کرمی، براي پیشبرد راهبرد منطقه ،رسید
236-233 .( 
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روابط میان دو کشور در باالترین تا سبب شده  همکاري نظامی ایران و روسیه در سوریه
سطح خود از زمان انقالب اسالمی ایران و فروپاشی شوروي قرار گیرد. در نقطه مقابل، مسکو 

ها و تجارت آن سپري کردند 2012تا  2000هاي سالاي از روابط خوب را از و ریاض دوره
 کاهش یافته و تا مرز یک اما پس از بحران سوریه این روابط رسید، نزدیک به دو میلیارد دالر

ا کند تها ایجاد شده است. کرملین تالش میمیلیارد دالر رسیده و مشکالتی در تعامالت آن
اما  د،هاي افراطی در منطقه و داخل روسیه متقاعد کنها از جریانریاض را در مورد قطع حمایت

منیتی روسیه ا رویکردی در منف تاکنون توفیقی در این زمینه نداشته است. عربستان نقشی کامالً
 ).229: 1395(کرمی، هستند  ها از این امر آگاهکند و روسبازي می

آمریکا و روسیه به عنوان متغیر در استراتژي تحول توان گفت بنابراین، در مجموع می
و روند تحوالت آن، به سود ایران  غرب آسیاگر در نظم امنیتی در حال گذار المللی مداخلهبین
ه ترین قدرت مهارکنندضرر عربستان سعودي رقم خورده است. انفعال آمریکا به عنوان مهم و به

اي رسمیت شناختن نقش ایران توسط آمریکا در منطقه در چارچوب توافق هستهایران و حتی به
 ،و ورود نظامی روسیه به معادالت سوریه در قامت یک شریک راهبردي براي ایران و در مقابل

اي و هاي منطقهی ایاالت متحده در چارچوب روابط سنتی با عربستان در سیاستعدم همراه
زننده قواعد بازي به سود ایران، گر مزاحم و برهمورود روسیه به عنوان یک مداخله مضافاً

 .کندمعرفی می غرب آسیامنیتی عربستان را بازنده این سطح مجموعه ا
 

 تحوالت داخلی عربستان .ج
مسائل داخلی عربستان و نوع درك نخبگان جدید این کشور از روندها و اثرگذاري تحوالت  تأثیر

رب غاي بر نظم امنیتی در حال تحول هاي فرامنطقهقدرت هاياستراتژياي و ژئوپلیتیکی منطقه
اي و سیاست خارجی آن در قبال ایران نادیده گرفت. در این توان بر روند نظم منطقهرا نمی آسیا

سعود ترین الیه یا کانون قدرت در عربستان یعنی خاندان آلارچوب، تغییرات مربوط به درونیچ
ترین عواملی دانست که به تحول در رویکرد سیاست خارجی عربستان از توان از اصلیرا می

تهاجمی شده است. نخستین تغییر در این حوزه را وضعیت تدافعی به حالت کاري و محافظه
و بدعت وي در تحوالت پس از فوت ملک عبداهللا و به قدرت رسیدن ملک سلمان توان در می
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جستجو کرد. این تغییر در راس هرم نظام سیاسی سلمان بنپسرش محمد یعهديمسئله ول
را  یمتفاوت هايو نگرش هنخبگان سیاسی حاکم شدعربستان باعث تغییراتی گسترده در ترکیب 

. در حالی که نخبگان سیاسی و ه استم ساختبه خصوص در عرصه سیاست خارجی حاک
از نسل دوم فرزندان عبدالعزیز بودند که  گیران سیاست خارجی در دوره عبداهللا عمدتاًتصمیم

دانستند، نسل جدید نخبگان کاري و شکیبایی را در سیاست خارجی مهم میاحتیاط، محافظه
تن ل سوم بوده و به در پیش گرفاز نس عمدتاًبه ویژه شخص محمد بن سلمان سیاسی عربستان 

 هاي پرخطر و تهاجمی اعتقاد دارند. سیاست
در واقع، نخبگان جدید سعودي بر این باورند که رویکردهاي گذشته دیگر در شرایط جدید 

ي اي جز در پیش گرفتن رویکردهاسعود نیست و این کشور چارهمین منافع و امنیت آلأقادر به ت
اي ندارد (اسدي، بکارگیري تمامی عناصر قدرت در سطح منطقه جدید تهاجمی و معطوف به

1395 :11.( 
 نقش اصلی در که سلمان بن محمد گرفتن قدرت ویژهبه عربستان جدید پادشاه هايانتصاب

 نسبت ترتهاجمی يرویکرد اتخاذ دهنده، نشانداشته است یمن به نظامی حملهگیري براي تصمیم

دکترین «، در قالب رویکرد تهاجمی عربستان در این دوره). Kinninmont, 2015( است ایران به
فزایش جلوگیري از ا این دکترین،گیري مبناي شکل تبلور عینی به خود گرفته است.» سلمان

ایران را علت اصلی بسیاري از مشکالت  ،دکترین سلمان ،در واقعقدرت ایران در منطقه است. 
داند. اصول این دکترین حاصل نیاز استراتژیک عربستان می غرب آسیاامنیتی در منطقه  -سیاسی

حذف بشار اسد از سوریه، مهار عبارتند از در وضعیت جدید منطقه است. اهداف این دکترین 
نظامیان گرفتن فزاینده ایران در منطقه، تضعیف شبهاي ایران، جلوگیري از قدرتبرنامه هسته

ور هاي تروریستی، تشکیل کشها به عنوان گروهتعریف آنشیعه در عراق، سوریه، لبنان و یمن و 
 نوعی رویکرد، این دکترین. تالش گسترده جهانی براي نابودي داعش و القاعده و فلسطین

ها به جنگ یمن نیز نخستین نمونه اي دارد. ورود سعوديبه تعارضات منطقه تهاجمی -نظامی
 ).1395(آرام،  از اجراي دکترین سلمان است

 

 راهبرد عربستان در قبال ایراند. 
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ویژه جمهوري راهبرد اصلی عربستان در قبال منطقه به ،طور که پیش از این عنوان شدهمان
 ،یرانقطبی با محوریت ااي به نظام تکجلوگیري از تبدیل نظم چندقطبی منطقه ،اسالمی ایران

رسد عربستان سعودي این راهبرد کالن خود سازي است. به نظر میاز طریق استراتژي بازموازنه
سازي سخت در قالب استفاده از : راهبرد موازنهکندمیساز دنبال را در قالب سه راهبرد موازنه

گرا در قالب اتحاد و سازي برونهاي نیابتی؛ راهبرد موازنهنیروي نظامی و تداوم جنگ
گرا در قالب افزایش سازي درونراهبرد موازنه ،اي و در نهایتاي و فرامنطقهسازي منطقهتالفائ

 هاي نظامی و اقتصادي.زمان توانمنديهم
 :هاي نیابتیسازي سخت در قالب استفاده از نیروي نظامی و تداوم جنگراهبرد موازنه. 1

کنند. لبنان نوعی جنگ نیابتی را دنبال می ایران و عربستان در حال حاضر در یمن، عراق، سوریه و
با توجه  رچندهشود. صورت حمله مستقیم نظامی دنبال میبه ، بیشترالبته جنگ عربستان در یمن

ویژه در هاي مذکور بهاحتمال موفقیت و پیروزي خود در جبههعربستان به روندهاي موجود، 
از  خودهاي گسترده حمایت نیست که از آن يامعنبه  امابیند، عراق و سوریه را پایین می

اهللا در لبنان با هدف فرسایش و همچنین تضعیف حزبسوریه  و در عراقهاي مخالف گروه
این  حاکمانراهبرد بلندمدت عربستان باقی خواهد ماند و  عنوانبه این .کشدتوان ایران دست ب
هاي در صورت تثبیت دولتحتی  اي خود تالش خواهند کردپیمانان منطقهکشور با کمک هم

کنند، فراهم می هاآنهاي مخالف هایی که براي گروهاز طریق حمایتمرکزي در این کشورها، 
قش نبه ربستان سعودي نسبت هرچند ع سازند.وارد آنان بتوانند خسارات مالی و نظامی به 

و جبهه دیشی در فرسا یجنگکه ایران در از ایناما  ،بلندمدت گروه تروریستی داعش نگران است
 . کند، استقبال میهاي باالیی بپردازدو هزینه درگیر باشدهمچنان سوریه و عراق 

هاي سازمانی کردن زیرساختبه منظور فلج گسترده خود رااقدامات این کشور  ،همچنین
هاي این سازمان را هدف قرار داده و به دنبال تضعیف ، اموال و داراییدنبال نمودهاهللا حزب

 و منطقه باشد.داخلی لبنان  تدر عرصه سیاس آنقعیت و جایگاه سیاسی مو
کی : یاياي و فرامنطقهسازي منطقهگرا در قالب اتحاد و ائتالفسازي برونراهبرد موازنه. 2

ایران در منطقه، اتحاد و  افزایش قدرت و نفوذاز راهبردهاي اساسی عربستان در قبال 
اي، عالوه بر تقویت اي است. در حوزه منطقهاي و فرامنطقههاي منطقهسازي با قدرتائتالف
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میان اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس علیه ایران، تالش اصلی عربستان  جانبه همکاريهمه
طوف است. در این اي معشده در توازن منطقهجاي عراق حذفبه جایگزینی یک قدرت سوم به

فاده از اي نیز استزمینه، اولویت اول با ترکیه و اولویت دوم با اسرائیل است. در حوزه فرامنطقه
 اي براي مهار نفوذ ایران مدنظرتوان و قدرت باالي کنشگري و مانور یک قدرت فرامنطقه

قه ا در معادالت منطگر سنتی آمریکست. در این زمینه، اولویت اول با احیا نقش مداخلههاسعودي
هایی نظیر انگلیس و ساختن قدرتت عدم همسویی ایاالت متحده، واردو اولویت دوم در صور

 فرانسه به سازوکارهاي امنیتی منطقه است.
میان اعضاي شوراي  جانبه همکاريتقویت همه ،سازي عربستاننخستین وجه ائتالف

 »اتحادیه خلیج فارس«ربی در قالب همکاري خلیج فارس و گسترش آن به سایر کشورهاي ع
 فارس خلیج همکاري اجالس شوراي در بار نخستین فارس، خلیج اتحادیه تشکیل است. طرح

همکاري خلیج فارس  شوراي سطح ارتقاي طرح در شد. مطرح عربستان توسط 2011 در دسامبر
 و مغرب پیوستنعضو این شورا،  کشور شش بر عالوه سیاسی، و اقتصادي ،امنیتی يبه اتحاد

). اتحادیه خلیج فارس در 101: 1395است (سیفی و پورحسن،  شده گرفته نظر در نیز اردن
ش پول واحد، کاه سیسأتي اقتصادي در حوزه و »جمعیامنیت دسته«پیمان  حوزه امنیتی ایجاد

روزهاي این اتحادیه که در . را در نظر دارداقتصادي  هايهاي گمرکی و تسهیل همکاريتعرفه
شد، در هاي عربی به کشورهاي عضو آن دنبال مینخست با هدف جلوگیري از بسط انقالب

سازي کشورهاي عضو در مقابل زدن امنیت و اقتصاد براي مقاوم شرایط کنونی عالوه بر پیوند
  شود.سازي با ایران نیز نگریسته میهرگونه تهدید داخلی و خارجی، به عنوان ابزاري براي موازنه

ر جنگ د» ائتالف عربی«، تشکیل توسط عربستان ايسازي منطقهنمونه دیگري از ائتالف
 مراکش سودان، مصر، بحرین، امارات، قطر، کویت، را کشورهاي ائتالف این یمن است. اعضاي

در یمن پیگیري  را خود حمالت هافرماندهی سعودي و محوریت با که دهندمی اردن تشکیل و
 خوردنبرهم از سعودي نگرانی دولت تشدید سازي عربستان در یمن،اصلی ائتالف کنند. دلیلمی

است.  بوده درون عربستان به مردمی هايخیزش تسري و یمن در ویژهمنطقه به در نیروها موازنه
 سازيدایره ائتالف بسط براي عربستان تالش یمن، علیه سازيائتالف مورد در اهمیت حائز نکته

کشورهایی  است عربستان توانسته اساس، است. بر این عرب جهان سطح به ارسخلیج ف سطح از
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 نشست در عربستان .کند خود درگیر سازيائتالف در نیز را اردن و مراکش مصر، نظیر سودان،

 29 تاریخ در که داشت عهده جریانی را بر محوریت مصر، الشیخشرم در اتحادیه عرب سران

در ادامه، . کرد را اعالمیا همان ناتوي عربی » ارتش واحد عربی«تشکیل  موضوع 2015 مارس
با سفر ترامپ به عربستان و دعوت از سران هفده کشور  راناتوي عربی ها تالش کردند سعودي

ح قرار برمبناي این طر. کنندعملیاتی عربی براي سفر به ریاض و دیدار با رئیس جمهور آمریکا 
 و نیروهایی چه خواهد کرد تعیین لزوم صورت در ناتو مانند که شود تشکیل ستاد واحدي است

شود (سیفی و  تشکیل سریع نیز واکنش مشترك واحد است شوند. همچنین، قرار اعزام کجا به
 ). 103: 1395پورحسن، 

اسالمی و  – کشور عربی 34با مشارکت » ائتالف نظامی اسالمی مبارزه با تروریسم«تشکیل 
سازي هاي ائتالفیکی دیگر از نمونه 2015کشور خارج از ائتالف در دسامبر  10حمایت 

ر یمن دموجود از ائتالف عربی که مجزاي این ائتالف اي با محوریت عربستان است. مقر منطقه
 گیري چنین ائتالفی را مبارزه باعربستان هدف اصلی از شکل هرچند، شهر ریاض است. است
براي  تالشبسیاري از کارشناسان هدف اصلی عربستان  نظرسم عنوان کرده است، اما بهتروری
براي  تر از آن تشکیل ائتالفی سنیمهمعراق و  و تر در سوریه، لیبیآفرینی و حضور پررنگنقش

  مقابله با ائتالف شیعه با محوریت ایران در منطقه است.  
ا براي ایجاد موازنه بجاي عراق اي بهرت سوم منطقهترکیه یا اسرائیل به عنوان قدواردکردن 

و ریاض و ویتال هرچند راهبرد دیگر عربستان است. در مورد ائتالف با اسرائیل باید گفت ،ایران
 به دلیلاما  د،ندانمنطقه میبراي خود و ، جمهوري اسالمی ایران را تهدید اول مشتركدر نگاهی 

همچنین  ونسبت به رژیم صهیونیستی دارند هاي اسالمی در داخل عربستان گروهی که حساسیت
ه تواند بنمیاسرائیل ، دارد غرب آسیاافکار عمومی سطح در پایینی که این رژیم مشروعیت 

ی دیپلماس«اما این دو در چارچوب  عملیاتی براي عربستان مطرح باشد.آشکار و عنوان متحد 
اند. در همین هاي خود در مورد ایران برداشتهکردن دیدگاهدیکهایی را براي نزگام 1»خط دو

شود که بین مقامات سابق، دانشگاهیان اي گفته میبه گفتگوهاي سیاسی (Track-two Diplomacy). دیپلماسی خط دو 1
ا گونه دیدارهها در آن نقش ندارند، اما اغلب خروجی اینگیرد و با اینکه دولتهاي فکر دو کشور صورت میو کارشناسان اتاق
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 جلسه محرمانه بین مقاماتی از پنجاز برگزاري  »الی لیک«در گزارشی به قلم بلومبرگ زمینه، 
 5+1منظور جلوگیري از دستیابی ایران و گروه به هاي اخیرسالعربستان سعودي و اسراییل در 

ترین این جلسات، . یکی از مهم(Lake, 2015) ان خبر داده استاي و مهار ایربه توافق هسته
ها محقق در زمان انجام این مالقاتکه - مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل »دوري گولد«دیدار 

 نژنرال بازنشسته عربستان و مشاور سابق بندر بن سلطا »انور عشقی«با  -مرکز سیاسی قدس بود
  در واشنگتن بوده است.

گرایی اردوغان در سیاست داراي مشکالت خاص خود از جمله عمل هرچندائتالف با ترکیه 
خارجی، روابط اقتصادي ایران و ترکیه، نگرانی ترکیه از تجزیه عراق و سوریه و استقالل کردها، 

خود را به  2017که در مسئله قطع روابط با قطر در ژوئن  - هاي ضداخوانی عربستانسیاست
، اما در مقایسه با رژیم صهیونیستی هم داراي مشروعیت بیشتري است و است -داد خوبی نشان

 سازي باالتري برخودار است. هم از قابلیت عملیاتی
ایران و ترکیه در خصوص نهادهاي مناسب نظم  هاي فوق و با توجه به اینکهبا وجود چالش

بتا دیدگاه نس، تالفاتی جدي دارنداي بعد از تحوالت موسوم به بهار عربی با هم اخجدید منطقه
پرطرفداري وجود دارد که معتقد است با توجه به وحشت ترکیه از نفوذ در حال تزاید ایران 
شیعی در منطقه، ائتالف راهبردي ترکیه با عربستان و کشورهاي عضو ائتالف سنی براي تحدید 

گونه به ر شرایط فعلی این). با این حال، د1394(مفیدي احمدي،  نفوذ ایران محقق خواهد شد
ین همکاري شود و تبدیل ارسد که همراهی ترکیه با عربستان به صورت تاکتیکی دنبال مینظر می

وذ اي، میزان قدرت و سطح نفهاي منطقهتاکتیکی به ائتالفی راهبردي به روند تحوالت بحران
سمت و سوي روابط  اي وآینده ایران در منطقه، وضعیت ترکیه در چینش جدید نظم منطقه

گرایی یا روي آوردن مجدد غرب آسیادوجانبه ایران و ترکیه و انتخاب راهبردي ترکیه در تداوم 
 به اروپاگرایی در سیاست خارجی این کشور بستگی خواهد داشت.

که در  شودهاي سنتی عربستان محسوب میاي نیز یکی از سیاستسازي فرامنطقهائتالف
 پر سازي پس از دورهاین ائتالفبا محوریت آمریکا پیگیري شده است.  هاي گذشته عمدتاًدهه

گیرد که با هم روابط دیپلماتیک ی صورت میاین نوع از دیپلماسی میان کشورهای .گیرددر دیپلماسی رسمی مورد استفاده قرار می
 رسمی ندارند. 
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 ندهرچترامپ از سر گرفته شده است.  دو کشور در زمان اوباما، بار دیگر در دورهروابط تنش 
بال دنمنعقد کرد بیشتر از آنکه بهدهاي هنگفتی که با عربستان سعودي ترامپ با قراردا

خود است، اما مدنظر سازي با این کشور باشد، به دنبال اهداف تجاري و اقتصادي ائتالف
کم از حمایت معنوي آمریکا براي دست ،ها انتظار دارند در ازاي این قراردادهاي هنگفتسعودي

 مقابله با ایران برخودار باشند. 
گیرد، صورت می »نفت در برابر امنیت«معادله  اي که برپایهفرامنطقههاي سازيائتالفاین 
 »ترزا می«دعوت از . شودعربستان محدود نمی سازي آمریکاي ترامپ بایاست همراهتنها به س

وزیر بریتانیا براي سفر به منطقه و شرکت وي در نشست شوراي همکاري خلیج فارس  نخست
 ویژه زمانی که مشاهده شد نخستبه ؛م این سیاست دانستشق دورا باید  2016 دسامبر 7در 

 کشورش و از آمادگی کردتهدیدي براي کل منطقه عنوان را وزیر انگلیس در مواضع خود ایران 
عقب راندن آنچه اقدامات  منظوربه ي همکاري خلیج فارسشورا براي همکاري با اعضاي
 خواند، سخن گفته است.تهاجمی ایران در منطقه 

: هاي نظامی و اقتصاديزمان توانمنديگرا در قالب افزایش همسازي درونراهبرد موازنه. 3
و  یشهاي ملی خوها با اتکاي به تواناییگرا، دولتسازي درونموازنهراهبرد در چارچوب 

به  .آیندبرمی اي خودبا رقباي منطقه سازيجانبه درصدد افزایش قدرت و موازنهصورت یکبه
یري گد تا با بهرهنکنتالش می هاسعودي ها اشاره شد،موازت دیگر راهبردهایی که در باال به آن

محقق سازند. این راهبرد نیز در قالب اي را سازي منطقهسازي داخلی و موازنهاز این الگو، امنیت
ترین پیشرفتهو خرید  2030انداز ارائه سند چشم مانندهایی همچون اصالحات اقتصادي مولفه

 سعودي عربستان وزیران شوراي 2016 آوریل اواخر در شود.تسلیحات نظامی پیگیري می
 اینتصویب کرد. » 2030انداز چشم« نام به کشور این براي را جدیدي هبلندپروازان استراتژي

اي و جهانی عربستان سعودي با هدف ارتقاء موقعیت منطقه زیر اصل سه پایه بر اندازچشم
دن شتدوین شده است: رتبه و مقام عربستان به عنوان قلب جهان اسالم و جهان عرب؛ تبدیل

عربستان به پیشران اصلی تجارت  راهبردي موقعیت تبدیل و گذاريسرمایه جهانی کانون به
 و آفریقا.  المللی و قطب اتصال سه قاره آسیا، اروپابین
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کت از یک شر» آرامکو«شامل تبدیل  ،هاي این سند براي دستیابی به اهداف مذکورسیاست
مومی به گذاري عتبدیل صندوق سرمایه ،پیوسته صنعت جهانیهمتولید نفت به یک مجموعه به

گذاري در براي سرمایه یهاي عمده عربستانتشویق شرکت ،ترین صندوق مستقل سرمایهبزرگ
نیازهاي ز اتولید بیش از نیمی  ،منظور دستیابی به جایگاهی مناسب در بازار جهانیمرزها به وراي

هاي شغلی بیشتر براي شهروندان و حفظ منابع منظور ایجاد فرصتنظامی خود در درون کشور به
ها، عربستان سعودي سیاست طریق این شود. ازداخلی و در نهایت توسعه خدمات دیجیتال می

 19 رتبه از کشوراین  اقتصاد کنونی جایگاه تغییراي نظیر بال دستیابی به اهداف بلندپروازانهبه دن

 درصد 65 به کنونی درصد 40 از خصوصی بخش سهم افزایش ،جهانی اقتصاد برتر کشور 15ه ب

 کشوراین  غیرنفتی ناخالص تولید در غیرنفتی صادرات سهم افزایش تولید ناخالص داخلی، در

 به سعودي ریال میلیارد 163 از کشوراین  غیرنفتی درآمدهاي افزایش ،درصد 50 به درصد16 از

 ریال میلیارد 600 از عمومی گذاريسرمایه صندوق هايدارایی سعودي، افزایش ریال تریلیون 1

 7/5 به درصد 8/3از خارجی مستقیم گذاريسرمایه افزایش و سعودي ریال تریلیون 7 به سعودي
  ).Saudi Arabia’s Vision for 2030, 2016( است تولید ناخالص داخلیدر  درصد

تقویت هر چه بیشتر بنیه نظامی و تسلیحاتی  ،گراي عربستانسازي درونمحور دوم موازنه
دهد عربستان در نشان می 1المللی استکهلمموسسه تحقیقات صلح بینگزارش این کشور است. 

دو برابر آلمان هزینه نظامی داشته و پس از چین در با پشت سر گذاشتن روسیه،  2015سال 
میلیارد دالر بوده، در حالی که  87 جایگاه سوم قرار گرفته است. بودجه نظامی این کشور بالغ بر

تا  2011در بازه . بوده است میلیارد دالر 5/55س میلیارد دالر و انگلی 4/66ه بودجه نظامی روسی
ارش است. این گز از عربستان پیشی گرفته در زمینه واردات تسلیحات هندکشور تنها  2015

 درصدي داشته 97افزایش  2015تا  2006دهد بودجه نظامی عربستان از سال نشان میهمچنین 
، دفاعی عربستان آخرین نمونه تقویت بنیه نظامی و. (Perlo-Freeman et al, 2016: 3-5) است

ست که در سفر اخیر ترامپ به عربستان نهایی رد دالري بین این کشور و آمریکامیلیا 110قرارداد 
 شامل ،میلیارد دالري است 300جزئی از یک قرارداد بزرگتر شود گفته میشد. این قرارداد که 

1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
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 انکت هاوك،لک ب ترابري بالگرد شینوك، ترابري بالگرد جنگی، ، ناو1تاد ضدموشکی سامانه
 بمب و موشک هزاران و سایبري امنیت و مخابراتی آوريفن راداري، هايسامانه آبرامز،
 شود. شونده میهدایت

رسد که تقویت بنیه نظامی و تسلیحاتی عربستان با هدف گونه به نظر میبه هر حال، این
 مقابله با افزایش براي آن ايپیمانان منطقهی این کشور و دیگر همهاي دفاعافزایش توانمندي

اي آنان در برابر ایران از و همچنین جبران ضعف مواضع منطقه ایران روزافزون توان موشکی
 طریق تغییر موازنه قدرت نظامی به سود خویش است. 

 

 گیرينتیجه
در حال تحول به یک نظم جدید است. این فرایند گذار در دو سطح  غرب آسیانظم امنیتی 

مایان اي خود را نهاي فرامنطقهقدرت هايتغییرات در استراتژياي و تحوالت ژئوپلیتیک منطقه
. نظمی که در است گذارده تأثیراي اي و توازن منطقهشدت بر روند معادالت منطقهو به کرده

اي، میزان اي و فرامنطقه، نحوه چینش بازیگران منطقهغرب آسیاصحنه سیاسی  ،صورت استقرار
نقش و نفوذ آنان بر معادالت منطقه و نحوه توزیع قدرت و ساختار کلی حاکم بر آن را تعیین 

شدت بر روابط دوجانبه و تنش میان ایران و عربستان به عنوان دو قدرت . آنچه بهکردخواهد 
این است که روند تحوالت بیش از یک دهه اخیر منطقه نشان ، استگذار تأثیراي رقیب منطقه

به سود ایران و به ضرر عربستان سعودي پیش رفته  غرب آسیادهد فرایند گذار نظم امنیتی می
بندي رسانیده است که اگر نقش و نفوذ رو به است و رهبران جدید سعودي را به این جمع
 غربسازي مجدد کنترل نشود، نظم آتی موازنه افزایش ایران در سطح منطقه از طریق راهبرد

 محور خواهد بود. ایران آسیا
شدن چنین نظمی و همچنین بازگرداندن موازنه ها براي جلوگیري از عملیاز این رو، سعودي

سازي سازي مجدد را در چارچوب سه راهبرد موازنهقوا به شکل سنتی آن، راهبرد کالن موازنه
گرا سازي برونراهبرد موازنه ،هاي نیابتیاز نیروي نظامی و تداوم جنگسخت در قالب استفاده 

1 THAAD 
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را گسازي دروناي و در نهایت راهبرد موازنهاي و فرامنطقهسازي منطقهدر قالب اتحاد و ائتالف
ظر ، به نوجود اینکند. با هاي نظامی و اقتصادي دنبال میزمان توانمنديدر قالب افزایش همرا 
یابد که یا فشارهاي ناشی از تحوالت در روابط ایران و عربستان زمانی کاهش می رسد تنشمی

هاي ناشی از این فشارها، اي همچنان به سود ایران و به ضرر عربستان رقم خورده و هزینهمنطقه
آمیز تسازي موفقیاي ایران وادار سازد و یا راهبرد بازموازنهعربستان را به پذیرش موقعیت منطقه

زدایی شروع شده و مناسبات دوجانبه از تنش ،بخشاي رضایتده و در پرتو یک توازن منطقهبو
 سر گرفته شود.
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