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   مقدمه
خصرو  پرا ا  پایرا  حکومرت     ای ایرا  هرا ترین رقیب م  باع وا  مهمعرهستا  سعودی ها

 های مخت می در حو   سیاست داخ ی   خارجی داشتا است کاصدام در عراق، هموار  دغدغا

، دفرا  ا  ام یرت   اسرتبالل    آمریکرا  هایها تدا م شراکت استراتژیک   کسب حمایتتوا  می

هرای اسرالمی     کشورهای شورای همکاری خ یج فارس، همکستوی عرهی، گسرترش سرا ما   

-221: 2۳۱1الم  ی ییز اشرار  کررد )اسردی،    تبویت یبش کشورهای اسالمی در یظم یوین هین

های عرهستا  در سیاست خرارجی    ییز هخش  یادی ا  دغدغا( ها  جود این، مباه ا ها ایرا217

کراهش یمروق   دیکرال  هرا  1722پرا ا   خصرو   هرا  دهد، هر این اساس عرهستا را تشکی  می

ای ایرا  هود  است کا این مسئ ا م جر ها پیدایش ت ش در ر اهط د  کشور شد  تا جایی م  با

سوی ایرن هرا یور در دسرتورکار قررار گرفترا       کا تالش هرای مهار ایرا  ها اهزارهای مخت ف ا 

یوعی خأل ها 1722است  این احساس خ ر ا  سوی عرهستا   مایی افزایش یافت کا تحوالت 

توایسرت ههتررین فرصرت را هررای     ایجاد کرد کا مری قدرت را در هسیاری ا  کشورهای م  با 

  حکومت م رک عکردان ییرز    ایرا  فراهم ک د  الکتا گ ین هرداشتی ا  جمهوری اسالمی در د ر

سر ایرن افعی)ایررا (   » جود داشت تا جایی کا اظهاریظر  ی در خصو  ایرا  مک ی هر ای کا 

 تا حد د  یادی گویای دیدگا  م می ریاض ها تهرا  هود  است   « را ق ع ک ید

؛ کادر جدید سیاسی در عرهسرتا  الکترا تشردید شرد    کارآمد  ر ی گ ین میزایی ا  خصومت ها

اهراین ا لویت سیاست خارجی عرهستا  م ک س ما  هر ج روگیری ا  یمروق ایررا  در م  برا     ه 

ایجراد بکرات   دیکرال  هرا  هود  است  در این مسیر عرهستا  ا  اهزارهای مخت می اسرتماد  کررد     

ترر در میرا    ای   ایمای یبش گسترد های م  باای   ر اهط د ستایا ها هرخی ا  حکومتم  با

 ها در پری (  عال   هر این، سعودیQuamar, 2014: 142است )  فراتر ا  آ  هود  همسایوا  

های در حال ظهور   متحدا  س تی خرود  مت و  سا ی ر اهط سیاسی   اقتصادی خود ها قدرت

( کا این میزا  ا  ترالش   تحرکرات دیم ماتیرک    Nonneman, 2005: 328) ایددر غرب هود 

ای ا  م رافع مشرترب هرا سرایر     ت یرد  شرککا  م ظرور  ها رتکاطاتحکایت ا  تالش هرای توسعا ا

عرهسرتا   شود این است کرا  ک شورا  ع یا ایرا  هود  است  هر این اساس، سؤالی کا م رح می

؟ کا در ادامرا  ک دیاستماد  م را یمباه ا ها ا ایمهار  یهرا یاشککا یگوویا ا  ها داریدگ یسعود
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تا هر اساس ارتکاطات گسترد  خود در اهعاد مخت ف ها ایجاد  توا  گمت عرهستا  تالش کرد می

ای را ع یرا ایررا  اجررا ک رد ترا در      پیوید م افع میا  خود   سایر ک شورا ، ها داریدگی شرککا 

 صورت تهدید ا  سوی ایرا ، حمایت سایر ک شورا  همسو را ها دست آ رد  

شرود کرا   اسی   اقتصادی م رح میسا ی عرهستا  سعودی در د  قالب ک ی در حو   سیشککا

های ییاهتی ایررا ،  یظامی   مباه ا ها گر  گرایی هر   سا ی،توا  ها ائتالفدر حو   سیاسی می

های س تی   ها تعریف شککا ارتکاطی ها هرخی ا  کشورها اشار  داشرت  در حرو     حمظ شککا

رق آسریا   ها سرا ی   اقتصادی ییز گسرترش ر اهرط هرا کشرورهای آسریای میایرا   قمبرا ، شر        

ایرد کرا در   ا  عمد  اهزارهای محد دسا ی ایرا  هرود   1722دید  ا  تحوالت کشورهای آسیب

گارگوب ممهومی ع وا  ها «سا یشککا»این پژ هش ا  اید   توجا خواهد شد  درآیها  اداما ها

 استماد  شد  است 

 

 بازدارندگی نوعیمثابه سازی به. شبکهالف
 یهرا سرتم یموج در قالرب س  نی  ا لدشویمحسوب م هاستمیس ایموج یظر نیشککا آخر اییظر

 نیر آ  است؛ ها ا ی ر د زا یهراهر ها م ستمیس یخر ج زا یاست کا در آ  م یکی  مکای یخ 

 طیمحر   یر تحو یخر جر  زا یها هما  م شود،یم ستمی ارد س یکا ایرژ زا یمع ا کا ها هما  م

  کررد  ی یهشیرا پآیها  رفتار توا یدارید   م قیمحاسکا دق تیقاه  هاستمیس یو  نیخواهد داد  ا

هرخوردار  یرخ یغ یژگیخواهد هود کا ا    د یچیپ یهاستمیس اییظر ستم،یس ایموج د م یظر

آ  اسرت   هرا عکرارت     ی ر د زا یر هرا م  اهسرتا   سرتم یس یخر ج زا یکا م مع ا نیها ا ؛هود 

یرو    نی  اا ردیها  جود ه ستمیرا در س یدیشد یامدهایپ مکن استکوگک م یریمتغ ،ترقیدق

مروج سروم     یداریرد  قیر دق ی ر یهشیپر  تیآ  قاه  یرفتار ییکود    الووها ریپذمحاسکا ،ستمیس

ها ممهوم  ستمیهود  سیرخ یآشوب است کا در آ  هر خص ت غ ایحو  ، یظر نیدر ا اتییظر

محرور  ارتکرا   ،هاستمییو  س نیا  خواهد شد  افز د ستمیس ی  خر ج ی ر د نیعدم ت اهق ه

تحول  ،الم  نیه استیها  ر د ها عرصا س هاستمیس ایموج ا  یظر نیا ،راستا نیهست د  در هم

کا یظریا شرککا ا  دل   ک دیم جادیا یجم ا ها داریدگ ا  الم  نیر اهط ه یهاد یدر پد یاساس

   آیدآ  هیر   می
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 -قدرت التمعاد ک  د نییتک مکن استم الم  نیه استیج کا ا  س نیهر ا دیشککا ها تأک اییظر

در ایرن میرا  متغیرهرای دیورری ییرز      (  152: 2۳۱1قاسمی، ) هاشد یها داریدگ قیا  طر دیتهد

هرا در قالرب   ها، ایجام هرا ی ها   شککاارتکا  یک شککا ها سایر ها ییاه د کا شام  اهمیت می

های گویاگو ، تعامر   یاگو ،  جود ها یورا  مخت ف ها هرداشتهای مخت ف ها قواعد گوشککا

هرای گویراگو  هرا یورا  مخت رف در در   سر وح مخت رف   عامر  هرین سر وح          استراتژی

اصوالً (  Gils. Van & Klijn, 2007: 39-159شود )های متمایز میاستراتژیک مخت ف شککا

 د،یر آیده د  ها  جود م یاجزاء تشک نیه یارتکاط یویدهایپ قیاست ا  طر یکیزیشککا سا   ف

ی جغرافیرایی  مر هرا کا  کرد فیتعر یارتکاط یهاع وا  سا  شککا را ها توا یم وریعکارت دها

مر ها جای خود را هرا   دلی ؛ ها همین ک دیمرا ها مر های ارتکاطی تکدی  آیها  را دریوردید   

 ;Stacey & Shaw, 2000)هسرت د  گراکرا مر هرا محصرورک  د  ارتکاطرات      ؛ایرد فضرا داد  

Brown, Thelen, 2005; Tilebein, 2006  هرایی  مرایی اهمیرت د گ ردا      (  گ ین شرککا

   د کا یوعی عدم تبار  در  ضعیت قدرت یظامی  جود داشتا هاشد یاهمی

 یکیاسرتراتژ  یهامخت ف    احدها   حو   یهاح با نیه ویدیپ ،یهدف اساس یسا در شککا

 ریخرا  ا  آ ، سرا   یادر صورت حم را هرا یب را    شک ی کاهااست  وریکدیها  یکیتی  ژئوپ 

  را یهز قیر طر نیر ترا ا  ا  زدیایومیقرارگرفتا    اک ش آیا  را هر ریتحت تأب  احدها ایها ح با

هرا  جرود ایرن، کارهردهرای      سرکب ا  حم را م صررف شرود      نی  هد افتایشیاقدام دشمن افزا

ههترین ر ش هرای ایجاد ها داریدگی هاشرد    مکن استمدهد این ر یکرد ی یشا  میسا شککا

 سا ی ها شرح  یر است:ترین کارهردهای شککادر اداما مهم

 های شککا؛متضررساختن دشمن ا  طریق ارتکا  کارکردی هین ح با  2

 های مخت ف؛   ما  دشمن در هحرا ایجاد اختالل در شککا   دریتیجا درگیرساختن هم  1

های درگیر در هحرا    دریتیجا افرزایش فشرارهای ها داریرد  هرر     ش تعداد طرفافزای  ۳

 دشمن؛ 

 افزایش احتمال اتحاد   ائتالف ع یا دشمن؛   1

ای ها سایر س وح افبی ا جم را  ها ا  س ح م ی   م  باافزایش احتمال سرایت هحرا   5

 جهایی؛
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 یموضروع وح هرا   درگیرر سراختن سرایر سر      افزایش احتمال سرایت عمودی هحرا   1

 ( 211: 2۳22قاسمی   کشا ر  شکری، )

 یهرا سرتم یسهررسری   هررای  را م سجمی یظری گارگوب شککا، یهااییظر   شککااصوالً 

کرا   دسر ج هتمامی جوایب یک معادلرا را   ک  دیمتالش  کاًیتبرگراکا  ؛ دییمایم فراهم پیچید 

 & Anderson)ای مای رد خا رمیایرا م اسرب اسرت     هرای پیچیرد   این یو  معادلا هرای محیط

Vongpanitlerd, 2013هرای شرککا م جرر هرا شرک  گیرری       عال  ، توجا ها تمامی ج کاا(  ه

 یمایرا  هرا  شککا ا  این یو  در حساس،  اهستوی یوعی مدلهای مرکب شد  است کا هاشککا

 آ ، در کرا  است  ضعیتی ایوریه حساس، در این حالت  اهستوی  (01: 2۳۱5قاسمی، ) دشویم

 سیسرتم  یظم  ضعیت در را پیامدها نیترنیسهمو سیستم، یهاایدا   در دگرسایی نیترکوگک

 دارددیکرال  هرا  را ییست تغییر آ  ها مت اسب کا شدیدی هسیار یهاخسارت ه اهراین دارد؛ پی در

(Lorenz, 1993)  قرار خود رفتاری آستایا در الم  نیه سیستم حساس،  اهستوی  ضعیت در 

دارد  قررار  آشروب  آسرتایا  در تعکیرری،  هرا    داشت یخواهد گ دایی فاص ا یتعادلیه ها   داشتا

(Ruelle, 1979 ) سا ی، مدلی ک ی ا  ر یرد حرکرت   یهایت ها قکر گ د یکتا مهم ا  شککا در

 : (2شود )در شک  میای ارائا ها یورا  ها سوی ها داریدگی شککا

است کرا هرا هرر میرزا  ارتکاطرات یرک ک شرور        « ارتکاطات»سا ی کایویی شککا( ممهوم 2

 ؛ک دمی تر هاشد توا  ها داریدگی هیشتری پیداگسترد 

( ای کا فضای پیچید    آشوهی خا رمیایا ییا م د گارگوب تئوریکی است کا این میرزا   1

 ؛ها را هررسی ک دهود  پدید گ دهعدی

مرکب شرد  اسرت کرا ایرن     های گیری شککاا م جر ها شک ( پیچیدگی شرایط خا رمیای۳

ترین تغییرر در خصرو  هرر    توجا دارید  هر این اساس کوگک«  اهستوی حساس»ها ها شککا

 ؛سایر ک شورا  مرتکط را ها  اک ش  ادار ک د مکن استمای کدام ا  ک شورا  م  با

گیرد کا ا  این می را در هرتمامی س وح   تمامی ک شورا  مرتکط ای ( ها داریدگی شککا1

تروا   مری  صورت ک ری ا  کارآمدترین یو  ها داریدگی هاشد  در مدل  یر ها مکن استم حیث

 را ترسیم کرد ای سمت ها داریدگی شککار ید حرکت ها
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 ایها و بازدارندگی شبکه. نظریه سیستم6شکل 

 

موردی هرا گورویوی    صورتها شود تامی ها مکاحث یظری م رح شد  تالشاک و  هاتوجا

 ها داریدگی عرهستا  در قکال ایرا  پرداختا شود 

 

 سازی سیاسیبازدارندگی در قالب شبکه ب.
ای در قالب تحوالت ژئوپ یتیکی م  برا  1722پا ا  خصو  ها تحول در یظم ام یتی غرب آسیا

ای را دریتیجا موا یا م  برا ای، شک  عی ی ها خود گرفتا   های فرام  با  ژئواستراتژیکی قدرت

د  تحول مهم در مسرائ  داخ ری عرهسرتا    درب     ،ها سود ایرا  ها پیش هرد  است  در این میا 

سوی اتخاق یوعی سیاسرت خرارجی تهراجمی سروق داد      یخکوا  سیاسی این کشور، ریاض را ها

ییز سرایت کرد  اسرت  (  این سیاست تهاجمی ها حو   مباه ا ها ایرا  ۱: 2۳۱1 ید، است )یورع ی

صورتی کا سیاست عرهستا  را ا  حالت م مع  ها فعال تغییرر داد  کرا م جرر هرا ترالش هررای       ها
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صورت ک ی هتوا  گسترش دام را ارتکاطرات   ای در مباه  ایرا  شد  است  اگر هاها داریدگی شککا

مرت کرا عرهسرتا     تروا  گ دستا سیاسی   اقتصادی تبسیم کرد، آیورا  مری   سا ی را ها د   شککا

 تروا   دلیر  سکب ر اهط دیم ماتیرک گسرترد    هرم هرا     یوعی ا  هر د  یو  اهزار هم هاسعودی ها

صورتی ک د هامالی هرای افزایش فشار   ها داریدگی در هراهر ها یور یاهمسو استماد  می العاد فوق

تررین  مهرم  هرا  ر ادامرا این امر را مشاهد  کرد  د 1722خصو  در تحوالت هعد ا  توا  هاکا می

  شدسا ی عرهستا  سعودی اشار  خواهد اهزارهای سیاسی شککا

 

  سازی با محوریت عربستانائتالف. 6
راهکارهای عرهستا  هرای ایجراد ها داریردگی در قکرال ایررا  اسرتماد  ا  شرککا        نیترمهمیکی ا  

مباه  ایررا  هرود  اسرت  در ایرن     ی سیاسی   ام یتی در هاائتالفی ا  ر اهط هرای ایجاد اگسترد 

ک یرد اژ    نیترر مهرم اشرار  کررد  ه راهراین، تهدیرد     « 2تهدیرد هیر یری  »توا  ها موضرو   حو   می

ی ام  برا ای کرا در شررایط    خصو ها(  Choi, 2003 and Bixon, 1994) ی استسا ائتالف

 ع روا  ها  هر این اساس ش اخت ا  جمهوری اسالمی اهدییماهمیت هیشتری  دیتهد خا رمیایا ع صر

 را توجیا کرد  است  هایسعودی ا  سوی سا ائتالفتهدید ا  سوی عرهستا  ییز، تالش هرای 

ها هرای ایجاد توا   ع یرا هرا یور تهدیدک  رد  یرا خرود را هرا یرک قردرت هرزر           د لت

یروعی تروا   را ع یرا تهدیرد     وید تا هاشهای یظامی میک  د یا  ارد ائتالفالم  ی متص  میهین

 جرود   ممکرن اسرت  خارجی ایجاد ک  د، تهدیدی کا در حال حاضر  جود دارد یرا در آی رد    

(  عرهستا  سعودی درصدد هود  است ترا ا  هرر د  ر ش   Schreer, 2016: 140هاشد )داشتا 

رسرید کرا هایرد     ها این یتیجرا  آمریکا مکارب   عدم حمایت  پا ا  سبو  دگهراستماد  ک د  

هرا یورا  هرا تعهردات    دیکال ها ه اهراین ؛ی   سیاسی هک دیظامی هاائتالفاقدام ها تشکی   رأساً

 ( Hunter, 2010: 93) مشترب هود  است

 ایررا   اسالمی جمهوری هرای ایدئولوژیک   ژئوپ یتیک رقیب تریناص ی ع وا ها عرهستا 

 هرای سیاست سا ی   اتخاقائتالف شک ها اغ ب ایرا  ها توا   ایجاد هرای را هاتالش هیشترین

های تهاجمی در اگرگا گ ین سیاست  است داد  صورت س ما  م ک ترتهاجمی   دستایاپیش

                                                                                                   
1. outside threat 
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اما در  مرا  م رک سر ما        ،ساهبا یکود د را  پیش ا  س ما    در د را  م ک عکدان ییز هی

دیکرال  هرا  ریراض  ام یتری    سیاسی جدید درکا یاهی محمد هن س ما  تشدید شد  است  قدرت

 عمر   اهتکرار    عرهسرتا   هرا یوری  هایظرفیت کرد فعال خود، س تی سکو  حالت ا  خر ج

 متحردکرد   جهرت  ریاض سوی ا  ایفزای د  تالش ر ،ا این  است ایرا  ها رقاهت در ایم  با

 حمراس  حتری    مصرر  ارد ، ترکیرا،  یظیر دیوری ها یورا  حضور ها ایرا  هراهر در س ی جکها

 ( Rafi Sheikh, 2015است ) گرفتا صورت ایرا  ها مباه ا هرای

 هرای د لرت  هاعث شد کا ها جود تضمین 1722عرهستا  ها ایاالت متحد  پا ا   دیاعتماهی

 دلیر  ، عرهستا  تمای  ها ایز ای ایرا  در  می ا اقتصرادی   یمتری داشرتا هاشرد هرا همرین       آمریکا

کشرور ایجراد    ۳1  جکها مکار   ها تر ریسرم را هرا   « اتحاد اسالمی ع یا تر ریسم»سرعت گر   ها

ای ایررا  هرا عرراق، سروریا، یمرن        ای مباه  پیویرد شرککا  کرد  هدف ا  این اتحاد، ایجاد شککا

هرای عرهسرتا  سرعودی،    پادشاهی 1721(  در همین راستا ا  Pasha, 2016: 397هود )ان حزب

ک  ردگا  عرهری در ائرتالف    امارات متحد  عرهی   همچ ین ارد    مغرب شررکت هحرین، ق ر   

ای خرارج  هودید تا ا  این طریق جمهوری اسالمی را ا  هرا ی م  برا   آمریکا ضدداعش ها رهکری

هرای  سرا ی هرا ائرتالف  (  عرهستا  تالش کرد ترا در هسریاری ا  پرر ژ    Sunik, 2018: 68)ک  د 

، عرهستا  شک  جدیردی ا  ائرتالف را م ررح    1725ال ک د  در دسامکر گ دجایکا س ح هاال را دیک

(  Gaub ,2016) 2کشور قدرتم د عرهی هرای مکار   ها تر ریسم هود  اسرت  ۳0کرد کا متشک  ا  

کشرور     17ها مشارکت « 1ت در شمال»مایور مشترب یظامی ها ع وا   1721این کشورها در فوریا 

گرری هرا   در یظرامی  گزافری سال هعد عرهسرتا  سرعودی هرا هزی را      هزار ییر  ایجام دادید   257

 ( IISS, 2017: 401شد )مجهزترین کشور پا ا  اسرائی  تکدی  

را گرایایرا  هرر    سرا ی   اتخراق سیاسرت   ترین سیاست عرهستا  در جهرت ائرتالف  مهم

ن در توا   ر د ها هحرا  یمن دایست  این کشور یکی ا  دالی  خود هرای حم را هرا یمر   می

صورتی کرا ایرن امرر در    داید هامی را ج وگیری ا  یموق ایرا « طوفا  قاطعیت»قالب ائتالف 

ائرتالف   (  در اینHyman, 2017: 1) یاهدگسترد  ها تاب می صورتها های سعودی ییزرسایا

                                                                                                   
1. Islamic Military Alliance to Fight Terrorism(IMAFT) 

2. North Thunder 
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شورای امارات متحد ، ارد ، مصر، ق ر، کویت، هحرین، مغرب، پاکستا    سودا    اعضای 

 وسرت د یپ عما  شرکت کردید  س وال، سومالی   اریتر  ییز هعد ها ایرن ائرتالف   جزهاهمکاری 

(Binnie, 2015 a; Madabish,2015هااین  )ترین هرا یورا  گردای رد  ائرتالف      حال مهم

سعودی   امارات متحد  هودید کا عال   هر تالش هررای ج روگیری ا     ج گ در یمن عرهستا 

  مبامات عرهستایی هارها یورایی خود را ا  داشت دها، یبش ایرا  را ییز در یظر یاهی حوبیقدرت

 ( Sunik, 2018: 69) ان جدید در مر های خود اعالم کردیدگیری یک حزبک ش

توجا ها یورا  عرهی م  با هرود ،  کایو  کا ا  دیرها  سا ی های ائتالفیکی دیور ا  یمویا

هرای افزایش توا  ها داریردگی خرود   « 2یاتوی عرهی»دهی ها ائتالفی در قالب تالش هرای شک 

 طررح  توجرا قررار گرفرت  ایرن    کز مر 1725مارس  12الشیخ در هود  است کا در یشست شرم

 «عکردالعزیز  هرن  س ما » ها مصر جمهوریرئیا «السیسی عکدالمتاح» دیدار در هاریخستین هرای

هرود      گیری ر هرر  این ائتالف ها موایع  یادی هرای شک  هرگ د شد  م رح عرهستا  پادشا 

احتمالی  هایترین اهداف خود را ج وگیری ا  تهدیداما یکی ا  مهم ،ه و  هم ها یتیجا یرسید 

ع روا  کررد کرا     گویانیاهاید  تییها در  1(foreign policy, 2015)ایرا  تعریف کرد  است 

ای کرا   ،مزیت در هرداشتا است  یخسرت  د ر یکردی یوپا هرای عرهستا   ع وا های سا ائتالف

ها تعریف دشمن مشترب ها ایز ای   ایجاد ها داریدگی  توایدیما  این طریق عرهستا  سعودی 

ی یروع های ها محوریت عرهستا  سا ائتالفا  طریق  توایدیمای کا  ،د م   ؛در مباه  آ  همردا د

ی تا حرد دی  سا ائتالفیبش رهکری خود در جها  عرب را تثکیت ک د   سوم ای کا ا  طریق 

  دهدیمرا کاهش  متحد االتیاخ ر  اهستوی ام یتی   یظامی ها 

 

 سیاسی و مقابله با نیروهای نیابتی ایران گرایی برون .1
گیررد کرا اساسراً    ای قررار مری  حیث در گارگوب ها داریدگی شرککا گرایی سیاسی ا  این هر  

ک د  عرهستا  سعودی ا  دیرهرا   ای ها یور م مع  را ها ها یور فعال تکدی  میها داریدگی شککا

سیاسری جدیرد      کرادر کارآمد  ر ی شد کا د  متغیرش اختا می کارمحافظاها یوری  ع وا ها

                                                                                                   
1. Arab NATO 

2. http://foreignpolicy.com/2015/04/09/the-arab-nato-saudi-arabia-iraq-yemen-iran/ 
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 اتخراق  م جر ها تغییر ر یکرد این کشور شد    در یهایرت هرا   1722توسعا یموق ایرا  پا ا  

(  د لرت جدیرد   Kinninmont, 2015) ایررا  ایجامیرد   در خصرو   ترر تهراجمی  ر یکرردی 

خأل ها  جود آمد  در م  با پا ا  خر ج ایاالت متحرد ، ایررا     جایدریتسعودی هرآ  هود کا 

یمروق خرود را هرا مر هرای عرهسرتا       کوشد ییر های ییاهتی خود را تبویرت کررد    دام را    می

اید کا تهدید ا  سوی ایرا  ها ها این یتیجا رسید (  سعودیSunik, 2018: 71)گسترش دهد 

گرایایرا  هرر    اتخاق سیاست ،ها همین سکب  بکات در یی عرهستا  را تضعیف ک د ممکن است

یری ا  یموق ها در   مر های دستایا هرای ج وگهرای مباه ا ها ییر های ییاهتی ایرا  اقدامی پیش

 (  Gause, 2017; Hinnebusch & Ehteshami, 2014) شودتصور میعرهستا  

عرهستا   1775پا ا  ت ش میا  عرهستا    ایرا    سوریا هر سر تر ر رفیق حریری در 

در خا رمیایا تکدی  ک رد  گرایی هر   سعودی تصمیم گرفت تا سیاست ایز اط کایا خود را ها

  یورایری ا  گسرترش ییر هرای ییراهتی      1722کا الکتا امکا  اتخاق این سیاست تا تحروالت  

 (  تمایر  هرا سیاسرت   Berti & Yoel Guzansky, 2014: 27) یشدایرا  در م  با فراهم 

ای یرد  ای ها اای ا  سوی عرهستا  پا ا  توافق هستا  اتکا هر ها داریدگی شککاگرایی هر  

(  گ رین شررای ی   Fawcett, 2015; Baxter and Simpton, 2015)جردی تکردی  شرد    

ای در تحوالت م  برا  هیشتر خوداتکاییسمت  ها عرهستا  را ها این سمت سوق داد کا هاید

ی ییراهتی  هاگر  ی ییاهتی مباه  ایرا    تالش هرای تضعیف هاگر  حرکت ک د  حمایت ا  

در  مدتا یمیی هود کا عرهستا  سعودی هرای ایجاد ها داریدگی در هااستیس جم ا ا ایرا  

  .(Sunik, 2018: 71داشت )یظر 

کررد  ایررا    ایترین اهداف عرهستا  سعودی ا  ج گ ییاهتی حاشریا در سوریا یکی ا  مهم

هرای مخت رف شورشری    مین تس یحات   آمو ش یظامی را هررای گرر    أت ر ، اینهود  است  ا

سرا  ترالش کررد ترا هرا حمایرت ا        (  هردین Schanzer 2012گرفرت ) ف اسد هر عهد  مخال

ی معارض سوری هر یتیجا کرار ابرگرذار هاشرد  در سروریا، هرر د  کشرور عرهسرتا         هاا یجر

هرای ییراهتی آ ،   تا ها ایجاد فاصر ا میرا  ایررا    گرر       ایدکرد تالش  متحد االتیاسعودی   

 د  کهای ییاهتی در سوریا محر م ابرگذاری این کشور را کاهش داد    ایرا  را ا  داشتن گر  

(Martini, York and Young, 2013: 1-2 )  
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امرا هررای    ، یرد تضعیف اسد در سوریا ها یموق ایرا  در این کشرور آسریب مری    هرگ د

یمروق ایررا  در سروریا تهدیردی      ها در یمن تهدید ا لیا   مباه ا هاا  مکار   ها حوبیعرهست

(  عرهسرتا  سرعودی ایررا  را شرریک     Crescenzi, 2012: 260)آمرد  حساب مری بایویا ها

هرای مرورد   تغییرر شررایط هررای تبویرت گرر       دیکال ها داید کا ضعیت هحرایی در یمن می

 هایحوبحمایت   یموق در مر های ج وهی یمن است هر این اساس ایجاد شکاف در ائتالف 

  ییر های عکدان صالح، حمایت ا  ییر های م صور هرادی   تشردید حمرالت هروایی هرر      

 دایرد تی ایررا  مری  راهکار هرای تضعیف   غ کا هر ییر های ییاه نیترمهمرا  هایحوبمواضع 

(Amin, 2015: 18-20    عرهستا  سعودی در خصو  یمن تالش کرد ترا موضرعی فعرال  )

را اتخراق کررد  اظهرارات عرادل الجکیرر در      گرایری  هرر    سیاسرت  دلی داشتا هاشد ها همین 

دفرا  ا  حکومرت مشرر   هرادی در     »در خصو   1725مارس  11ک مرایا م کوعاتی در 

دیکرال  هرا  فرارس داد کا عرهستا  سرعودی   کشرورهای خ ریج   شا  ی« های یمنمباه  حوبی

  عرادل الجکیرر همروار     هسرت د فارس   عصر جدیدی در سیاست خارجی خ یجگرایی هر  

ایرا  قرار داد  است   ع وا  کررد  اسرت    ط کایاتوسعای هااستیسی سخن خود را سوکی

یرک   ع روا  هاایرا   هایحوب  هرای  یک گر   ییاهتی م اسب هست د هایحوبکا هرای ایرا ، 

 ( Strategic Comments, 2017: 1) دیآیم حسابهام کع حمایت یظامی   تس یحاتی 

گمت سیاست عرهستا  سعودی در سوریا هرای مباه را هرا یمروق ایررا         توا یم تیدریها

اما ها مرر ر جرای خرود را هرا فشرار       ،ییر های ییاهتی ایرا ، هرگ د در اهتدا مداخ ا هود  است

در خصرو  ایررا       ترفعالمتحد  هرای ایمای یبش الم  ی ها د لت اسد   ترغیب ایاالتهین

ها حساسیت عرهستا  ها موضرو  یمرن، ایرن    این سیاست هاتوجا هرخالفان داد  است  حزب

داید هرا  های ییاهتی ایرا  میکشور مداخ ا مؤبر   پردام ا را سیاستی م اسب هرای مباه ا ها گر  

افزایش فشرار   ،متحد ایاالت گرایاتیحمای هااستیسها استماد  ا  ائتالف عرهی    سکبهمین 

 هاکا حوبیها پا گیرد ها را در دستورکار قرار داد  کا تا حد دی توایستا م اطبی را هر حوبی

 ید فتا هوددر اهتدای ج گ در دست گر
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 شبکه ارتباطی بازتعریف و تنظیم  .3
ها، عرهستا  سعودی تالش کرد  تا ها تعریرف   هرا تعریف حرو      محورهود  شککاها ارتکا هاتوجا

اصرول   نیترر مهرم سرا ی را یکری ا    هر این اساس عرهستا  سعودی ییز شککا  ارتکاطی خود همردا د

ی هرا شرککا کایو   ع وا هاداید  عرهستا  سعودی خود را سیاست خارجی خود هرای ها داریدگی می

ه اهراین ها یورایی کا راه ا م اسکی ها کایو  شککا هرقرار یک  د یرا تهدیردی    ،ک دای تعریف میم  با

  در ایرن خصرو    شروید یمر ع یا عرهستا  هاش د ا  شککا خرارج   هرا یورا  جدیرد  ارد شرککا     

ترالش کررد  ترا ا  شرککا      اختالفات اخیر خوددیکال ها ها یوری کا عرهستا  نیترمهمگمت  توا یم

ها فضای پا ا  داعش در عرراق؛  ق ر هود  است؛ ا  سوی دیور ریاض هاتوجا ،خارج   م ز ی ک د

درصدد هود  تا ها  اردکرد  این کشور ها شککا خود تا حد د  یادی ا  گسترش یموق ایررا  در ایرن   

ا رژیرم صهیوییسرتی را ییرز    گیرری هر  توا  تمای  هرا ارتکرا   کشور ج وگیری ک د  در همین راستا می

 ا جم ا تالش عرهستا  هرای ها تعریف   ت ظیم شککا ارتکاطی خود دایست 

دالی ی کا عرهستا ، ق ر را ا  شککا خرود خرارج کررد  هرا اخرتالف د        نیترمهمیکی ا  

  ترالش عرهسرتا  هررای ایمرای      فرارس جیخ کشور هر سر پذیرش مرکزیت عرهستا  در شککا 

(  در این خصو  محمرد  Khatib, 2014:1گردد )یهرمای ی م  باهاگالشیبش رهکری در 

کرا خرود   « ستهاگالشعرهستا  سعودی در خط مبدم مباه ا ها »هن س ما  ییز ع وا  کرد کا: 

هود  کا هر ها یوری کا هخواهد ها این تمای  عرهسرتا  مباه را    عرهستا مع ای البای مرکزیت ها

(  ق رر همروار    Ehteshami & Mohammadi, 2017: 5شود )یمک د ا  دایر  ر اهط خارج 

موجب اعتراض عرهستا  شد  است  عال   هر ایرن عرهسرتا     اا  اخوا  المس مین حمایت کرد  ک

گراکا این اختالف م جر ها تبویرت ایررا  شرد  ا      ؛در قضیا سوریا ییز ها ق ر دگار اختالف شد

د، جکها مخالما  اسد   مخالمرا  ایررا  را تضرعیف    دید ریاض شکافی کا میا  د  کشور ایجاد ش

(  عرهسرتا  ا   Khatib, 2014: 2اسرت ) ی ق ر هود  هااستیسکرد کا مبصر اص ی این شکاف، 

جمهوری اسالمی، این کشرور   کاهش یا ق ع ر اهط کشورهای عرهی ها جایدریتق ر ایتظار داشت 

امرا   ،هرگ د اقداماتی ا  سوی ق ر ایجام شرد ی خود را در قکال ایرا  تغییر دهد  هااستیسییز 

 (  Ehteshami & Mohammadi, 2017: 5م اهق ایتظارات عرهستا  یکود)
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در سوی دیور عراق در ها تعریف شککا ها داریدگی عرهستا  اهمیتی هریش ا  پریش یافترا    

بکات در فضای پا ا  داعش؛ ریاض ر اهرط خرود را هرا عرراق     سمت ها است  ها حرکت عراق

ممکرن  سترش داد    دیدگاهی استراتژیک ها این کشور دارد  اهمیت عراق تا جایی است کا گ

هرر   دلیر  ای شود ها همین م جر ها تشدید خصومت یا همکاری میا  رقکای س تی م  با است

دای رد  یمر صرح ا هرا ی هرا حاصر  جمرع صرمر        ع وا هاد  ها یور ایرا    عرهستا ؛ عراق را 

(Hansell and Guffey, 2009: 60) را هررای   هرا گرام آ  هرود ترا حرداق     دیکرال  ها   عرهستا

یمرود ایرن سیاسرت ا      نیترر مهمایرا  هردارد    ای سهاج وگیری ا  پرکرد  خأل قدرت در عراق 

هود کا الکتا ایرن   1772سوی عرهستا  تالش هرای ها گشایی سمارت این کشور در هغداد در اکتکر 

 حرال هرااین سمارت عرهستا  در عراق افتتاح شرد؛ هرا درا ا کشرید      رسماًکا  1720فرای د تا سال 

ی یررم هررای   هرا اسرت یسایرن هرود  ترا ا     دیکرال  هرا  عرهستا  سعودی در خصو  عراق هموار 

کررد  ی گذارایسرمای در عراق ا ایقکهر ع اصر  سکبابرگذاری در این کشور استماد  ک د ها همین 

(Hansell and Guffey, 2009: 62  در ایرن  )  یرواف عاهرد مشرا ر پیشرین د لرت      خصرو ،

ا  عرراق خرارج شرود هررای      آمریکرا  کرا یدرصرورت عرهستا  سرعودی  » سعودی ع وا  کرد  هود:

(  Solomon, 2006) «حمایت ا  اه  سر ت عرراق؛ هرا مسرائ  ایرن کشرور  ر د خواهرد کررد        

ستا  سعودی؛ ریاض هایرد  هرای جذب عراق ها شککا عره عرهستا  سعودی هر این اعتباد است کا

موافق ایررا  حمایرت ک رد کرا در ایرن مسریر        ا ییظامشکاها یرمی ا  قکای  اه  س ت عراق ع یا 

 ( Hansell and Guffey, 2009: 63هاشد )ر یکرد م اسکی  ممکن است 2استماد  ا  قکی ا شمر

آ  است ترا هرا  اردکررد  عرراق هرا      دیکال ها هاید ع وا  کرد کا عرهستا  سعودی تیدریها

یب ا قوت ایرا  در م  با را ها گالش هکشرد ترا    نیترمهمشککا ها داریدگی عرهستا  سعودی؛ 

د؛ هتوایرد جرایوزین   شرو   هرا شرککا ایررا   ارد     ق ر ا  شککا این کشور خرارج  کایدرصورت

رژیرم صهیوییسرتی ییرز    م اسکی هرای آ  داشتا هاشد  ضمن ای کا تمای  ها هرقراری ارتکرا  هرا   

 هر ایجاد ها داریدگی ع یا ایرا    دریتیجا تهدید مشترب هود  است کا عرهسرتا  را هیشتر مکت ی

 ها تعریف شککا در خصو  رژیم صهیوییستی کرد سمت ها

 

                                                                                                   
1. Shammar 
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 های سیاسی سنتیحفظ شبکه. 4
هاشرد کرا   ممیرد   ممکن استافز د  ها یورا  جدید ها شککا ارتکاطی ا  سوی عرهستا   مایی 

متحرد   این کشور هتواید ر اهط س تی خود را ییز حمظ ک د  هر این اساس حمظ ر اهط ها ایاالت

این در صرورتی هرود  کرا اتحادیرا ار پرا         ردیگیم  اتحادیا ار پا ییز در این گارگوب قرار 

  در یرد اهرود  مخالما  ایررا    نیترمهمدر د  حو   حبوق هشری   ام یتی  هموار متحد  ایاالت

ای   هرد   جرایوزین   متحد    غرب هرا یوری م  برا  مباه  عرهستا  سعودی ییز هرای ایاالت

داریررد اسررت   عررال   هررر ایررن هررر د  کشررور م ررافع مشررترکی ییررز در خصررو  ایرررا      

(Mossallanejad, 2017: 46ایاالت  ) ایدستاد یامتحد    اتحادیا ار پا در ک ار متحد خود   

ای خرود را ا  دسرت   پیوید فرام  برا  نیترمهمییز ها این یکتا  اقف هست د کا یکاید  هایسعود

ایرن پیویرد در تحروالت اخیرر مای رد قتر  خاشربچی           هرگ د(  Kausch, 2015: 3هده د )

اما ارتکرا  اسرتراتژیک ایراالت     ،افزایش ت مات یاشی ا  ج گ یمن تحت تأبیر قرار گرفتا است

تردا م ر اهرط هرا عرهسرتا  را در      ممکن استتر دارد کا گاهی ه  دمدتمتحد  ها عرهستا  دید

اما عرهسرتا  ترالش    ،در خصو  ار پا گ ین دیدگاهی  جود یدارد هرگ دا لویت قرار دهد؛ 

کرد  تا ا  طریق پیویدهای اقتصادی در قالب خرید تس یحات فشار یاشی ا  این جهرت را ییرز   

 ک ترل ک د 

ار پا ها عرهستا  سعودی در خصو  ایررا    ایاتحادمتحد    تی مشترب ایاالهاپر ید 

حمرظ ر اهرط متباهر  هاشر د     دیکرال  ها ف س ین هاعث شد  است تا طرفین-  م اقشا اسرائی 

(Kemp, 2003: 174 )  عرام ی کرا    نیترر مهرم است کرا   آگا عرهستا  سعودی ها این یکتا

پیویرد م رافع هرا هرا یورا  قدرتم رد      ها داریدگی در مباهر  ایررا  ایجراد ک رد،     ممکن است 

در   شککا ارتکاطی خود هود  است  ر اهط عرهستا    آیها  ای    اردکرد  یا حمظفرام  با

سا متغیر تحکیم یافتا است  یخست ای کا عرهستا  سرعودی در قکرال     اس اهامتحد  ایاالت

ن ک رد  د م ای کرا اهرداف    تعهد دارد تا مسیر ایتبال ایرژی را ها غرب تضرمی  آمریکا ار پا  

   شرود یمر ای   تباه  ها ایررا   ژئواستراتژیک مشترکی در م  با دارید کا شام  بکات م  با

ی ام یتری در  هرا اسرت یسد  طرف تعهدات مشرترکی در خصرو     2۱۱7سوم ای کا ا  دها 

(  عرهستا  سعودی   Baxter & Simpson,2015: 141دارید )پاسخ ها تهدیدات تر ریسم 
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مدا م در حال ها تعریف تهدیدات هست د ترا ا  ایرن طریرق هتوای رد      صورتهامتحد  االتای

 ضرو  د  هردف دیورر مو   1722ه راهراین تحروالت    ،اهداف خود را ها یکدیور یزدیک ک  د

دشرم ا  مشرترب معرفری     ع روا  هرا ها تعریف قرار گرفت کا جمهوری اسالمی   داعش را 

   مردت کوترا  ، پردام را امرا   الوقو بیقرتهدید  ع وا ها  این د  دشمن مشترب یکی کردیم

 توجا قرار گرفت  کایو  ه  دمدتتهدیدی پایدار    ع وا هادیوری 

سرت  ا ا آ  ترگسترد متحد    ار پا ها عرهستا  ای کا دام ا   گستر  ر اهط ایاالت تیدریها

امرا عرهسرتا  سرتو      ،حو   موضوعی خرا  محرد د شرود   یا  کا هتواید ها هرها  مایی خا 

ها داریدگی خود را حمظ ر اهط س تی خود سما در صورت ممکن گسترش دام را ارتکاطرات   

 داید  می

 

 سازی اقتصادیبازدارندگی در قالب شبکهج. 
توجا عرهستا  هرود ؛   کایو سا ی متغیر ا ل شککا ع وا هاگذشتا ا  حو   سیاسی   ام یتی کا 

 ییز اهزار مهم دیور هرای ها داریدگی در مباهر  ایررا  هرود  اسرت    ی اقتصادی عرهستا  هاتالش

ی ا  ر اهط   سر ح ر اهرط خرود هرا هرا یورا ،      ه دتیا لوی کا تالش کرد  تا ها ارائا صورتها

 حمظ یماید  در  یریا  کشورهایی کا ا لویت د م دارید را ا  طریق اقتصادی جذب شککا کرد 

 اختا خواهد شد تر ها این هحث پردکام  صورتها

 

 آسیای مرکزیدر اقتصادی  سازیشبکه. 6
آ   تکرع هرا متحرد     رقیرب ایراالت   نیترر مهمفر پاشی شور ی   خر ج آسیای مرکزی ا  ک ترل 

ایدئولوژی  حالهااینعرهستا  سعودی  می ا را هرای  ر د آرام عرهستا  ها این م  با فراهم آ رد؛ 

آیهرا   اهزارهایی هودید کا ریاض تالش کرد ترا ا   نیترمهم ع وا هادر اهتدای را    اقتصاد در اداما 

هرای گسترش شککا یموق خود در این م  با استماد  ک د  این امر  مایی هررای ریراض ا  اهمیرت    

دیکرال  ها ای ییزرقیب م  با نیترمهم ع وا هاایرا  سالمی امهوری کا ج شدیمهیشتری هرخوردار 

 ها یورا  جدید ها شککا ارتکاطی خود هود  است  ردکرد  اگسترش حو   یموق   



 79پاییز  16 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   611

ده رد  ر اهرط   اهرزار توسرعا   ع روا  هرا عرهستا  سعودی در اهتدای مسیر ا  مذهب مشترب 

استماد    تالش کرد تا آسیای مرکزی را ها جها  اسالم اه  س ت هرگرداید  هرای دسرتیاهی هرا   

این هدف عرهستا  سعودی در اهتدا حد د یک می یو  قرآ  هرا آسریای مرکرزی صرادر کررد        

یی هرای آ  اختصا  داد  عال   هرر ایرن م رک فهرد ا  طررح پرذیرش  ائررین ایرن         هاهودجا

  یر خارجا عرهستا  سعود المیص   2۱۱1استبکال کرد   در فوریا  2۱۱1   2۱۱2در  کشورها

ا هکستا  ییز  ها ر اهط دیم ماتیک خود را رسماًا  آسیای مرکزی دید  کرد   عرهستا  سعودی 

ک  د  عرهسرتا  در  (  ا  دیور اقدامات تبویتNewYork Times, 30 Dec 1991کرد )هرقرار 

می یرو  دالری ا  طریرق سرا ما      17هرای مرالی مای رد کمرک     ایک   کمکا هکستا  تأسیا ه

 ( Cordahi, 1992: 16-17)ک مررایا اسرالمی   اتحادیرا جهرایی مسر مایا  در مکرا هرود        

ی مالی عرهستا  ها کشورهای آسیای مرکزی در حالی هود کا ریاض  اقف ها این امرر  هاکمک

 تبویت ه یا مالی خود ییا  دارید   هر گیز ها یافتا هیش اکا کشورهای تا   استبالل شدیم

ی اقتصادی خود را توسعا هخشرد  هاتیفعالعرهستا  سعودی تالش کرد تا در قزاقستا  ییز 

 شرد های مذهکی اه  س ت ها این کشرور  ارد  در اهتدا ها ع وا  حمایت ا  گر   دلی ها همین 

ی عرهسرتا  در  هرا یگرذار ایسررما سرتین  را ه یا  یهاد کا ا  یخ« 2الکرکت قزاقستا »سما هایک 

هرا   2۱۱1(    یرر خارجرا عرهسرتا  هرار دیورر در فوریرا       Rashid, 1994: 221)م  با هرود  

ا هکستا ، ترکم ستا    تاجیکستا  مسافرت کرد   طرفین هر سر تأسیا یک سا ما  همکاری 

اقتصادی مشترب مذاکر  کردید  تأسیا این سا ما  اقتصرادی هررای طررفین اهمیرت متمرا تی      

 ؛سیاسی مهم هرود  ا یظری عرهستا  اقتصادی   هرا ا یظرداشت؛ هرای کشورهای آسیای مرکزی 

 یافترا آغرا  کررد  هودیرد    گراکا رقاهتی را ها ایرا  هر سر حو   یموق در کشورهای تا   استبالل

(Chubin, 1992: 316 )   اعتکار   سرمایا هرا   صورتهامی یارد دالر  27عال   هر این، عرهستا

می یرو  دالر   22اکتکر ییز حرد د   12ترکم ستا  هرای ص ایع گا  این کشور اختصا  داد   در 

اقیایوس ه د هرای ترکم سرتا  در یظرر گرفرت   ترکم سرتا  در      هرای ایجاد پایایا صادراتی ا 

  1ها عضویت هایک توسعا اسالمی عرهستا  درآمد 2۱۱1سال 

                                                                                                   
1. Al-Baraka Kazakhstan 

2. Middle East Economic Digest, 14 February 1992. P. 5. 
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 هرا شر اخت  سرت ترا   ا آ دیکرال  هرا  عرهسرتا   رسرد یمر ها این اقردامات هرا یظرر    هاتوجا

ای اهزار ال م هرای هرقراری ر اهط را ایتخاب ک د  این در حالی ها یورا  م  بای هایا م دیی

است کا اهمیت این م  با هیشتر ا  ای کا ا  هاهت ام یت عرهستا  هاشد ا  هاهت رقاهت هر سر 

ه اهراین ا  دید عرهستا   ر د کشورهای آسریای مرکرزی هرا    ؛ حو   یموق ها ایرا  هود  است

را ا  آیهرا   ممکرن اسرت   افترا ییتوسعاهستا    پیوید اقتصادی ها کشورهای شککا ارتکاطی عر

 دسترس ایرا  خارج ک د 

 

 تقویت روابط اقتصادی با شرق آسیا. 1
م ک عکدان تالش کرد تا ر اهط کارآمد  ر ی ها خصو ها   1772عرهستا  پا ا  تحوالت 

داد را در دسرتورکار قررار    «2یوا  ها شرق»ر یکرد  سکب نیهمخود را ها شرق ههکود هخشد؛ ها 

(Pradhan, 2013: 236الکتا  ) س تی عرهستا  ر اهط اقتصادی م اسکی ها کر  ج وهی  صورتها

ر اهرط   های اقتصادی یوظهرور هرود  اسرت      ژاپن داشتا است   عمد  تمرکز هحث هر قدرت

ک رد الکترا   اد استراتژیک حرکت مری ی اتحسوهاعرهستا    گین ها همکاری اقتصادی شر     

دیکرال  هرا  نیگر  همک د   هم عرهستا  تالش دارد تا گین را ها مرکز دایر  ارتکاطی خود یزدیک

هرا خرود،    آمریکرا  آ  است تا ا  طریق توسعا ارتکا  ها عرهستا  ضرمن یزدیرک کررد  متحرد    

ک رد  ا  سروی دیورر     ی فضای جدیدی را در اقتصاد   سیاست خا رمیایا هرای خود هرا  یوعها

متحرد  را فرراهم کررد     افزایش فشار هر ایراالت  م ظورهای هرای عرهستا  اچایدراقتصاد گین، 

متحد  را  ادار هرا پرذیرش   ها تهدید توسعا ر اهط ها گین، ایاالت ضر رتاست تا در صورت 

ر اهرط گرین       پیویدده رد  نیترر مهمحال، اقتصاد ایرژی همچ ا  ی خود ک د  هااینهاخواستا

 عرهستا  هود  است 

آ  هرود ترا میرا  م رافع اقتصرادی   همکراری       دیکرال  ها در ر یکرد یوا  ها شرق، عرهستا 

همروار  ایررژی در کرایو  م اسرکات قررار       دلی استراتژیک ها گین پیویدی ایجاد ک د ها همین 

 ار یمتری  ی هرا سرو هرا (  هر این اساس گین ییرز حرکرت   Al-Tamimi, 2012: 3)داشتا است 

                                                                                                   
1. look east policy 
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گراکرا   ؛عرهستا  را در دستورکار قرار داد    تعمیق ر اهط ها ایرن کشرور را ضرر ری دایسرت    

می یرو  هشرکا    21تا  2۳هتواید میزا  ایرژی خود کا حد د  1717آ  هود  تا سال دیکال ها گین

ا   ( Al-Sudairi, 2012: 5)   در این مسیر ها عرهسرتا  ییرا  دارد   ک ددر ر   است را تأمین 

گراکا ر اهط اقتصرادی   ؛شریک اقتصادی م اسکی هاشد ممکن استدید پکن عرهستا  سعودی 

ای کرا شرککا ارتکراطی محرد د ایررا        خصرو  هرا هرخوردار اسرت   فرا اییها ایرا  ا  یوسا  

 پررت ش ام یت مالی هرا یورا  اقتصرادی هاشرد  ا  سروی دیورر راه را        ک  د نیتضم توایدییم

متحد  ییز، ایجاد ر اهرط راهکرردی هرا ایررا  را پرخ رر کررد        ایرا  ها ایاالتمهوری اسالمی ج

شد  هرا شرککا اقتصرادی   ارتکراطی عرهسرتا  سرعودی ا        ه اهراین ا  دید گین، یزدیک ،است

 هرخوردار هاشد  ممکن استتری یش  دستا رد ه ترکمریسک 

اتحاد اسرتراتژیک حرکرت   سمت ها ر اهط عرهستا  ها گین ا  ر اهط اقتصادی 1722پا ا  

ی خود را ها گین ها اشتراب هورذارد کرا در ایرن    هاییورایعرهستا  تالش کرد تا  ر ،ا اینکرد 

ی اهسرتا ی هرا تیر فعال»، «تر ریسرم »، «همکاری یظامی»، «تهدید ایرا »ی ها ای مها در یورایی

عرهستا  هررای خرر ج ا    ( کا یشا  ا  تمای  Al-Tamimi, 2012: 16-19) ایدهود « عرهستا 

ی هرا ی اهسرتو ر اهط سیاسی است هر ایرن اسراس هرا توسرعا     سمت ها ر اهط اقتصادی صرف

ی سیاسی   اقتصادی مشترب میا  د  کشور فشارها هرر ایررا  هررای    هاپر ید متباه    تعریف 

   اهدییمداد  امتیا  هیشتر ها گین افزایش یا  ها یوری در ر اهط

ی کرا در  صرورت هرا  اساسری ر اهرط هرود  اسرت     اقتصرادمحور   ژاپرن  در ر اهط عرهسرتا   

عرهستا  ییز جایوا  خاصی ها ژاپرن   اقتصراد ایرن کشرور داد  شرد  اسرت        17۳7 ایدا گشم

(Progress Report, 2018: 1-5   عرهستا  سعودی تالش کرد  تا دیدگا  اقتصرادی جرامعی  )

آ  را ترهیت ییر های متخصص عرهستایی  ها ر اهط خود ها ژاپن داشتا هاشد کا هخش مهمی ا 

را در ریاض افتتراح کررد     2«ژاپن-سعودی ایدا گشمدفتر » دلی داید ها همین ا  سوی ژاپن می

سرالمی  امهروری  پایردارتر ا  ر اهرط ج   مراترب هاهر این اساس ر اهط عرهستا  سعودی   ژاپن 

ستا  ها تک ولوژی ژاپن   ییرا   ای کا ییا م دی د سویا عره خصو هاایرا    ژاپن هود  است 

 ژاپن ها یمت   م سوجات یمتی ها تبویت ر اهط د  کشور م جر شد  است 
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ای در ر اهرط هرا عرهسرتا     عد اقتصادی یبش  یرژ  قکر شد ، اید یزی ییز ا  هُ ئ اسعال   هر م

مکادالت اقتصادی مستبیم   هم در قالب ییر هرای کرار در عرهسرتا  یمرود      صورتها د کا همردا

هرا   2۱15یافتا است  عرهستا  سعودی ا  یخستین کشرورهایی هرود کرا اسرتبالل ایرد یزی را در      

اما عرهستا  سعودی ترالش   ،اقتصادی هود  استاغ ب رسمیت ش اخت  هرگ د ر اهط د  کشور 

 ایتأساقدام ها دلی  ی را ییز ایجاد ک د ها همین اد جایکاکی تا فعالیت فره وی   مذه است کرد 

ی ا  دایشروا  امرام   اشرعکا کرد کا  2۱20در جاکارتا در سال « 2مؤسسا م العات عرهی   اسالمی»

اید یزی در معادالت  هرگ د(  Juned and Saripudin, 2017: 49)محمد هن سعود هود  است 

این هرا یور را  است اما عرهستا  سعودی توایستا  ،ار ییستی هرخورد یس وسیاسی گ دا  ا      

گمت کا عرهسرتا  سرعودی هرا د  دلیر  کرا       توا یم تیدریهادر شککا ارتکاطی خود حمظ ک د  

اقتصادی   ر اهط م اسرب هرا مراکرز قردرت در ک رار       کمییز قکر شد کا شام  ریسک  نیا اشیپ

 آسیا هرای راه ا هود  است  ی شرقها ار تأمین ایرژی گزی ا ترجیحی کشورها

تحرت   شدتهاشککا ر اهط ایرا  را  ،الم  ی اخیری هینفشارها   هامیتحراین در حالی است کا 

  دهدمیخورد  توا   ها ضرر ایرا  تغییر همک د کا  می ا را هرای هرمیمحد د فشار قرار داد    

 

 عربیدیده از تحوالت اقتصادی با کشورهای آسیب هایتوسعه همکاری. 3
ی ام یتی، ییاهتی سا ی   اقتصادی در غرب آسیا هااستیسی خ ا   آ مو عرهستا  سعودی ها 

ها این یتیجا رسید  است کا متغیر اقتصادی هرای ارتکا  ها کشورهای  1722پا ا   خصو ها

اهزارهرای یمروق سیاسری پرا ا       نیترر مهمیکی ا  ممکن است ا  تحوالت مذکور  د یدبیآس

ای کا هر این عبید  است کا هرا  اردکررد  فضرای هرا ی هرا حرو          خصو هاتحوالت هاشد 

اقتصادی جمهوری اسالمی را ها عبب هراید  در این راستا عرهسرتا  ترالش کررد ترا هرا مصرر،       

ورهای مرذکور،  ییرا  کشر   هرحسرب ها توسعا ر اهط دیم ماتیرک،    ما همعراق، سوریا   یمن 

عرهستا  تالش کرد  است تا ها تشخیص ییا  اقتصادی مصرر   ی اقتصادی ییز ارائا دهد هاکمک

کرد  مصر ها شککا ارتکاطی خود اقدام ک د  الکتا در ها  ارد 1722سا ی در فضای پا ا  ها ها 
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کرا   گمرت  تروا  یمر ی کرا  صورتها دیور اعضای شورای همکاری ییز قرار دارید عرهستا ک ار 

اسرت  فرارس هرا ام یرت م ری مصرر پیویرد خرورد         ام یت کشورهای شورای همکراری خ ریج  

(Farouk, 2014: 2  ) 

 متغیر ر اهط عرهستا    مصر پا ا  مکارب هود  اسرت  در  نیترمهم ،موضو  مالی ،حالهااین

عرهستا  سعودی خود را متعهد ها پرداخت گهار می یارد دالر  ام ها مصر کرد کا شام   1722می

ییز عرهسرتا  سرعودی    1721می   عال   هر این درشدیمیک می یارد  دیعا در هایک مرکزی مصر 

می یو  دالر هستا مکم  هررای اقتصراد مصرر     صدهمتدر پی ها گشت سمیر ها مصر د  می یارد   

می یرو  دالر ییرز    صدهمت  حد د یک می یارد    (Al–Arabiya, 2012) لی تعیین کردکمک ما

اخوا  ر ید حمایت مالی عرهستا  را متوقرف کررد   کارآمد  ر ی ها اقتصاد مصر تزریق کرد  الکتا

د   کمترر ا  یرک   شفعال هار دیور  172۳ لی این جریا  پا ا  خر جشا  ا  قدرت در جوالی 

همتا هعد عرهستا  مک غ پ ج می یارد دالر هستا حمایتی ها مصرر ارائرا داد کرا شرام  یرک می یرارد       

گریت مالی، د  می یارد  دیعا در هایک مرکزی مصر   د  می یارد ییز صادرات محصوالت یمتی ها 

حرامی   نیترر مهرم همچ ا  عرهستا  سرعودی   ه اهراین،  (Gulf News, 2013) شدیماین کشور 

    شودیممالی مصر در میا  کشورهای م  با در د را  پا ا  مکارب محسوب 

ی مجدد آ  ریا سرگییز پا ا  توقف صادرات محصوالت یمتی    1720این ر ید تا سال 

ی صرورت ها ای را ا  یموق در مصر ها دارد تدا م یافت تا هدین یحو عرهستا  هتواید رقکای م  با

ی مالی ایررا     هاتیحماکا در موج هرک اری مرسی، ق ر یموق خود را ا  دست داد   در موج 

 ترکیا را ییز ا  ها ی خارج کرد 

ترین اهزار عرهستا  در عراق هرای ج وگیری ا  یموق ایرا  هود  است  عرهسرتا   اقتصاد، مهم

عراق را  ارد شککا ارتکاطی پا ا  هرگید  شد  دام ا داعش ا  عراق تالش کرد تا  خصو ها

 را هرا عرراق ایجراد ک رد    « شرورای تجراری مشرترب   »خود ک د ها همین سکب در فضای جدید 

(Arab News, 2017)ها یرک   یریم می یرارد دالر را جهرت ها سرا ی        عال   هراین، سعودی

  این در حرالی  (Arab News, Feb 2018) عراق پا ا  داعش ها این کشور اختصا  دادید

اما جمهروری   ،رقکای مالی ییز مکالغی را ها این امر اختصا  دادید ع وا هاد کا ترکیا   ق ر هو

مشخصی در ایرن خصرو  یکررد  اسرت  ا       اظهاریظرها یور عراق  نیترمهم ع وا هااسالمی 
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ها شرایط ک ویی ایرا ، امکا  رقاهت در حو   اقتصادی ا  سوی این کشور دید عرهستا  هاتوجا

ستا   جود یدارد  عرهستا  م ک س ما  یشا  داد کا قصد دارد ر یکردی استراتژیک هرا  ها عره

کشور را کاهش دهد کا ایرن مسرئ ا   عراق داشتا هاشد   تا حد توا  خصومت تاریخی میا  د  

 هر یموق ایرا  ییز تأبیر هوذارد  ممکن است

هود  است  هرگ د هررخالف گذشرتا،    1722دید  ا  تحوالت سوریا ییز کشور دیور آسیب

ی ا ک اررفتن هشار اسد ا  قدرت اقدام ها اتخراق سیاسرت ایتخراهی    دییاامد لت سعودی پا ا  

ی را در ترر متمرا ت اما در خصو  حمایت مالی ا  سوریا ر یکررد   ،در قکال مردم سوریا کرد

ی در سوریا   ای کا ها گشت هشرار هرا قردرت    سیاس یبکاتهیها گراکا هاتوجا ؛یظر گرفتا است

ی اقتصرادی  هرا تیر حما آ  هود  ترا دیکال ها فضا را هرای عرهستا  محد د کرد  است، عرهستا 

ی هرا کمرک ییز در قالب  هاتیحماسوری هدایت ک د  این  آ ارگا ی مهاجرا    سوهاخود را 

  آ ارگرا  سروری سراکن در    کرا عمرد   ردیپذیما  سوی مرکز م ک س ما  ایجام  هشرد ستایا

گرزارش   ه ا هر  (Arab News, 2018) ردیگیملک ا  را در هر  خصو هاکشورهای همسایا   

مرکز م ک س ما  تاک و  عرهستا  سعودی حد د یرک می یرارد دالر کمرک مرالی هرا آ ارگرا        

یمروق  قردر کرافی هررای    رسد در سوریا ه و  فضا هاسوری کرد  است ها  جود این ها یظر یمی

 عرهستا    کاهش یموق ایرا  فراهم هاشد 

حیا  خ وت  ع وا هاگمت کا یمن  توا یمدر خصو  حمایت ا  یمن ا  سوی عرهستا  

ه راهراین  ر د یمرن هرا     ،هرای ام یت این کشور هرخروردار اسرت   یادی عرهستا  ا  حساسیت 

ترین تهدید ام یتی را هرای عرهستا  در پی داشتا هاشرد  هرر   یشه توایستیمشککا ارتکاطی ایرا  

ای این کشور است کرا عم یرات   همین اساس یوا داشتن یمن در شککا عرهستا  ا لویت م  با

ی سیاسری    امسرئ ا ییز ها همین م ظور ایجام شد  هرگ د مسئ ا یمن هیشرتر  « طوفا  قاطعیت»

هرا  اهرزار اقتصرادی هررای تبویرت جکهرا ضردحوبی      اما عرهستا  تالش کرد  تا ا   ،ام یتی است

هرا در قالرب   هرای مخرالف حروبی   استماد  ک د  حمایت اقتصادی عرهسرتا  سرعودی ا  گرر     

 هشرد سرتایا ی هرا کمکمرکز »اقدامات عرهستا  هود  است   نیترمهم« هشرد ستایای هاکمک»

می یرارد   1/2  غی حرد د را مک 1720تا آ ری   1725ی عرهستا  ا  آ ری  هاکمک« م ک س ما 

 داید کا ها شرح  یر است دالر می
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 یمنعربستان به  یاقتصاد یهاکمک. 6جدول 

 مک ع ها دالر هاکمکع وا  

 210.5۱2.527 ا  طریق مرکز م ک س ما  هشرد ستایای هاکمک

 2.2۳7.221.550 ا  داخ  عرهستا  هایم ی شد  هرای یآ رجمعی هاکمک

 1.۱57.777.777 اختصا  داد  شد  ها یمنی اتوسعای هاکمک

 1.105.022.۳10 ی د جایکا د لتیهایهمکار

 2.777.777.777  دیعا عرهستا  در هایک مرکزی یمن

 م کع: مرکز الم ک س ما  لالغابا   االعمال االیساییا 

ی هرا کمکییز عرهستا  اعالم کرد کا مک غ یک   ییم می یارد دالر  1722عال   هر این در سال 

ع روا   هرا  ها یمن خواهد کرد  ها  جود این عرهستا  سعودی تالش دارد تا ا  اقتصراد  هشرد ستایا

هر  هرید  خود در مباه  ایررا  یهایرت اسرتماد  را هکررد  دریهایرت ای کرا عرهسرتا  سرعودی هرا          

فبیرت  موممکن است تشخیص این یکتا کا ایتبال ها ی ا  حو   سیاسی ام یتی ها حو   اقتصادی 

ایررا  هرا مشرک  اقتصرادی     سرالمی  امهوری کا جهیشتری هرای این کشور ها دست آ رد درحالی

 1722دیرد  ا  هحررا    گذاری گسترد  اقتصادی در کشورهای آسریب ر هر  است، اقدام ها سرمایا

دید  را ها شرککا ها داریردگی عرهسرتا  ع یرا ایررا       کشورهای آسیب ممکن استکرد  است کا 

 د در خصو  عراق در حال ظهور است محد  صورتها هایی کا، یشایاپیوید دهد

 

 گیرینتیجه
 خرود، همروار  یورا     ایتررین رقیرب م  برا   مهرم ع وا  ها عرهستا  سعودی ها جمهوری اسالمی

سروی ترالش هررای    فضای رقاهتی ایجاد شد ، این کشور را ها ،دلی ها همین   داشتا است ای یژ 

ای ایررا  سروق داد  اسرت  در ایرن میرا  ها داریردگی       توسعا یمروق م  برا   ها داریدگی در مباه 

هرر گسرترش   ای مکت ری ی شککاها داریدگتوجا هود  است   کزکارآمدترین اهزار مرع وا  ها ایشککا

هرا  اهزارهای ها داریدگی است کا عرهستا  تالش کرد  تا هاتوجرا  نیترمهمدام ا ارتکاطات یکی ا  

یحرو هررای    نیههترر هرا   آ الم  ری ا   ای   هین ضعیت جمهوری اسالمی ایرا    فشارهای م  با

ها این شرایط، عرهستا  سعودی تالش کررد   ای ایرا  استماد  ک د  هاتوجاج وگیری ا  یموق م  با
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سعا ک ی در قالب ارتکاطات سیاسی   تعامالت اقتصادی شککا ها داریدگی خود را تو صورتهاتا 

تعریف م افع متباه    پیوید میا  هرا یورا  اسرت   یا  هر ایجاداغ ب این ها داریدگی  ه اهرایندهد  

تهدیرد  آیهرا   تا در صورت تهدید ریاض ا  سوی تهرا ، سایر ها یورا  مرتکط ها عرهستا  کا م افع

 شود ییز ها مباه ا ها ایرا  هرخیزید   ام یت عرهستا  تا حد د  یادی تأمین  شودیم

 م ظرور های ه دمیتبساما این  ،تمکیک اهزارهای سیاسی   اقتصادی ا  یکدیور دشوار هود  هرگ د

سا ی عرهسرتا  هرا هرا یورا     گمت کا در شککا توا یمیمویا  ع وا های در ر اهط است  ه دتیا لو

امرا ایرن مسرئ ا در     ،اقتصادی است متحد  ا لویت امر سیاسی   ام یتی مبدم هر امرایاالتیا  ایم  با

حالت دیورری دارد هرا ایرن مع را کرا شرککا ارتکرا          ایآسخصو  کشورهای آسیای میایا   شرق 

تهدید مشترب است هرگ د دریهایت هرر د  در یرک یب را هرا یکردیور      یا  اقتصادی مبدم هر ام یت

ایرایی کرافی   سرکب فبردا  تو  هرا ) یسرا  ائتالفد لت سعودی ا  اهزارهایی مای د  حالهااینرس د  می

، هرا تعریف  را یر اسیاسی   یظامی هرای ایجاد ها داریدگی در مباه  ایرا (، مباه ا ها ییر هرای ییراهتی   

مع ی خر ج ها یورایی مای د ق ر    ر د ها یورایی مای رد عرراق     ها) شککاشککا ارتکاطات   ت ظیم 

  اتحادیرا ار پرا(      آمریکرا  مای رد تردا م راه را هرا    ) یس تی سیاسی هاشککاارد  ها شککا(، حمظ 

سا ی اقتصادی مای د تبویرت شرککا اقتصرادی آسریای مرکرزی، تبویرت       ی در قالب شککاها داریدگ

 1722ا  تحروالت   د یر دبیآسر ر اهط اقتصادی ها شرق آسیا   توسعا ر اهط اقتصادی ها کشورهای 

پیش فررض ر اهرط ایرن کشرور هرا هسریاری ا  هرا یورا          صورتها استماد  کرد  است  در این میا 

پیمایرا  اقتصرادی شررقی    هرم ع وا  ها غرهی، ر اهط ها هرخی کشورهای عرهی   ر اهط ها ژاپن   کر 

هرای شرک  د    توجا قرار گرفتا   هیشتر تمرکز هر ح با کایو محد د  صورتها ع ت تدا م   بکاتها

 رسد:در مجمو ، ها یظر می  در آ   جود دارد  شککا هود  است کا احتمال یموق ایرا

سا ی ایرا  ها ها یورا  فر م ی اسرت کرا   سا ی عرهستا  ها ها یورا  م ی   شککاشککا  2

 ،د لرت ا  رسرمیت   -ارتکا  د لرت  گو  ؛سود عرهستا  هاشددر یهایت ها ممکن استاین امر 

جمهروری اسرالمی ییرز  در     تری هرخروردار اسرت  در گ رین شررای ی    یشتعهد   ییز پذیرش ه

اسرتث ا  ع روا   ها فر د لت را -اص    ر اهط د لتع وا  ها د لت -صورتی کا ا  ر اهط د لت

تواید اعتماد هیشتر ها یورا  دیور را ها دست هیا رد؛ این در حرالی اسرت کرا    در یظر هویرد می

 هتی   فر د لتی است های ییاهر ا لویت ر اهط ایرا  ها گر  خصو  ها هرداشت رهکرا  عرهی
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توا  اقتصادی هاالی عرهستا  پشتوایا ها داریدگی سیاسری ایرن کشرور در مباهر  ایررا         1

ییا م رد   1722شرد  ا  تحروالت   هسریاری ا  کشرورهای م  برا ترا   خرارج     کرا   یژ  اه ؛است

فشرار  یرادی را هرا     ممکن استهمکاری اقتصادی هست د   تالش عرهستا  در این خصو  

های هر تبک  هزی اجمهوری اسالمی ایرا  تحمی  ک د  در این  می ا اظهار یظر اخیر ترامپ مک ی

دهد عرهسرتا  گرام ه  ردی هررای محرد دکرد       ها سا ی سوریا ا  سوی عرهستا  ییز یشا  می

اقتصرادی در  ایرا  در سوریا هرداشتا است  در این شرایط حرکت ایررا  ا  هرا یور ام یتری هرا     

فضای پا ا  داعش مهم خواهد هود  اگرگا سخن گمتن ا  اقدامات اقتصرادی ایررا  ییرا  هرا     

 ای دارد های گسترد پیش  می ا

 های آ  اهزار خود را ایتخابعرهستا  سعودی در هر یب ا ا  شککا ها تشخیص ییا م دی  ۳

جهرایی امکرا  مرایور را هرا ایرن      الم  ی   ارتکا  م اسب ها مراکز قردرت  ک د کا فضای هینمی

ترری در قکرال   دهد  در گ ین فضایی جمهوری اسالمی ییز اگر ا  ر یکردهرای مت رو   کشور می

 شاید کارسا تر هاشد   ،ها یورا  مخت ف استماد  ک د

هرای  رسید  م ک س ما  درصدد ترمیم هخرش قدرت ها هاخصو  ها عرهستا  سعودی  1

دید  ا  شککا   ارتکا  ها ها یورایی است کا پیش ا  این ر اهط م اسکی هرا آیهرا یداشرت     آسیب

صرورتی اسرت کرا     ایرن در   اسرت هجم را ای   ا  ر سیاههکود ر اهط ها گین   توسعا ر اهط ها 

جمهروری اسرالمی    ،جمهوری اسالمی گ ین شرای ی را تجرها یکررد  اسرت  هرر ایرن اسراس     

ای حمظ ک د کا این شام  حرداق   در هر س حی ها ک شورا  م  بایخست هاید ر اهط خود را 

سرما ا  سر وح خررد   هرا حساسریت         شودارتکا  ها عرهستا  در  می ا اعزام  ائرا  ییز می

 کمتر هرای توسعا ارتکاطات   مذاکر  هر س وح سیاست ع یا استماد  ک د 

ا حمرظ کررد    ا  یوسرا     های اقتصادی   سیاسی س تی خرود ر عرهستا  سعودی شککا  5

 صورتها های محمد هن س ما این امر ها سیاست هرگ د  کمی در ر اهط هرخوردار هود  است

امرا احسراس خ رر سیسرتم سیاسری عرهسرتا  پرا ا  قتر           ،مدت ها گالش کشید  شرد کوتا 

کرا   رسراید مری را ها مسیر قک  ها گرداید    ها ایرن درب   این کشورحد د  یادی  خاشبچی تا

 تواید گ دا  مؤبر هاشد های پرخ ر یمیسیاست
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