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چکیده
عربستان سعودی از زمان سقوط صدام در عراق در ستا  ،2003خیوصتا
دوران سحوالت انقالبی خاورمیانه و شما افریقتا از ستا  2011ستا زمتان
انعقاد برجام و دوران پسابرجام ،روابط خود را با جمهوری اسالمی ایران از
سطح رقاب  ،به سطح سقابل و سشدید ساش سوق داده اس ؛ بتا سوجته بته
این وضعی  ،سئوا اصلی مقاله این اس هه دالیل و انگیتزههتای واقعتی
ریاض از اسخاذ چاین رویکرد سقابلی چه بوده و برای سحقق این امر ،از چته
اقدامات و رویههایی برای موزانهسازی علیته ایتران استتفاده هترده است
نوشتار حاضر با بهرهگیری از چهارچوب نظری «واقتاگرایتی انگیزشتی» و
سنیین شاخصهای «بازیگر طماهار» بته ایتن فرضتیه رستیده است هته
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«عربستان سعودی به ماظور خرو از ستکون ستابق سیاست ختارجی در
حوزههای مختل ماطقهای ،جنران خأل قدرت ایجادشده در جهتان عترب
پس از سحوالت انقالبهای عربی  2011و نیز هن راستایی با راهنرد امریکتا
در ماطقه ،به سم رویکردهای سقابلی و سشدید ساش با جمهوری اسالمی
ایران سوق یافته اس ؛ در این مسیر نیز از اقدامات و رویههتایی مختلفتی
نظیر ائتال سازی و اجماع سازی ،سلطی نسنی روابط با اسرائیل ،استتفاده
از اهرم اقتیادی و انرژی ،بهرهگیری از ررفی ستازمانهتای ماطقتهای و
بینالمللتی ،ایجتاد رقابت هتای سستلیحاسی ،استتفاده از ررفیت حترمین
شریفین و دامن زدن به اختالفات مذهنی و نهادی برای موازنهسازی علیته
ایران بهره گرفته اس .

واژههای کلیدی :عربستان سعودی ،جمهوری اسالمی ایران ،موازنته قتوا،
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سیاس های سهاجمی ،واقاگرایی انگیزشی

مقدمه
رفتارهای جمهوری اس می ایران و هربستان سرودی ب هنوان دو بازیگر تأثیرگهذار
دو بازیگر ،همچنان باهث رفتار و نلوا بازی سایر بازیگران منطق ای خواه بهودز
در دورا جنههگ سههرد ،هربسههتان سههرودی در یهههاریوب اسههترات ی دو سههتونی
نیکسون ،در کنار ایران زمان پهلوی ،ب هنوان یکی از ا لیترین متل ین امریکا در
مهیده ز پیهروزی انقه ب اسه می ایهران و وهذ
خاورمیان ملسوب 

یکهی از

ستونهای ا لی استرات ی امریکها در منطقه  ،باههث افهزایش اهمیها اسهترات یی

هربستان سرودی بهرای امریکها ده ز از همهان ابته ای پیهروزی انقه ب اسه می،
سو ظن اهراب ووزا خلیج فهارم نسهبا به آنچه که آن را «ته ش جمههوری
اس می برای

ور انق ب دیری و ای ئولوژی ض غربی» میدانستن  ،در واکنش

آنها ب جمهوری اس می نوپا در ایران هوی ا بودز دو سا پس از پیهروزی انقه ب
اس می ،کشورهای یادد ا با تشکیل دورای همکاری خلیج فارم ،ب هور هملهی
در جها مقابل و رفع نگرانی از بابا وضهور یهی ایهران ج یه در منطقه گهام
کمیهای مالی برخهی از

گیریها و
موضع 

میتوان در
بردادتن ز نمون این تقابل را 
کشورهای هرب خلیج فارم ب وی ا هربستان سرودی ،در جنگ هشا سهال ههرا
هلی ایران ب رژیم

جساوجو نمودز

ام

با فروپادی نظام دوقطبی و پس از آن سرنگونی رژیم برهث ،سهاختار و نظهم
منطق ای خاورمیان دستتوش دگرگونی د ز تلها ایهن دهرای  ،روابه ایهران و
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منطق ای ،هموارا بر ق رت ملی دو کشور تأثیر متقابل دادت اساز رقابا بین ایهن

هربستان وارد مرول ج ی ی د و خصو ا زمهانی که هواقهب نادهی از ومله
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امریکا ب هرا آدکار د  ،هربستان ب هنوان مهمترین م هی رهبری جهان ههرب،
ب این نتیج رسی ک بای در پی «رهبری ایجاد توازن» هلی ایهران برآیه )
12-13

Gause,

(2014,ز این موضوع زمانی ب نهایا ضرورت رسی ک تههران و ریهاض ،در

پی وقوع انق بهای مردمهی خاورمیانه و دهما افریقها از  ،2011به دو بهازیگر
ا لی و دو قطب متال

در رون موازن قوای منطق تب یل د ن ؛ رژیم هربستان،

تلا این درای ت ش کرد در ازای «ق رتگیری ایران» در پهروژاههای متتله
منطق  ،ب «بازپسگیری ق رت» در نقط مقابل آن ،مبادرت ورزدز بهر ایهن اسهام،
مسئل ا لی ک مقال واضر ب دنبا تبیین آن اسا« ،دالیل و انگیزاههای هربسهتان
از اتتاذ رویکرد تقابلی هلی جمهوری اس می ایران میباد »ز سئوالی که در ایهن
خصو

مطر میدود این اسا ک ی دالیل و انگیزاهایی ریهاض را به اتتهاذ

رویکرد تقابلی و تهاجمی با ایران سهو دادا و در ایهن راسهتا ،از یه اقه امات و
روی هایی برای موزان سازی هلی تهران بهرا گرفت اسا؟ فرضی ایهن نودهتار بهر
این گزارا استوار اسا ک «هربستان سرودی ب منظور خهروج از ان رها (سهکون)
سابق در ووزاهای متتل

سیاسا خهارجی ،جبهران خهأل قه رت ایجادده ا در
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جهان هرب در رقابا با ایهران پهس از وقهوع انقه بههای مردمهی  2011و نیهز
هم راستایی با راهبرد امریکا در منطق  ،ب اتتاذ رویکرد تقابلی و تهاجمی بها ایهران
روی آوردا و در این مسیر از اق امات و روی های متتل ی نظیهر ائهت
اجماع سازی ،تلطی

سهازی و

نسبی رواب با اسرائیل ،است ادا از اههرم اقتصهادی و انهرژی،

بهراگیهری از ظرفیها سهازمانههای منطقه ای و بهینالمللهی ،ایجهاد رقابهاههای
تسلیلاتی ،است ادا از ظرفیا ورمین دری ین و دامن زدن ب اخت فهات مهذهبی و
ن ادی برای مقابل با ایران بهرا میبردز مقال واضر در همین راستا ،با بهراگیری از
یهاریوب نظری «واقعگرایی انگیزدی» و تبیین داخصهای «بازیگر معکار» به
واکاوی دالیل و ریش های دکل گیری این رفتار در الی ههای متتله

و نیهز بیهان

نشانگان و نمودهای آن برای موازن سازی هلی ایران میپردازدز
 .1چارچوب نظری؛ بازیگر «طمعکار» و بازیگر «جویای امنیت»
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برای تبیین یرایی رویکرد تهاجمی هربستان هلی ایران ،میتوان از گهزارا «بهازیگر

1

معکهار» و اقه امات ایهن بهازیگر در سیاسها خهارجی بههرا گرفهاز ازجمله
نظری هایی ک در مورد انگیزاهای بازیگران معکهار (در برابهر بهازیگران جویهای
2

امنیا) است ال میکن  ،واقعگرایی انگیزدی اساز این نظری را اولینبهار «آنه رو
3

کی » در کتاب «اهتماد و بیاهتمهادی در روابه بهینالملهل» وارد ادبیهات روابه
بینالملل کرد )(Glaser, 2010: 93ز موضوع ا هلی واقهعگرایهی انگیزدهی ،بلهث در

مورد «دولاهای جویای امنیا» 4اساز واقعگرایی انگیزدی در برابهر دولهاههای

جویای امنیا ،دولاههای مهعکهار را قرارمهیدهه ز ایهن نظریه  ،ته یه جه ی
دولاهای جویای امنیا را بیاهتمادی میدان و بر این نظر اسا ک بهیاهتمهادی
د  ،ولی ب فا ل تأکی میکن ک گری نمیتوان بیاهتمادی ب انگیزاها را کام
وههذ

نمههود ،دولههاههها امکانههات وسههیری بههرای کههاهش آن در اختیههار دارنه و

دولاهای جویای امنیا ب هلا تمهای ت درونهی قادرنه یکه یگر را به هنهوان
جوین گان امنیا مورد دناسایی قراردادا و از کشمکش و تضاد جلهوگیری نماینه
)(Ibid: 117ز
واقعگرایی انگیزدی در مقابل واقعگرایی ساختاری که دولها هها را جویهای
امنیا فرض میکن  ،بر اهمیا تغییر در انگیزاها و اهه ا

بهازیگران تأکیه دارد؛

متصو ا اینک واقعگرایی انگیزدی این موضوع را مطر میکنه که مههم تهرین
نکت برای فهم رفتار بینالمللی رقاباآمیز ،بستگی ب ذات تیتی دولها هها و نه
ساختار بینالمللی دادت اساز از ییسو ،در جهانی ک تمامی قه رتههای ا هلی
آن جویای امنیا بودا ،همکاری و لح ملتمل ،و برهکس در جههانی که بیشهتر
ق رتهای ا لی آن دولاهای معکار بودا ،رقابا و جنگ ملتمل اسهاز البته
این ب آن مرنی نیسا ک ساختار بینالمللی موضوهیتی ن ادت  ،بلک تأکی بر ایهن
اسا ک ساختار نمیتوان قائم ب ذات ،هلا رفتار مبتنهیبهر همکهاری یها رقابها
1. Greedy actor
2. Motivational Realism
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این دست از بازیگران ب انگیزاهای یک یگر باهث ایجاد تضاد و کشمکش خواهه

3. Andrew Kydd

133 4. Security-seeker states

باد ز بلک ساختار رفا میتوان بر توانایی توسر لبان دولا ها تأثیرگذار باده ز
از منظر واقع گرایی انگیزدی ،دولا هها در نظهام بهین الملهل دارای نیهات مت هاوتی
ازجمل ن وذ ،ق رت ،ثروت و قلمرو هستن ک ممکن اسا ب این اه ا

بهیش از

بقا و وتی آناردیی بودن نظام اهمیا ب هن (هب اهللخانی)88 :1389 ،ز

واقعگرایی انگیزدی دو هامل را برای دناسهایی دولهاههای جویهای امنیها

مررفی میکن  :د افیا 1و پرهیز از نشان های پرهزین ز 2این دو هامل ضهمن آنکه

دولاهای جویای امنیها را به یکه یگر مررفهی مهیکنه  ،باههث تمهایز آنهها از
دولاهای معکار نیز خواه د ؛ زیرا دولاهای مهعکهار به سهبب اهه ا
مقا
ا

دان نمیتوانن نشان های پرهزین را از خهود دور کننه ز ده افیا از ریهق
عرسانی ب موقع ،دقیق و ا مینانبتش امکانپذیر اساز دولا جویهای امنیها

بای بر نگرانیهای ر

مقابل و مواردی ک انگیهزاههای بهیاهتمهادی را تقویها

میکن متمرکز دود و در این خصو
اه ا

و

و مقا

،ا

هات الزم به ویه ا ا

ههات دربهارا

نظامی خهود را بهرای وصهو ا مینهان در اختیهار هر

مقابهل

قرارده ز بق نظری واقعگرایی انگیزدی ،رفا نمی توان ب هامهل ده افیا اکت ها
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کرد؛ یرنی هامل د افیا ،درم الزم و هامل نشان ههای پرهزینه  ،دهرم کهافی در
فرآین اهتمادسازی اساز نشان های پرهزین را میتوان در یهار زمین کلهی مهورد
بررسی قرارداد :ای ئولوژی ،سیاساهها در قبها اقلیهاهها ،سیاسهاهها در مقابهل
همسایگان ضری

و سیاساهای نظامی (همان)90 :ز

در ورتی که نظهام سیاسهی کشهوری دارای ایه ئولوژی تنه  ،مترصهبان و
تهاجمی باد  ،میتوان آن دولا را تهاجمی دانسا و غالبا تلصیل امنیها توسه
ینین دولاهایی ،بیاهتمادی همسایگان را برخواه انگیتاز فرضهی دوم ،یرنهی
سیاساها و رفتارها در برابر اقلیاها اسا ک در این یهاریوب ،دولاهایی که
اقلیاهای داخلی را سرکوب میکنن و ب آنان اجهازا فرالیها نمهیدهنه  ،دیهار
مله ودیا خواهنه بههودز در خصههو

سیاسهها در قبهها دولههاهههای ضههری ،
1. Transparency
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2. Costly Signals

دولاهای تهاجمی اغلب در پی آن ان ک دولاهای ضری

را تلا سهلط خهود

درآورن  ،خألهای ق رتشان را پر کنن و از این راا بر ق رت خود بیافزاین ز آخرین
زمین برای نشان های پرهزین  ،سیاسا نظامی اسها که کهاهش یها خهودداری از
افزایش سطح آمادگی نظامی را دامل میدودز «گ زر» س داخصه را بهرای ایهن
نشان پرهزین بیان می کن  :توافقات کنتر تسلیلات ب خصو

توافقاتی ک منجهر

ب کاهش تواناییهای تهاجمی دود ،تغییر جها به سهما اتتهاذ موقریهاههای
دفاهیتر و کاهش ییجانب نیروهای نظامی در و مرزها )(Glaser, 2010: 93ز
با توج ب این یهاریوب نظری ،می توان جمههوری اسه می ایهران را یهی
ورکا ایران به سهما دولها ههای جویهای امنیها را مهی تهوان در یهرخش از
ای ئولوژی تهاجمی ب سما اهت ا  ،اتتاذ رویکرد تنش زدا و مبتنهیبهر ترامهل در
سطح منطق ای و سازن ا در سطح بین المللی ،ت ش برای دسایهابی به توافقهات
سیاسی در سطح بین المللی ازجمل برجام وززز مشاه ا کردز اتتاذ این سیاسها هها
در والی اسا ک هربستان سرودی مطابق الگوی واقع گرایهی انگیزدهی ،نشهانگان
دولاهای م اخل جو و تهاجمی را در سطح منطق و ب وی ا نسبا ب ایهران بهروز
دادا اساز این نشان ها در مواردی نظیر تشه ی ایه ئولوژی تههاجمی وهابیها در
مقابل با ایران ،خریه تسهلیلات گسهتردا نظهامی ،دخالها نظهامی در کشهورهای
ضری

همسای ازجمل بلرین و یمن ،سرکوب اقلیاهها و دسهتگیری مرترضهان

داخلی ،ته ی و تطمیع سازمان های بین المللی ،دامن زدن ب اخت فات مهذهبی وززز
مشاه ا می دودز اغلب این نشان ها برای مقابل با جمهوری اس می ایران در سطح
منطق بودا ک منطبق با «واقهعگرایهی انگیزدهی» و «نشهانگان پرهزینه » وکومها
هربستان سرودی اساز در ذیل ب بررسی دالیل و ریش ههای دهکلگیهری رفتهار
تهاجمی هربستان و بروز نشانگان پرهزین این کشور میپردازیمز
 .2زمینهها و ریشههای شکلگیری رفتار تهاجمی عربستان
درش سیاسا تهاجمی هربستان سرودی در ین سا اخیر را بایه در یههاریوب
الگوی رفتار ج ی سیاسا خارجی این کشور تبیین کرد ک نادی از تغییر دهرای
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دولا جویای امنیا در وهوزا منطقه ای و بهینالمللهی به دهمار آوردز نشهانگان
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داخلی ،منطق ای و بین المللی اسا ک زمین های تغییر در الگوی سابق و دکل یابی
رفتار ج ی را فراهم آوردا اساز این رفتار ج ی  ،موج پیام ها و پیام هایی برای
وضریا بلرانی در منطق و ب خصو

برای جمهوری اسه می ایهران اسها که

مهمترین رقیب سرودیها در نظام امنیتی خاورمیان ملسهوب مهیدهودز در تبیهین
این رویکرد ج ی میتوان ب  4هامل در سطو داخلهی ،منطقه ای و بهین المللهی
ادارا کرد:
تصمیمگیرندگانجدیدسیاسیوامنیتی فهم و ذهنیا تصمیم گیرنه گان و
نتبگان سیاسا خارجی یکی از مههم تهرین مهواردی اسها که مهی توانه نلهوا
خشوناآمیهز

تصمیمات اتتاذ د ا کشورها را ب سما فرآین های مسالما آمیز-
و یا تراملی -تقابلی ه ایا کنه ز به اهتقهاد «جیمهز روزنها» ،ان یشهمن مرهرو
تصمیمگیرن ا ج ا از هنصهر نقهش و جایگهاا سهازمانی او بهر

امریکایی ،نقش فرد
خروجی تصمیمات سیاسا خارجی کشورهای جهان سوم تأثیر زیادی داردز رون
تغییرات در نتبگان واکم سرودی و روی کار آمه ن جنها بازهها در پسهاههای
ولیره ی و جانشین ولیره ی و دیگر منا ب وکهومتی از سها  ،1393منجهر به
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تغییرات در نلوا تصمیمات در سیاسا خارجی هربسهتان ده ا اسهاز خصو ها
مهمتر از هنا هر سهاختاری در هربسهتان
اینک ک نقش فرد تصمیمگیرن ا هموارا 
بودا اساز ذهنیا ملی سلمان پاددهاا ،ملمه بهننهای

ولیرهه سهابق ،ملمه

بنسلمان جانشین ولیره سهابق و ولیرهه فرلهی و ههاد الجبیهر وزیرخارجه بها
ذهنیا رهبران سابق هربستان ازجمل ملی هب اهلل مت هاوت اسها و ایهن ت هاوت
خود را در خروجی تصمیمات ب خهوبی نشهان دادا اسهاز ذهنیها ایهن نتبگهان
درواقع خارج کردن هربستان از سکون سابق ،فرا کردن ظرفیها ههای هربسهتان،
م یریا پرون ا های منطق ای ازجمل ایران اساز در واقع ،ایهن ذهنیها ریشه در
تغییر درای منطق ای و بین المللی دارد ک موجبات ورود هربستان ب روی ج یه
را فراهم آوردا اساز نتستین نشان های تغییر در سیاسا خارجی هربستان ،سه ر

داهزادا بننای  ،جانشین ولیره  1و وزیهر کشهور وقها در  11فوریه  2015به

 .1 136در فوریه  2015شاهزاده مقرن ولیعهد و بننایف جانشین ولیعهد بود.
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دوو قطر بود ک در این س ر ،بننای

تمایل دولها سهلمان را بهرای همبسهتگی

کشورهای خلیج فارم ر نظر از اخت

ها نشان دادز از ابته ای مهارم ،2015

شههای
ملی سلمان میزبان بسیاری از رهبران مسلمان و هرب بودا اسا ک گهرای 
یده ؛ ب گون ای ک هب ال تا السیسی در دیه اری که از
سیاسی پادداا را نشان م 
ریاض دادا ،از تشکیل نیروی نظامی هربی موسوم ب «ناتوی هربی» ستن گ ها
) .(Kalout, 2015: 33تلرکات برای تکمیل پروژا ناتوی هربی ادام یافا ،ب گونه ای

ک در اج م ریاض  2017ک با وضور ترامپ ،رئیس جمهور امریکا و سهران 55
کشور هربی-اس می برگزار د  ،یکی از اه ا

این اج م ،تشکیل ناتوی هربهی

نظامی-راهبردی هربسهتان و متله انش در منطقه بهودا اسها
)2017ز خ

(Aljazeera, 21 May

اینک اق امات و تلرکهات ج یه هربسهتان در مسهائل متتله

و

ب وی ا در زمین تشکیل نیروی نظامی مشترش هربی یا همان نهاتوی هربهی ،بیهانگر
تأثیرگذاری ذهنیا بلن پروازان و ماجراجوی رهبران ج ی این کشهور در مسهائل
متتل

خارجی و منطق ای اساز
منطقهایایران هامل منطق ای مههم دیگهری که در پرتهو ایهن
افزایشنفوذ 

تغییرات در جهان هرب ب ادراش سرودی ها رنگ تقابل و تهاجم بتشی ا ،افهزایش
ضریب ن وذ ایران در منطق اساز افزایش ن وذ منطق ای ایران ب اهتقاد بسهیاری از
کاردناسان از سا  2003ات ا افتادز درواقهع ،یکهی از نتهایج ومه ت امریکها به
افغانستان در سا  2001و هرا در سا  ،2003گسترش ن وذ منطق ای ایران بهودا
ک نارضایتی هربستان را ب همراا دادهت اسهاز در ایهنبهارا «گریگهوری گهام»

1

کاردنام مسائل هربستان مرتق اسا بهترین یهاریوب برای فهم سیاسا منطق
خاورمیان « ،جنگ سرد» بین ایران و هربستان اسا ک هر دو ب هنوان رهبر ،نقهش
یکنن ؛ ب گون ای ک دو کشور با هم رویارویی نظهامی ن ارنه  ،امها بهر سهر
بازی م 
ن وذ در ساختار سیاسی دولا های ضری

با هم در تضاد هستن ز اگری این جنگ

امهای هربی  2011همراا اسا ،امها ن هوذ ایهران به پهیش از ایهن
سرد با وقوع قی 

دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران  رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز

با مشارکا نیروی نظامی  34ههزار ن هری از ایهن کشهورها بهرای ترقیهب اهه ا

137 1. F. Gregory Gause III

یتهرین بهازیگر غیردولتهی
برمیگرددز ایهران که وهزباهلل لبنهان را به هنهوان قهو 
خاورمیان ب همراا دادا ،با سوری سکوالر نیز براسهام ته یه مشهترش ،یرنهی
اسرائیل و

ام وسین متل بودز تهاجم امریکا ب افغانستان و هرا فر اههای

ج ی ی را برای ایران ب وجود آورد و هربستان ب ت ریج ب این نتیجه رسهی که
هیچ دولا هربی قادر نیسا یا تمایل ن ارد ک ن وذ ایران در در جهان ههرب را
مهار کن و مجبور د خود این کار را انجام ده ز اما مشکل هربستان این بهود که
یها بهتر از آنها همل میکردن ؛ ب هنوان مرا  ،در لبنان با وجود خروج سهوری
ایران 
و پیروزی ائت

وزباهلل در جنگ با اسهرائیل در سها  ،2006نشهان

 14مارم،

امهای هربهی نیهز ایهن ادهتباهات
داد ک ق رت واقری را در دسا داردز پس از قی 
هربستان در سوری و هرا بود ک راا را برای ن وذ ایهران همهوار کهردز بها دهروع
قیامهای هربی ،ایران نگاهی پیروزمن ان به سهقوم رژیهمههای سهکوالر و متله
امریکا دادا و هربستان در پاسخ ،سقوم بشار اس را اولویا خود قهرارداد تها از
فر ا دورش هلی اس برای کنتر ن وذ ایران است ادا کن ).(Gause, 2014: 12-14

در مورد یمن نیز از ابت ای بلران ،تنشههای زیهادی میهان ایهران و هربسهتان
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وجود داداز گزارش پ وهشهی «پیتهر سالیسهبوری» ،پ وهشهگر مؤسسه «یهاتم
هاوم» ،نشان میده ک هرین ملرشهای اولی کشمکش یمهن ،داخلهی اسها،
اما تأثیر بازیگران خارجی بیتردی تأثیر زیادی دادت اسا؛ ب گون ای ک هربستان،
ووثیها را هامل ایران میدان

)2015:12

 .(Salisbury,از دی گاا سرودیها ،هملیهات

وفان قا ریا )1(،ب هنوان مهمترین اق ام برای مهار ن وذ ایران هنوان ده ا اسها،
زیرا ووثیها ب للها جمریها و قابلیها ههای نظهامی ،ته یه ی هلیه سهرودی
ملسوب نمیدون ز هربستان سرودی اوسام می کن ک ووثیها ب هنهوان هامهل
ایران سری دارن ب ور یی جانب بر اوضاع کل یمن مسل دون ز ب ورکلی ،سه
دلیل هم ا برای دخالا هربستان در یمن میتوان بردمرد -1 :گسترش وهوثیهها
ب للا جغرافیایی ک پس از کنتر

نرا ب سما مرکز و جنوب ورکا کردنه ؛

 -2گسترش ق رت ووثیها در یمن ب مرنی تسل ایران بر این کشهور اسها؛ -3
ایاالت متل ا تمایلی ب م اخل ن ارد و ب هنوان متل سهنتی هربسهتان خا رنشهان
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ساخت اسا ک هیچ روی برای دخالا نظامی در یمن ب منظور برقراری دوبهارا
توازن ق رت سیاسی در این کشور ن اردز ازاین رو هربستان اوسام میکن مجبور
اسا خود ب تنهایی و مستقل از امریکا همل کن ز بنابراین افهزایش ن هوذ منطقه ای
ایران یکی دیگر از زمین ها و ریش های دکل گیری رفتار تههاجمی هربسهتان بهودا
اساز
خألقدرتدرجهانعرب نظام منطق ای خاورمیان با زیرسیسهتمههای تابره
آن ،ملی پیرامهونی هربسهتان را دهکل دادا و رونه تلهوالت و فهراز و فرودههای
درونی و خارجی بارد ا بر آن ب کنش سرودیها دکل میده ز بنابراین ،ملهی در
نلوا ادراش و ذهنیا تصمیمگیرن گان این کشور از رون تلوالت دهکل مهیدهه ز
ادغا هرا  ،سقوم

ام و روی کارآم ن دهیریان در ههرا از سها  ،2003نقطه

اولی این تغییهرات ملیطهی بهودا که در ترکیهب بها دومینهوی تغییهرات برآمه ا از
انق بهای هربی سا  ،2011باهث د ا تا هربستان برای و

سیطرا خود و بقهای

متل ینش در منطق  ،سیاساهای تهاجمی را در دستورکار قرارده ز خصو ها اینکه
در پرتو خیزشهای مردمی سا  ،2011اکرر کشورهای بزرر و مستقل جهان ههرب
ضری  ،وردکست و یا ین پارا د ا و این فر ها به تنههایی در اختیهار هربسهتان
برای ای ای نقش مؤثر در منطق قرارگرفت اسا )(Takeyh, 2015: 3ز
ب ین ترتیب ،تغییر موازن در جهان هرب ک همزمان بها کهاهش قه رتههای
بزرر و مستقل هربی نظیر مصر ،لیبی ،هرا و سوری خصو ا پس از انق بهای
هربی  2011بود ،منجر ب منسوا د ن سیاسا ملافظ کاران  70 سال هربسهتان و
سیاساها و رفتارهای ریاض برای برهه ا گرفتن رهبری جهان

ضرورت تغییر در
هرب د ز بلبوو تغییر موازن جهان هرب ک همزمهان ده ا بها دخالها نظهامی
هربستان در یمن و تش ی جنگ نیابتی در سوری  ،دخالا در امهور لیبهی و دیگهر
یارگیریهای منطق ای ب خصو

با مصر ک در گذدت ای نزدیی جریان هربهی را

ه ایا میکرد ،نیازمن م یریتی با انرژی ،جسور و خطرپذیر بود ک از توان نسهل

دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران  رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز

وا تغییری ک هربستان در آن ای ای نقش میکن  ،هامل بسیار مهمی اسها که به

سالتوردا و کاا نشین سرودی خهارج بهودز درواقهع ،تغییهر در سهاختار سیاسهی
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هربستان را بای از جایگزینی «هاد الجبیر» با «سرودال یصل» در سما وزیهر امهور
خارج در سا  2015ردیابی کردز الجبیر ب هنوان س یر سابق ریاض در وادینگتن،
نمادی از سیاسا تهاجمی مورد نظر سرودیها بودز دیپلمهاتی که در سها 2012
اق ام ب پرون اسازی برای ایران ب اتهام ترورش در امریکها کهردز انتصهاب ملمه
بنسلمان در همان زمان ب سما وزارت دفاع ک زمین سهازی بهرای ولیرهه ی او
هم بود ،دباهاهایی ب انتصاب الجبیر داداز این در والی بهود که هربسهتان در
یمن ،فقیرترین کشور هربی م اخل نظامی کردا بهود و از هر
گرواهای جهادی و دب نظامی متال

دیگهر فراالنه از

بشار اس در سوری هم ومایا میکردز به

نظر میرس هربستان ک تا یی ده پیش از آن ،م ارم دینی تبلیغ سل یگهری در
میکرد ،اکنون تب یل ب بازیگر نظهامی ده ا که نیازمنه
کشورهای منطق تأسیس 
افراد جوان ،جسور و با رویکرد تهاجمی اسا (سی ی و پوروسن)103 :1395 ،ز
تغییردرمعادتتهمکاریباامریکا هامل یهارم ک در سهطح بهین المللهی
مرنا پی ا میکن  ،تغییر در مرادل همکاری هربستان با امریکاسا؛ رون ی ک اولهین
جرق آن از  11سپتامبر زدا د و بر ها با سقوم
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦
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ام و تلهوالت انقه بههای

هربی هینیا یافاز هربستان در ین سا اخیر بیم آن دادا ک سیاسا «نگاا به
در امریکا» رنگ واقریا ب خود بگیرد و ایاالت متل ا ب سما تنوع در درکای
منطق ای خود ورکا کن ز در این زمین میتوان گ ا ،دکترین «یرخش به سهوی
در آسیا» 1ک از اواخر سا  2011دهروع ده  ،بازگشهتی به «واقهعگرایهی» در

سیاسا خارجی ایاالت متل ا اساز ه

ا لی این دکترین ،کاهش ه آرایهی

اپذیری بیشتر و کهاهش نقهش امریکها
نظامیان در اروپا ،ترغیب متل ان ب مسئولی 
در خاورمیان با تمرکز بهر خلهیج فهارم اسهاز هه

دیگهر آن ،آرایهش دوبهارا

ابزارهای سیاسا خارجی و سرمای گذاری مج د برای تقویا بنیان داخلی قه رت
واقهعگرایانه از

در امریکا اساز دکترین یرخش ب سوی دهر آسهیا بها ارزیهابی
ملی بین المللی ک نشاندهن ا ظهور یین در بلن م ت اسها ،امریکها را ترغیهب
میکن ک در برخی از نقام جهان با اولویا آسیا مسئولیا بیشهتری بگیهردز دلیهل
1. Pivot to East Aisia

دیگر برای ر این دکترین این اسا ک دولا هها بایه بهرآورد هزینه -فایه ا را
راهنمای سیاسا خارجی خود قراردهن و مبنای دیگهر ایهن یهرخش سیاسها را
می توان در م هوم خویشتن داری در است ادا از ق رت و و

آن برای روبرو د ن

با یالشهای آین ا دانسا )(Kay, 2013: 1ز ب ورکلی ،ر یرخش ب سهوی آسهیا
ب مرنای اولویا یافتن دی گااهای واقهعگرایانه در سلسهل مراتهب اولویهاههای
سیاسا خارجی در پیشبرد منافع ملی امریکا اساز ه اای مرتق ن ووادث سوری
یتوان ب تنهایی هم مسائل را از ریق نظهامی وهل
و هرا نشان داد ک امریکا نم 
کن و وتی ممکن اسا بلران را هم وخی متر سازدز
هرب و یا فق ان ر های مؤثر امریکایی در منطق  ،دولها ههای سهنی ههرب ،در
وا اتتاذ ترتیباتی برای ایجاد یی خاورمیان ج ی هستن ک کسهانی یهون «ری

تکی » و «گری گهوری گهام» آن را «جنهگ سهرد ج یه خاورمیانه » 1مهی نامنه ز
هربستان سرودی کانون این اتلاد در خاورمیان اسا و با است ادا از ثهروت خهود
قص دارد نظر مصر را برای مقابل با ق رت رو ب رد ایران جلب کنه ز هربسهتان
هماکنون بیشترین ت ش را برای ورود ترکی ب کارزار منطقه ای خهود مهینمایه ز
تلوالت ژنو  3و  4در خصو
اسا ).(Takeyh, 2015: 3

بلران سوری واکی از این تلرکات سهرودیهها

ب هروا  ،میتوان گ ا رویکرد و دکترین راهبردی امریکا تهأثیر زیهادی بهر
دکلگیری سیاسا خارجی تهاجمی هربستان دادت اسا؛ ب گونه ای که پهس از
سا ها اتکا ب بریتانیا و امریکا ب هنوان ضامن امنیا داخلی رژیم و منافع منطقه ای
سرودی ،این کشور تصمیم دارد بیشهتر بهر توانهایی خهود تکیه کنه و بها وجهود
ومایا های ا

هاتی ،تسلیلاتی و لجستیکی کاا س ی از اقه امات هربسهتان در

یرس نظام سیاسی امریکها همچنهان نگهاا ابهزاری و سهوداگرایان
منطق  ،ب نظر م 
نسبا هربستان دادت باد ز نگاا ابزاری و من را لبان امریکا ،با روی کهار آمه ن
دونال ترامپ بیشتر از همیش تجلی یافته اسها؛ به گونه ای که در اولهین سه ر
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یرس در نبود یتر امنیتی امریکا برای متل ان سهنتی
با این او ا  ،ب نظر م 
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خاورمیان ای رئیسجمهور ج یه امریکها به هربسهتان در اوایهل خردادمهاا سها
جاری ،قرارداد تسلیلاتی  110میلیارد دالری با ریاض منرق د ک تقریبا برابر بها
مجموع قرارداد تسلیلاتی امریکا در  8سا دوران ریاسا جمهوری بهاراش اوبامها
(مراد  137میلیارد دالر) بودا اسها )(Aljazeera, 21 May 2017ز بنهابراین ،رویکهرد
سوداگرایان و میلیتاریستی ترامپ در کنار راهبرد کلی نگهاا به دهر امریکها ،بهر
رویکرد تهاجمی و فراالن هربستان در منطق تأثیرگذار بودا اساز
 .2نمودها و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان در راستای موازنهسازی
علیه ایران
با دکلگیری رویکرد تهاجمی و فراالن هربستان در منطق خاورمیان ک ریش های
پی ایش آن در فو تبیین د  ،دولا سرودی مطابق با تئوری «بازیگر مهعکهار»،

1

اق امات و روی های متتل ی را برای موازن سازی هلیه ایهران در سهطح منطقه در
دستورکار خویش قراردادا اسا ک مهمترین آن ب در زیر اسا:
ائتالفسازیواجماعسازی یکی از مهمترین و دای ا هلیتهرین نشهانگان
اق امات خصمان هربستان سرودی هلی جمهوری اس می ایران ،ائهت

سهازی و
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اجماعسازی هلی تهران اساز این اق ام هربسهتان سهرودی در سها ههای آغهازین
پیروزی انق ب اس می نیز وجود دادت اسا؛ ب گون ای ک یکی از اه ا

ا هلی

کشورهای دورای همکاری خلیج فارم و خصو ا هربستان ،مقابل بها جمههوری
اس می ایران بودا اسا و هلا دکل گیری دهورای همکهاری در گهزارش کمیته
رواب خارجی سنای امریکا دربارا خلیج فارم و جنگ هرا هلی ایران ،این گونه
بیان د ا اسا« :دش کشور هرب در خلیج فارم در سا  ،1981با انگیهزا نادهی
از ترم همومی ،اوسام آسیب پذیری ،تمایهل فزاینه ا به ملافظها از خهود در
مقابل گسترش اوتمالی جنگ خلیج فهارم ،دهورای همکهاری خلهیج (فهارم) را
تشکیل دادن ز خطری که انقه ب ایهران در بردادها ،انگیهزا ا هلی در تصهمیم
کشورهای ووزا خلیج فارم در سا  1981جها ایجهاد دهورای همکهاری بهود»
(جمالی)129 :1385 ،ز
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1. Greedy states

این سیاسا ریاض در سها هها و دهه ههای بره خصو ها در دورانهی که
مذاکرات هست ای در جریان بود ،نیز ادامه یافهاز «اسهتیون کهوش» و دیگهران در
مطلبی و قبل از توافق هسهت ای بها ادهارا به ته ش ههای هربسهتان مهینویسهن :
«بلن پروازیهای ایران و جاا لبیهای هست ای این کشهور و تمایهل دولها اوبامها
برای مذاکرا با تهران بر سر موضوع هست ای منجر ب همکهاری امنیتهی نزدیهیتهر
میان هربستان سرودی ،امارات متل ا هربی و کویا برای مهار ایران ده ا اسهاز
این امر در دکلهای مت اوتی جلواگر د ا اسا؛ ازجمل تزریق گستردا پو برای
ایجاد ثبات در مصر ،کمیههای مهالی و تسهلیلاتی به لبنهان ،م اخله نظهامی در
تبلیغاتی قوی» ()Cook & others, 2014: 9ز همچنهین نشهان دیگهری از فرالیهاههای
منطق ای هربستان این اسا ک ریاض و امارات متله ا هربهی در وها ههل دادن
کشورهای دیگر در دورای همکاری خلیج فارم نظیر کویا ،قطر ،بلرین و همان
ب یی وضریا امنیتهی بهرای اتلهاد هلیه ایهران هسهتن ()Mekay, August/2/2016ز
همچنین ائت

سازی هربستان تلا هنوان «مبهارزا بها تروریسهم» در ایهن بسهتر

قرارمیگیردز خبرگزاری رسمی هربستان بیانی ای را در ایهن خصهو
تشکیل یی ائت
اس می خبر داد

هادر و از

تلا هنهوان «مبهارزا هلیه تروریسهم» متشهکل از  34کشهور
(December/30/2015

)Azizi,ز هنگامی ک فرمانه هان سهتاد مشهترش

 34کشور اس می بره از مهانور نظهامی مشهترش در اواخهر مهاا مهارم  2016بها
یک یگر م قات کردن  ،یی کاریکاتور در روزان «الشر االوس » هربستان ،مترلق
ب خانه ان وهاکم ،نشهان داد که یهی هواپیمهای بمهبافکهن در وها انه اختن
اه می هایی با ه ما «ب ون ورود» برای ایران اسا

(Jun/5/2016

ه م وضور ایران این پیام مهم را ارسا میکن ک این ائت
خصو ا آنک ترری

هربستان از تروریسهم بها ترریه

)McDowall,ز لهذا

هلیه ایهران اسها،

ایهران از تروریسهم دارای

ت اوتهای اساسی اسا و برخی گروا های تروریستی در منطق توس هربستان ب
رسمیا دناخت د ا ان  ،اما برخی متل ین ایران مرل وزب اهلل لبنان توس ریهاض
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بلرین ،ومایا از گرواهای مبارز هلی وکوما سوری و همچنهین یهی کمپهین

ب هنوان گروا تروریستی دناخت د ا ان ز البت ت ش هربستان بهرای موازنه سهازی
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ایران ب خارج از منطق نیز کشی ا د ا اساز ب گون ای ک در زمان پادداهی ملی
سلمان ،هربستان سرودی در وا افزایش رویارویی بها ایهران فراتهر از خاورمیانه
اساز این در والی اسا ک هربستان دیگر متکی ب متل ان غربی خهود بهرای رام
کردن بلن پروازیهای تهران در خارج از جهان ههرب نیسها ()Ibidز همچنهین در
جریان س ر ترامپ ب هربستان سرودی ،ادام ت شها بهرای ایجهاد نهاتوی هربهی
یکی از اق امات هربسهتان سهرودی بهودز در جریهان ایهن سه ر مقامهات سهرودی
تمهی ات کلی تشکیل «ناتوی هربهی» را بها دههوت از مقامهات وه ود  40کشهور
هربی -اس می ب ریاض فراهم کردن ز
هربستان سهرودی بها ایهن اقه ام سهری دارد تها اوال مهانع از گسهترش و یها
دکل گیری اتلادهایی با ملوریا ایران در منطقه باده ؛ ثانیها ایهران را کشهوری
منزوی و مورد ن رت اکرر کشورهای منطق نشان ده ؛ ثالرا غرب را وادار ب ادامه
ومایا از ریاض نمای ؛ رابرا خود را به هنهوان راهبهر و رهبهر جههان اسه م به
کشورهای منطق و ق رت های بزرر فرامنطق ای مررفی کنه و خامسها در هنگهام
لزوم و ضرورت از ومایا متل ین منطق ای خود هرین ب
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ب ائت

ورت ه م پیوسهتن

رقیب ،آسوداخا ر باد ()Salavatian & other, 2015: 146ز
نزدیکیوتلطیفروابطبارژیمصهیونیستی یکی دیگر از نشانگان تتا م

هربستان هلی جمهوری اس می ایران ،نزدیکی و تلطی

رواب بها ددهمن ا هلی

اهراب ،مسلمانان و جمهوری اس می ایران یرنی اسرائیل اساز این در والی اسا
ک دولا ریاض قبل از پیروزی انق ب اس می در

مق م مقابل بها تهلآویهو

قراردادا و مهم ترین دلیل دکلگیری سازمان «کن رانس اس می» توسه ریهاض
نیز اق امات اسرائیل در آتشسهوزی مسج االقصهی بهودز امها در سها ههای اخیهر
دواه واکی از آن اسا ک هربستان ب منظور ای ای نقشی پررنگتر در منطقه به
دنبا نزدیکی با اسرائیل اساز اما آنچ ک بیش از همه باههث نزدیکهی هربسهتان
سرودی با اسرائیل در مقابل ایران د ا ،توافق هسهت ای ایهران و گهروا کشهورهای
 5+1اساز درواقع میتوان گ ا این دو رژیم ب نهوهی بها توافهق هسهت ای ایهران
متال ان ز «استی ن والا» ،نظری پهرداز برجسهت روابه بهینالملهل در خصهو
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هصبانیا اسرائیل و هربستان از توافق هست ای مینویس « :ریش ایهن موضهوع به
برمیگهرددزززز تولیه ناخهالص داخلهی ایهن کشهور
ظرفیا ق رت بلن م ت ایران 
(ایران) نیز  500میلیارد دالر اسا ،اما قابلیا اقتصادی ایران با سو م یریا ،فسهاد
تلریمهای د ی و روزافزون متوق

و با

د ا اسا»ز وی هلا نگرانی هربسهتان

و اسرائیل از توافق اوتمالی هست ای را اینگون توضیح میدهه « :در هورتی که
(تلریمها) خارج دود ،درهای کشور بهر روی تجهارت

ایران از بن جرب مجازات
و سرمای گذاری باز دود ،دانشمن ان ،دانشجویان و جامره تجهار ایهن کشهور به
ترامل دوبارا با جهان خارج تشویق دون  ،این امهر بها ا مینهان زیهاد ایهران را به
از متل ان امریکا همچون هربستان و اسرائیل را نگران می کن و ن اوتما این که
ایران دای روزی تر اد مره ودی سه

هسهت ای دادهت باده » (

Mekay, August

)/2/2016ز
نتانیاهو نتسا وزیهر اسهرائیل در خصهو

نزدیکهی هربسهتان به اسهرائیل

این ینین می گوی « :هربستان سرودی در وا واضر به دلیهل بسهیاری از مسهائل
مشترش ،تل آویو را ب هنوان یی متل و ن ب هنوان یی ددهمن مهی بینه »ز وی در
ادام می گوی « :در سیاسا اهراب و خصو ا هربستان نسبا ب مسهئل فلسهطین،
یی تغییر بزرر در وا وقوع اسا»ز فری زکریا نیز در این خصهو

در وادهی

نشسا مجمع اقتصادی داووم می گوی « :هربسهتان سهرودی اسهرائیل را پهیش از
آنک یی ددمن ب ان  ،یی متل میبین ؛ زیرا دو ته ی اساسی آنهها را (هربسهتان
و اسهرائیل) ته یه مهیکنه  :ایهران و داههش» ()Presstv, January/23/2016: 446968ز
ب هنوان مرا  ،ته ی ایهران و وهزباهلل لبنهان و ائهت

هبهری-هربهی مههمتهرین

ملورهای ستنرانی های انجام د ا در ه همین نشسا ساالن «هرتزلیها» ی 2017
در تلآویو بودز یکی از مهم ترین ملورهایی ک در جریان این نشسا ب آن ادهارا
د  ،این بود ک اسرائیل ب تنهایی و ب ون کمی گرفتن از ائت

هربی به رهبهری

امریکا در برابر ته ی اتی ک ملور مقاوما فهراروی ایهن رژیهم قهراردادا ،نهاتوان
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یشمان ازی اسا که برخهی

ق رتمن ترین دولا در خاورمیان تب یل می کن ز این

اساز ب هر وا  ،هربستان سرودی با نزدیی د ن ب اسرائیل سری دارد تا اوال در
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یرخش رویکرد غرب نسبا ب ریاض تغییر ایجاد کن و غهرب همچهون گذدهت
متل استرات یی ریاض باقی بمان ؛ ثانیا ایران اس می را به هنهوان ددهمن دهمارا
یی اهراب ب آنها مررفی نمای و از اسرائیل ب هنوان تجاوزگر به کشهوری هربهی
رفع اتهام نمای  ،تا ب این وسیل بتوان ب رقیهب ا هلی خهود یرنهی ایهران فشهار
بیشتری وارد کن و ثالرا در فشار بیشتر بر ایران با ددهمن ا هلی ایهران در منطقه
هماهنگی بیشتری دادت باد ()Soylu, January/7/2016ز
استفادهازاهرمانرژیوفشاراقتصادی یکی دیگر از مهمتهرین اقه امات و
نمودهای تتا م هربستان هلی ایران ،است ادا از دیپلماسی دالر و بشک های ن تهی
اساز هربستان یکی از بزرر ترین کشورهای دارن ا ذخایر اثبات ده ا ن ها خهام
در جهان اساز براسام آخرین آمارهای منتشر د ا ،ذخایر ن ا خام ایهن کشهور
در سا  2014بالغ بر  267میلیارد بشک بودا اساز این وجم از ذخایر اثبات د ا
باهث د ا ک هربستان بر از ونزوئ  ،دومین کشور بزرر دارنه ا ذخهایر اثبهات
د ا جهان باد ز این کشور اوب بزرر ترین میادین ن تی دنیا بودا ک بردادها
روزان از برخی از این میادین از تولی کل ن ها خهام بسهیاری از کشهورها بیشهتر
1
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اساز برای مرا  ،هربستان سرودی تنها در می ان قوار روزان وه ود  5/8میلیهون
بشک در روز ن ا تولی دارد (امنیا انرژی و آین ا بازار جهانی انهرژی)126 :1395 ،ز

همچنین این کشور ب تنهایی بیش از  2/7میلیون بشک در روز ظرفیا مازاد دارد و
این در والی بودا ک ظرفیا مازاد کل اهضای اوپهی در سها  ،2013نزدیهی به
 3/8میلیون بشک در روز بودا اساز درواقع ،می تهوان گ ها که ایهن کشهور 71
در

از ظرفیا مازاد اوپی و بیش از نیمی از ظرفیا مازاد کل کشورهای دنیا را

ب خود اختصا

دادا اسا (همان)128 ،ز این منبع هظیم انرژی ب مقامات ریهاض

این فر ا و اختیار را می ده تا هلی رقبا و ددمنان از ذخایر ن تی و یا دالرههای
آن است ادا نماین ز هربستان بارها از س

ن ا هلیه ایهران اسهت ادا کهردا اسهاز

ب هنوان مرا  ،این کشور در سا  1973در تلریم ن تی غرب نقشی بارز دادها و
باهث افزایش سرسامآور قیما سوخا و ایجاد

های والنی در غهرب ده ز
1. Ghawar

همچنین در ین سا قبل از پیروزی انق ب اس می ،بار دیگر هربسهتان سهرودی
با کاهش قیما ن ا ،فشارهای اقتصادی زیهادی را به ملم رضها پهلهوی که در
تلریم ن تی سا  1973درکا نکهردا بهود ،وارد سهاخا؛ تها جهایی که برخهی
نظری پردازان غربی یکی از مهم ترین دالیهل سهقوم ملم رضها پهلهوی را کهاهش
قیما ن ا هنوان می کنن ز جیمز دیویس ،نظری پرداز غربی بها هر نظریه ای بها
هنوان «منلنی جی» بر این اهتقاد اسا ک کاهش قیما ن ا و ب

بع آن کهاهش

توان دولا پهلوی برای ادام سیاسا های رفاهی ینه سها قبهل ،باههث سهقوم
ملم رضا د (جمری از نویسن گان )38 :1387 ،و یا در اواس جنگ تلمیلی رژیم
باهث کاهش بیش از پیش قیمها ن ها ده ؛ به گونه ای که در بلبووه جنهگ
درآم های ن تی ایران بسیار کاهش یافاز همچنین این کشور در نیم نتسا سها
 ،2012در واکنش ب اهما تلریم های غرب هلی ایران و کهاهش هادرات ن ها
ایران ،ب افزایش تولی ن ا خام اق ام کرد تا از این ریهق به تهوازن بهازار ن ها
کمی کن ز همچنین این کشور از ظرفیا مازاد تولی خود برای کنتر قیما ن ها
در یی کانا قیمتی مطلوب م نظر خود بهرا می گیردز این کانا قیمتهی هه وابهر
منافع هربستان ،منافع کشورهای غربی را نیز تأمین می کنه (امنیها انهرژی و آینه ا

بازار جهانی انرژی ،همان)129 :ز یکی از اه ا

این اق امات هربستان در سها هها و

ماا های اخیر و خصو ا پس از توافق هست ای در هرض بیش از نیاز ن ا ب بازار،
ترم هربستان از توافق هست ای ایران و  5+1بودا اسها؛ زیهرا هربسهتان بهر ایهن
اهتقاد اسا ک توافق هست ای ،ایران را از للا اقتصادی تقویها خواهه کهرد و
افزایش توان اقتصادی ایران منجر ب افزایش درگیهری در لبنهان ،سهوری  ،ههرا و
یمن خواه د ؛ ب گون ای ک ملم بنسلمان در آستان نشسا ماا آوریهل سها
 2016می دی وزرای ن ا اهضهای اوپهی در دووه قطهر ،در خصهو
هربستان برای افزایش سق

توانهایی

تولی ن ا بیان دادت ک هربستان می توان تولی ن ا

خود را در کوتاا م ت ب  11و نیم میلیون بشک و ظر

 6الی  9ماا به  12و نهیم
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برث هرا هلی جمهوری اس می ایران ،بار دیگر ریاض با افهزایش سهق

تولیه

میلیون بشک و وتی در ورت سرمای گذاری میتوان ظرفیا تولیه خهود را به
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 20میلیون بشک برسان

(April/17/2016

)Kemp,ز بنابراین و با اتتهاذ ایهن رویکهرد،

هربستان در مااهای پایانی سا  2014می دی با هرگون کاهش سق

تولی اوپهی

متال ا کرد و قیما ن ا بار دیگر با سقوم د ی مواج د  ،تا جایی که وزیهر
ن ا وقا این کشور در اظهارنظری بیان دادا ک اگر وتی قیما ن ها به زیهر
 20دالر هم سقوم کن  ،این کشهور تولیه خهود را کهاهش نتواهه دادز البته در
نهایا اوپی و هربستان سرودی ب کاهش تولی ن ها تهن دادنه و ایهران از ایهن
کاهش مسترنی د ز
بنههابراین ،هربسههتان در اسههت ادا از سهه
بره هایی ک توان پیگیری اه ا
س

ن هها سههابق

ههوالنی دارد و در

و سیاساهای خود از ُهر دیگهر را نه ارد ،از

ن ا هلی رقبا است ادا می کن ز یی تللیلگهر مسهائل سیاسهی در خصهو

تغییر وزیر ن ا هربستان مینویس « :تغییر وزیهر ن ها هربسهتان یکهی از آخهرین
ت شهای داهزادا ملم بنسلمان برای تلکیم ق رت خهویش و همچنهین نبهرد
ووشیان برای دسترسی بیشتر ب بازار ن ا برای مقابل با رقیب منطق ای هربسهتان
یرنی ایران بودا اسا»

(May/9/2016

)Ellyatt,ز همچنهین ریهاض از دالرههای ن تهی

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

برای مقابل با ایران در منطق سود می بردز برای مرها هربسهتان سهرودی در قالهب
دورای همکاری خلیج فارم 20 ،میلیارد دالر برای ومایا از وکوماهای همان
و بلرین و ممانرا از فروپادی ساختار پادداهی در ایهن کشهورها اختصها

داد

) (Echague, 2015: 86و یا اینک پس از قطع رابط ریاض بها ایهران ،برخهی دیگهر از
کشورهای هربی با دالرهای ن تی هربستان با ایران قطع رابطه کردنه که ازجمله
آنها می توان ب بلرین ،جیبوتی و سودان ادارا کردز هربستان سرودی با است ادا از
این ابزار سری دارد تا توان اقتصادی ایران را تضری

نمای  ،تها اوال ،تههران دیگهر

توان ومایا از متل ان منطق ای خویش را ن ادت باد ؛ ثانیا ،توان افزایش ق رت
رزمی و دفاهی تهران کاهش یاب ؛ و ثالرا ،نارضایتی درونی پهس از کهاهش قه رت
اقتصادی بین مردم ایران افزایش یاب ز
تالشبرایایجاادرقاباتتسالیحاتی یکهی دیگهر از نمودهها و نشهانگان
اق امات خصمان ریاض هلی تهران ،خریه های تسهلیلاتی که ن و ته ش بهرای
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ایجاد رقابا تسهلیلاتی در منطقه اسهاز هربسهتان سهرودی در هو دهه هها و
سا های اخیر هموارا از بزرر ترین واردکنن گان س
در

در جهان بهودا اسهاز 25

از کل بودج این کشور در سها  2015مهی دی ،بودجه دفهاهی بهودا که

هم تا ب خری تسلیلاتی از کشورهای غربی اختصا

یافت اساز براسام اه م

مؤسس تلقیقاتی لح استکهلم ،بودج نظامی هربستان در سا  ،2014مرهاد 81
میلیارد دالر و در سا  87 ،2015میلیارد دالر بودا ک این کشور را بره از امریکها
و یین در ردا سوم بودج نظامی دنیا قرارمیدهه ز همچنهین ایهن گهزارش نشهان
میده ک بودج نظامی هربستان در سا  ،2015در مقایس با بودج سها ،2006
تسلیلاتی ر

خریه های تسهلیلاتی که ن از امریکها ده ا که در ایهن زمینه

می توان ب قرارداد یی میلیارد و

و پنجاا میلیون دالری برای خری  130تانهی

آبرامز 20 ،دستگاا تانی بازیابی زرهی و تجهیزات دیگر نام بردز براسام گهزارش
پایگاا «دی نس وان» ک یی پایگاا تتصصی در زمین نظامی -دفاهی اسا ،دولها
هربستان تنها در دورا ریاسا جمهوری باراش اوباما از سا  2009تا ابته ای سها
 ،2016بیش از  110میلیارد دالر تسلیلات خری اری کردا اسها

(Deffenceone, 09

)/2016ز ادتیا هربستان ب خری تسلیلاتی که ن در دورا رئهیس جمههور ج یه
امریکا یرنی دونال ترامپ نیز ادام یافا؛ ب گون ای ک در اولهین سه ر ترامهپ به
هربستان ،قرارداد  110میلیارد دالری در زمین خریه انهواع تسهلیلات نظهامی به
امضا رسی ز تجهیزاتی نظیر سامان دفاع مودکی تاد ،سهامان نهرمافهزاری

BMC2C

(ک برای کنتر و فرمان هی و ارتبا ات در جنهگ به کهار مهیرود) ،کشهتی رزم
سطلی ین منظورا ،خودروهای زرهی برادلی ،تانیهای ام ،109بمبهای ه ایا
لیزری ،ناوی های پیشرفت  ،قایق های گشا ،بالگردهای «بلی ههاوش» ،تانهی ههای
آبرامز ،خودروههای ضه مین  MRAPSوززز بتشهی از ایهن قهرارداد نظهامی ج یه
هربستان با امریکا اسا )(David, 20 may 2017ز
اینک یرا هربستان سرودی این وجم تسلیلات خری اری میکنه  ،در اینجها
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دو برابر د ا اسا )(SIPRI, Fact Sheet, April 2016ز اما بیشترین وجهم ایهن بودجه

غیر از دالیل هویتی و ای ئولوژیکی ،براهین دیگری نیز وجود دارد ک اثبات کننه ا
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منازه هربستان با دیریان منطق و ب وی ا ایران اسها؛ یهرا که از یهیسهو گ ته
میدود ک کشورهای هرب وادی خلیج فارم بهرای خهود ،جامره امهن دهورای
همکاری خلیج فارم را با یشمان از هم تا امنیتی هلی ایران (ب ویه ا در همراههی
با غرب) ترری

کرداان (ب می)1386 ،ز از دیگر سو ،برای هربستان بسهیار سهتا

اسا ک داهی رهبری جهان اس م را دادت باد و مهم ترین رقیب منطقه ای ایهن
کشور ک مرام هقی تی و سیاسی آن متال ا با رویکرد هربسهتان اسها ،منطقه را
ب ت ریج در زیر سیطرا خود بگیرد و وتی بیم آن میرود ک همسایگان این کشهور
نیز ب سما ت کر دیری رهنمون دون ز همچنین ،هربستان از ویث تنظیم ترتیبات
امنیتی خلیج فارم ،همچنان خود را باالتر از دیگر کشورهای منطق دانست و بهرای
در اختیار گرفتن رهبری آنها با ایران رقابا میکن ز ب ین ترتیب ،با ینین نگردهی
اسا ک هربستان سرودی بهیش از ههر دوران دیگهری به دنبها به راا انه اختن
مسابق تسلیلاتی در منطق اساز
استفادهازظرفیتحرمینشریفین یکی دیگر از اق امات هربسهتان سهرودی
هلی جمهوری اس می ایران است ادا از ظرفیا ورمین دری ین مک و م ین اساز
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

این س

هربستان در ائت

سازی هلی یمهن و هلیه جمههوری اسه می ایهران

ب خوبی در بیان این مطلب توس وکام آ سرود ک وهرمین دهری ین در مرهرض
خطر قراردارن  ،بارز و مشهود بودا اساز ساالن ین ین میلیون ن ر از مسلمانان ب
زیارت خان خ ا در مک و زیهارت قبهر پیهامبر(

) در م ینه مهی رونه ز وکهام

هربستان سرودی با اهما برخی مل ودیا ها و وتی جلهوگیری از اههزام وجهاج
برخی از کشورها از قبیل ایران پس از واقر منا در سها  1436از مهی خواهه از
این ظرفیا ب هنوان مقابل با ایران و همچنین مررفی خود به هنهوان رهبهر جههان
اس م است ادا نمای ز وادث منا گری در آن بره موجهب قطهع روابه دو کشهور
نش و رواب دو کشور پس از اه ام دهیخ نمهر بهاقر النمهر و ومله به سه ارت
هربستان در تهران قطع د  ،اما کشت د ن وجاج ایرانی در ذیاللج سها 1436
از موجب تیراتر د ن رواب دو کشهور و موضهعگیهری تنه مقامهات ایرانهی و
خصو ا رهبر مرظهم انقه ب در دانشهگاا هلهوم دریهایی نودههر هلیه اقه امات
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هربستان در وادث منا د ز هربستان با قمار بر روی لقب پادداا هربستان به هنهوان
سرپرسا دو مکان مق م مسلمانان ،ت ش میکن تا رواب خودش را نه تنهها در
سطح اهراب ،بلک در بین هم مسلمانان سنی تلکیم بتش ز به هور بیرهی ،در
این والا ،یی ددمن مشترش ک توس مسهلمانان دهیر بازنمهایی مهیدهود بها
رهبری جمهوری اس می ایران توسه ریهاض تشهتیص دادا مهیدهود (
)April/14/2015ز هربسههتان سههرودی ب ه منظههور تضههری

Ivanov,

ای ه ئولوژی رقیههب یرنههی

ای ئولوژی دیری/ایرانی از ظرفیا گ تمانسازی ورمین دری ین است ادا میکنه و
با مانعترادی در سیاسهاههای اهمهالی و پیگیهری ته ش بهرای امنیهاسهازی در
ایران را دلیل ا لی ه م اهزام وجاج ایرانی ب وجاز اه م نمای  ،تها به ینوسهیل
ان یش و ت کر وهابیا را نزدیهی تهر به اسه م نهاب مررفهی کهردا و دهیریان را
رافضی( )2جلوا ده ز بنابراین است ادا از ظرفیا ورمین دری ین در راستای مبهارزا
گ تمانی و جنگ گ تمانی هربستان هلی ا لیترین رقیب خود ورت میگیردز
استفادهازظرفیتسازمانهایمنطقهایوفرامنطقاهای اسهت ادا از ظرفیها
سازمانهای منطق ای و بینالمللی یکی دیگر از نمودها و نشانگان تتا هم ریهاض
هلی تهران اساز هربستان سرودی با هضویا و همکاری در نهادهای منطقه ای و
بینالمللی همچون دورای همکاری خلیجفارم ،اتلادی هرب ،سهازمان همکهاری
اس می ،دورای امنیا و بهراگیری از ظرفیاهای این نهادها ،در سا های اخیر از
ق رت ساختاری موجود در نظام بینالملل برای تلها فشهار قهراردادن جمههوری
اس می ایران بهرا بردا اساز در این راستا ،بر از ماجرای اه ام دیخ نمر و ومل
ب کنسولگری ریاض در مشه و س ارت این کشور در تهران در سها  1394ازش
با بهراگیری از ظرفیاهای نهادهای مذکور ،برخی دولهاههای هربهی ،اسه می و
غیرهربی ازجمل کشورهای افریقایی را ب قطع یا کاهش روابه بها ایهران ترغیهب
کرد؛ این موضوع در بیانی پایانی اج م همکهاری اسه می در دیمهاا  ،1394در
دستورکار وی ا هربستان قرارگرفاز از مهمتهرین بنه های ایهن بیانیه  ،ملکومیها
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سیاسا های اه می ،سری دارد تا برخی اق امات و وتی دروم جمهوری اس می

دخالا ایران در کشورهای منطق ازجمل در بلهرین ،سهوری  ،ههرا وززز ،تقبهیح
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ومل ب س ارت و کنسولگری هربستان در ایران ،متهم نمودن وهزباهلل لبنهان به
انجام اق امات تروریستی در سوری  ،بلرین و یمن بودا اساز اما بیشترین است ادا
هربستان از نهادههای منطقه ای بهرای مقابله جهویی بها ایهران ،دهورای همکهاری
خلیجفارم اساز یکی از ج ی ترین این موارد ،ته ش ملهی سهلمان در نشسها
سی و ه تم این دورا در نیم آذرماا  ،1395برای ایجاد «اتلادیه یها کن راسهیون
خلیجفارم» ب منظور مقابل ج یتر و مؤثر با ایران بهودا اسهاز در ایهن نشسها،
پادداا آ سرود از نتساوزیر انگلستان« ،ترزا می» نیز دهوت نمود تا یهی بلهوش
واو و قوی متشکل از کشورهای منطق ای و فرامنطق ای هلی ایهران دهکل دهه
)(Abdul Latif Bin Rashid, August 16, 2016ز
هربستان سرودی همچنین از ظرفیا سازمانهای بینالمللی نیهز بهرای تلها
فشار قراردادن ایران است ادا میکن ز هضویا این کشهور در دهورای وقهو بشهر
سازمان ملل متل ک در جلس سی و سهوم ایهن دهورا در سها  1395به وقهوع
پیوسا ،یکی از ابزارهای ریاض برای تلها فشهار قهراردادن جمههوری اسه می
ایران در موضوع وقو بشر بودا اساز ه وابر این ،هربستان سرودی از ظرفیها
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

دورای امنیا سازمان م لهل نیهز بهرای اهمها فشهار هلیه ایهران بههرا مهیگیهردز
ج ی ترین اق ام ض ایرانی این کشور در دورای امنیا سازمان ملل ،دکایا هلیه
ایران ب بهان ارسا مودیهای بالستیی ب یمهن و ادههای نقهض قطرنامه 2216
دورای امنیا از سوی تههران بهودا اسهاز گهزارش هربسهتان از «نقهض قطرنامه
دورای امنیا از سوی ایران» ،در  14سپتامبر  24( 2016دهریور  )1395به وسهیل
«یلیی المرلمی» نماین ا دائم هربستان در سازمان ملل تق یم د ا اساز همچنهین
در پی ترغیب هربستان سرودی 11 ،کشور هربی متشکل از امارات متل ا ،کویا،
مصر ،مغرب ،سودان ،اردن ،دولا مستر ی یمهن ،بلهرین ،قطهر و همهان ،نامه ای
خطاب ب سازمان ملل نگادت و از آنچ ک سیاساهای توسر لبان ایران نامیه ا
میدود ،دکایا نموداان ز در این نام آم ا« :از قانون اساسهی جمههوری اسه می
ایران ک ب

ادر کردن انق ب ایران ب کشهورهای دیگهر فرامهیخوانه  ،نگهرانیمز

ایران کشوری وامی تروریسم در منطق اسا که از وهزباهلل در سهوری و لبنهان
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گرفت تا ووثیها در یمن و گروا های تروریسهتی در بلهرین ،ههرا  ،هربسهتان و
کویا ومایا میکن ز» در نام یاد د ا ،آنچ م اخل ایران در جنگ یمهن ،ارائه
کمیهای مالی ،نظامی و راهبردی به انصهاراهلل و نیهز ارسها کشهتیههای وامهل
اسلل نامی ا د ا ،ملکوم د ا اساز نام مذکور اق امات ایران را نهاقض آدهکار
قطرنام  2216و  2231سازمان ملل هنهوان کهردا اسها

( (Arabnews, 15 September

2016ز این موارد تنها بتشی از ت شهای هربستان در جها بهراگیری از ظرفیها
سازمانهای منطق ای و بینالمللی ب منظور ایجاد یی همگرایی و اجمهاع منطقه ای
و بینالمللی در راستای موازن سازی و مقابل جویی با جمهوری اسه می ایهران به
برجستهسازیاختالفاتمذهبیونژادی یکهی دیگهر از نشهانگان رویکهرد
تهاجمی و تتا می هربستان هلی ایران ،برجست سازی اخت فات مذهبی ،قهومی و
ایهرانسهتیزی اسهاز از زمهان به قه رت

ن ادی در منطق ب منظور دیر سهتیزی و
رسی ن هب الرزیز آ سرود ،دیر در این کشور در وادی قراردادهت و نسهبا به
آنها تبریضات ناروا و ظالمان ای اهما د ا ک هم تا به دلیهل ترصهبات مهذهبی
بودا اساز جنگجویان افرا ی «اخهوان» که مرتقه به جههاد هلیه غیرمهؤمنین و
مرت ین ازجمل دیریان بودن  ،از همان ابت ای تسل آ سرود بهر هربسهتان ،بنها را
بر اهما فشار بر هب الرزیز گذادتن تا یا دیریان را ب کیش خود درآورد و یا آنهها
را از دم تیغ بگذران ز زمانی ک او درخواسا اخوان را رد کرد ،ترصب مهذهبی به
ان ازا ای وجود آنها را فراگرفت بود ک سر ب دورش بردادتن ز اگر ی وی آنها را
سرکوب کرد ،ولی این گروا نیز بیکار ننشست و تر اد زیهادی دهیر را قتهل ههام
نمودن (یوس ی)105 :1386 ،ز «ملم ایوب» در خصو

برجست سازی اخت فهات

مذهبی توس آ سرود می نویس « :سهرودیهها و متله ین آنهها در خلهیج فهارم،
هام ان افسان ای را تبلیغ کردن ک ناآرامی در بلرین نتیج

روی دیری -ایرانهی

اساز واکمان سنی خلیج فارم سری دارن با دادن رنگ فرق ای به نهاآرامی و بها
توسل ب افسان تو ئ ایران ،ومایا جمریا غالبا سنی منطق خاورمیان را جلهب

دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران  رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز

دمار میآین ز

کنن » (ایوب)38 :1394 ،ز همچنین یکی از مشاوران خانوادا سهلطنتی ،نگرانهیههای
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هربستان را این گون بیان می کن « :دیریان در پی بازتولیه سلسهل
هبارت دیگر ،تشکیل ه

ه وی ،یها به

دیری از پاکستان ب ایران ،هرا و لبنان و در نهایا ب

هربستان سرودی هستن ز آنها ب خوبی میدانن ک زمان ب ن ع آنهاسها؛ ایرانهیهها
آمادا ومایا از برادران دیر خود در کشور همسهای انه » (استنسهلی)150 :1393 ،ز

وزیر امور خارج هربستان (هاد الجبیر) در پاسخ ب سهئوا خبرنگهار «ادهتان ارد
اتریش» ک پرسی « :یرا بیزاری و ن رت از اهل تشیع روز به روز در وها بیشهتر
د ن اسا؟» اظهار دادا« :تا سا  1979مهی دی به ههیچوجه فرقه گرایهی ،در
منطق خاورمیان ای ای نقش نمیکرد ،تا اینکه در ایهران ،انقه ب اسه می ده و
ایران ،وارد لبنان د و با تأسیس و پای گذاری وهزباهلل لبنهان بهر تهرویج جریهان
فرق گرایی ت ش کردز تا پیش از آن ما ینین ییزی ن ادتیمز ب بیانی گویهاتر بایه
بگویم ک واقره سها  ،1979واکنشهی را در جههان سهنی مهذهبان ایجهاد کهرد و
افرا یون نیز توانستن ب ووزا فرالیا و هملیات خود دسا پی ا کننه »ز همچنهین
«موسی بنهب الرزیز» سردبیر مجل «اس می سل ی» هم راستا بها ههاد الجبیهر قائهل
اسا« :ایران از خود اسرائیل خطرناشتر د ا اساز» وی میافزای « :انقه ب ایهران
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦
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باهث اویای امپراتوری پارم در منطق د ا اسهاز برخهورد واقرهی تمه ن هها در
خاورمیان این اسا» (همان)152 :ز اگری اخت فهات قهومی و مهذهبی از قبهل در
منطق و در رواب ایران و هربستان وجود دادت اسا ،اما دالیهل دیگهری ازجمله
رقاباهای منطق ای باهث د ا ک ریاض هماکنون با برجست سازی این اخت فهات
و دامن زدن ب آنها ب دنبا اه ا

خویش باد ز اه افی از قبیل ب دسها گهرفتن

رهبری مبارزا با ایران ب هنهوان نمهاد فارم/دهیر ؛ جلهوگیری از پیوسهتن برخهی
کشورهای هرب منطق ب ائت

تلا رهبری ایران با برجسهت سهازی اخت فهات

هرب/هجم؛ گ تمانسازی اینک ایران ب دنبا تسل بهر اههراب منطقه و بلریه ن
آنهاسا؛ و اینک ایران خیرخواا اهراب منطق نیسها و ایهن هربسهتان اسها که
ب هنوان برادر بزررتر خیر و

مردمان هرب منطق را میدان ز

 .3امکانسنجی افزایش تنشها

روی ها و اق امات فو تنها بتشی از ت ش ههای هربسهتان بهرای موازنه سهازی و

مقابل با ایران خصو ا در سا های واکمیها ملهی سهلمان و ملمه بهنسهلمان
اساز اما یی سئوا هموارا ذهن پ وهشگران را ب خود مشهغو سهاخت اسها و
آن اینک آیا هربستان سرودی با جمهوری اس می ایران وارد نبهرد نظهامی خواهه
د یا خیر؟ مجموه اق امات و دالیل گوناگونی وکایا از آن دارد که هربسهتان
از افزایش تنش با جمهوری اس می ایران استقبا می کن و روابه دو کشهور ههر
روز ب سما تیراتر ده ن ورکها مهیکنه و بسهیاری از بلهرانههای منطقه ای
هرب در خصو

واقریا منازه بین ایران و اهراب این ینین بیان می کنه « :یه

ق رتهای غربی از تش ی جنگ اههراب و ایهران فهرار کننه و یها از هواقهب آن
بترسن  ،ی اینک نگران تصمیم دولا های هربی برای مقابل تنهایی با ایران بادهن
و یا منتظر درکای غربی خود برای پیوستن ب اتلاد اهراب بادهن  ،همه گهرواهها
بای واقریا این منازه (ایران و اهراب) را بپذیرن و دامن آن را درش کنن ؛ خهواا
اینک اهراب مذاکرا با ایران را برگزینن یا جنگ راز این ها برخهی از دالیلهی اسها
ک مسئل ایران برای والنی م ت بهرای همسهایگان ههرب موجهب نگرانهی بهاقی
میمان » ()Nafi, May, 3, 2016ز
در خصو
ب دالیلی دو ر

افزایش تنش بین ایران و هربستان ،برخی بر این هقی اان ک بنها
وارد درگیری و جنگ نتواهن د ز «المانیتور» در مطلبی با قلهم

«هلی امی ی» با پنج دلیل بیان می کن ک رواب تنشآلود تهران و ریاض در نهایها
ب جنگ ختم نتواه د ز او اینک گری ممکن اسا برخی در هربستان بر بل
جنگ بکوبن  ،اما دکتر وسن رووانی ،رئهیس جمههوری اسه می ایهران به دنبها
ترامل سازن ا با جهان و منطق اسا؛ دوم اینک  ،بسیاری از مقامات سیاسهی ایهران
در زمان جنگ هرا هلی ایران مسئولیا دادت و از هزین ها و هواقب جنگ کام
آگاا هستن ؛ سوم اینک  ،با توج ب ماهیا بلران های موجود بین ایران و هربستان

دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران  رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز

ب گون ای ب رواب این دو کشور گرا خوردا اساز «نی ی» ،تللیل گر مشهور جهان

و نقش ایاالت متل ا امکان افزایش بلران به مروله جنهگ بریه اسها؛ یههارم
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اینک  ،ریاض بر این هقی ا اسا ک در ورت ب راا ان اختن جنگ هلی ایهران از
ومایا ق رت ههای مهؤثر بهین المللهی برخهوردار نتواهه بهود ،یهون برخهی از
سیاستم اران غربی بر این هقی ا ان ک وکومها ریهاض نسهت کمهی متمه نتهر
داهش اسا؛ و پنجم اینک  ،جمهوری اس می ایهران و هربسهتان سهرودی ممکهن
اسا توانایی ضرب زدن ب یک یگر را دادت بادن  ،اما توانایی نهابودی و یها تغییهر
رژیم یک یگر را ن ارن ؛ همچنین در مقابل توانمن ی های نظامی هربسهتان از قبیهل
هواپیماهای جنگی ،قابلیا های مودکی ایران و توانایی های نظهامی ایهن کشهور و
درگیر بودن ریاض در جنگ با یمن ،امکان دهورش در اسهتان ن ها خیهز الشهرقی
هربستان و توانایی کنتر تنگ هرمز توس ایران ازجمل هوامهل پیشهگیران بهرای
ریاض جها ورود ب مرول جنگ اسها ()Omidi, February/5/2016ز امها در مقابهل
متغیرهای ج ی تأثیرگذار بر رواب دو کشور از امکان ستاتر د ن روابه بهین
دو کشور وکایا دارد؛ یکی از این متغیرها ب قه رت رسهی ن دوناله ترامهپ بها
موضعگیریهای د ی ا ض ایرانی وی و تهیم همهراهش اسها که وتهی از تغییهر
وکوما در ایران ستن ب میان میآورن ز متغیر دیگر ،ولیره ی ملم بهنسهلمان
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

اسا ک اوتما بر تتا نشسهتن او وجهود داردز وی بسهیار ضه ایرانی اسها و
همچنین برای اثبات توانمن ی خویش ب مردم هربستان و ب دولتمردان کاا سه ی
از افزایش تنشها با تهران استقبا میکن ز بنابراین با توج ب وضور جنها بازهها
در کاا س ی و دتصیاهایی یون بنسلمان در هربستان ،امکان ستاتهر ده ن
رواب بین ایران و هربستان ین ان دور از ذهن نتواه بودز
در مجموع می توان گ ا نتبگان ج ی هربسهتان سهرودی خواههان افهزایش
تنشها با تهران هستن و سری دارن تا با م یریا تنش ها ،مرول ب مرول تههران
را مقصر ا لی بلران های منطق ای و تنش در رواب دو کشور مررفهی نماینه ز در
این سناریو ریاض سری دارد تا درایطی را برای تهران ب وجهود آورد که اقه امی
خ

هر

و وقو بین الملل نظیر ومل ب س ارت هربستان در تهران از سهوی

ایران را ده و بهان الزم را در اختیار مقامات سرودی و وتی متل ان وی بهرای
افزایش فشارها و وتی افزایش تنش ها قرارده ز بنابراین رفتهار مقامهات جمههوری
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اس می ایران و ت ش های آنها برای ارسها سهیگنا ههای مربها به هربسهتان در
راستای پرهیز از این سناریو قابل ارزیابی اساز در نهایا اینک مقامهات تههران از
ورود تنش ها ب مرول بی بازگشا پرهیز می کنن  ،ولهی مقامهات ریهاض خواههان
افزایش تنش م یریا د ا با تهران هستن و در ورت ب دسا گرفتن بهان هایی
از افزایش تنشها نیز استقبا میکنن ز
نتیجهگیری
از سا  2003تاکنون ،رواب ایران و هربستان از سطح رقابا به تهنش و تتا هم
نتبگان جوان در هربستان و توافق هست ای در سا  1394بهر ده ت بلهران بهین
ایران و هربستان سرودی افهزودا اسهاز در واقهع ،ریشه ههای سیاسها خهارجی
تهاجمی و فراالن هربستان سرودی را میتوان در سه سهطح داخلهی ،منطقه ای و
بینالمللی جسا وجو کردز در سطح داخلی ،مهمترین هامل نگرش ج ی رهبهران
این کشور مبنیبهر خهروج از سهکون سهابق و فرها کهردن سیاسها خهارجی در
ووزاهای متتل

منطق ای اساز در سطح منطق ای ،مهمترین هامهل ،ایجهاد خهأل

ق رت در جهان هرب پس از انق بهای هربهی  2011و همچنهین افهزایش ن هوذ
ایران در منطق در فضای ایجادد ا اساز در سطح بهینالمللهی ،مههمتهرین تغییهر
راهبرد ایاالتمتل ا اسا ک مطر د ن دکترین نگرش ب دهر امریکها از سها
یرسه در دهرای ضهر
 ،2011مهمترین مول تأثیرگذار اساز ب نظهر مه 

یتهر

امنیتی امریکا برای متل ان سنتی هرب باألخص هربسهتان ،ایهن کشهورها دروها
ایجاد ترتیباتی برای ایجاد یی خاورمیان ج ی هستن ک کسانی یون «ری تکیه »
و «گریگوری گام» آن را «جنگ سرد ج ی خاورمیان » مینامنه ز هه وابهر ایهن،
سیاساهای من را لبان و میلیتاریستی رئیسجمهور ج ی امریکا و ت ش بهرای
برانگیتتن رقاباهای تسلیلاتی در منطق نیهز بهر رویکهرد تههاجمی هربسهتان در
منطق تأثیرگذار بودا اساز ب هروا  ،هربسهتان سهرودی مطهابق بها یههاریوب
نظههری بههازیگر مههعکههار و تهههاجمی ،اق ه امات و روی ه هههای متتل ههی را بههرای
موازن سازی هلی ایهران در دسهتورکار قهراردادا اسهاز ازجمله مههم تهرین آنهها،
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سو یافت اساز البت ب ق رت رسی ن بازها در امریکا در نوامبر  2016و همچنین
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ائت

سازی و اجماعسازی ،نزدیکی و تلطی

رواب با اسرائیل ،اسهت ادا از اههرم

اقتصادی و انرژی ،ت ش برای ایجاد رقابا تسلیلاتی ،است ادا از ظرفیها وهرمین
دری ین در مک و م ین  ،ایجاد فشارهای نهادین هلی ایران با بهراگیری از ظرفیا
سازمان های منطق ای و بینالمللی و نیز برجست سازی اخت فات مهذهبی و نه ادی
اساز هربستان با در دستورکار قراردادن این اق امات هلی ایران سری دارد تها اوال،
هقب مان گی های هزارا ج ی می دی خویش در منطق را جبران نمایه ؛ ثانیها ،به

ایاش هقهب نشهینی
دنبا آن اسا ک در نهایا ایران در مقابل سیاسا های منطق 

کردا و نقش برتریجویان ریاض را بپذیرد؛ و ثالرا ،ایران درگیهر رقابها بهی پایهان
اقتصادی و تسلیلاتی دود تا همچون بلوش در ب هلا مشک ت واد اقتصادی
با بلرانهای درونی مواج دودز در این والا ،ریاض از افهزایش تهنش مه یریا

د ا با تهران استقبا می کن و سری دارد تا بها انجهام برخهی تلرکهات منطقه ای،
تهران را مجبور ب ورکتی کن ک بهان الزم را برای ایرانستیزی بیشهتر در اختیهار
ریاض و متل ان وی قرارده ز در مجموع اینک گری مقامهات تههران از افهزایش
تنشها با ریاض استقبا نمیکنن  ،اما مسهیری که توسه وکهام جهوان سهرودی
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پیمودا میدود ،این اوتما را افزایش میده ک ممکن اسا رواب دو کشهور بها
وجود برخی متغیرهای مزاوم و م اخل گر تیرا تر دود؛ خصو ا آنکه بسهیاری از
بلرانهای منطق ای ب گون ای ب رواب ریاض و تهران گرا خورداان و ولوفصل
نهایی آنها در گرو کاهش تنشها بین تهران و ریاض میباد ز

یادداشتها

منابع
الف) فارسی
جامعهشناسیسیاسایقادرتدرعربساتان ،متهرجم نبهیاهلل

استنسلی ،استیگز 1393ز
ابراهیمی ،تهران :پ وهشک ا مطالرات راهبردیز
امنیا انرژی و آین ا بازار جهانیز 1395ز امنیها انهرژی و آینه ا بهازار جههانی (سهناریو
پردازی بر مبنای استرات یهای بازیگران ا هلی بهازار جههانی) ،تههران :مؤسسه
تلقیقاتی ت بیر اقتصادز
نظمیابی ،ترجم مه ی زیبهایی و سهجاد
ایوب ملم ز 1394ز خاورمیانهازفروپاشیتا 
بهرامیمق م ،تهران ،پ وهشک ا مطالرات راهبردی غیرانت اهیز
ب می ،الکسز جیز 1386ز جوامعامنوهمسایگان:دژهاایمنطقاهاییااهمگرایاان
جهانی ،ترجم  :ملمود یزدانفام و پریسا کریمینیا ،تهران :پ وهشهک ا مطالرهات
راهبردیز
منطقهای ،قم :زمزم ه ایاز
بینالمللیو 
سازمانهای 

جمالی ،وسینز 1385ز
جمری از نویسن گانز 1387ز انقالباسالمیایاران ،ویراسها یههارم ،قهم :دفتهر نشهر
مرار ز
سهازی هربسهتان
سی ی ،هب المجی و پوروسن ،نا رز 1395ز «موازن هم جانب و ائت
بینالمللی
سرودی در قبا جمهوری اس می ایهران» ،فصلنامهتحقیقاتسیاسی -
دهررضا ،دمارا 26ز
نظریههایامنیت ،تهران :مؤسس فرهنگی مطالرات و تلقیقات

هب اهللخانی ،هلیز 1389ز
بینالمللی ابرار مرا ر تهرانز
یوس ی ،ملسنز 1386ز ا وات سیاسی در هربستان سرودی (تهأثیر بلهران ههرا بهر

دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران  رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز

1ز ب هربی؛ هملیة ها ِ ة اللزم
2ز واژا توهینآمیزی ک وهابیون در مورد دیریان ب کار میبردن و منظور اینکه دهیریان
از دین خروج کرداان ز

159

 مؤسس فرهنگی و تلقیقات بین المللی: تهران،تلوالت سیاسی هربستان سرودی
ابرار مرا رز
ب) انگلیسی
Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani, )August 31, 2016(, Opening Keynote Address

at the Seventh Annual Gulf Research Meeting: Cambridge University,

Cambridge, United Kingdom.
Arab news, (2016/9/15); “The Saudi Arabian Cultural Mission”, available at:
http://www.newsnow.co.uk/h/World+News/Middle+East/Saudi+Arabia
Aljazeera, (21 May 2017); Riyadh summit discusses ways of rooting out
terrorism, address: http://www.aljazeera.com/news/2017/05/riyadhsummit-discusses-ways-rooting-terrorism-170521132843998.html
Azizi, Hamid-Reza, (December/30/2015), “Saudi Arabia’s ‘Anti-Terrorism
Coalition’:

An

Iranian

Perspective”

http://www. indepthnews. net/

index. php/syndication/news-media/51-saudi-arabia -s- anti- terrorismcoalition-an-iranian-perspective
Cook, A Steven, Jacob Stokes and Alexander J. Brock,

“The Contest for

Regional Leadership in the New Middle East”, Center for a New
American Security, June 2014, See at: www.cnas.org/.../ CNAS_

David, Javier E. (20 may 2017); "US-Saudi Arabia ink historic 10-year
weapons deal worth $350 billion as Trump begins visit". CNBC.
Retrieved 2017-05-21.
Defenseone (09/2016); A Surprise at COMDEF; Arms Exports Soar…Again;
Record Sales to Saudi; and more, address: http://www. defenseone.
com/ business/ 2016/09/surprise- comdef- arms- exports-soaragainrecord-sales-saudi-and-more/131373.
Echague Ana. 2015. “Saudi Arabia: Emboldened yet Vulnerable; in, Kristina
Kausch, Geopolitics and Democracy in the Middle East”, FRIDE: A
European Think Tank for Global Action.
Ellyatt, Holly, (May/9/2016), “Power and a 'brutal' battle against Iran: What
the Saudi reshuffle REALLY means”, http://www.cnbc.com/ 2016/ 05/
09/ power- and- a-brutal- battle- against- iran- what- saudi- reshuffle-

139٦  پاییز  شماره سوم  سال نهم فصلنامه روابط خارجی

RegionalLeadership_Co

really-means.html
Gause, F. Gregory “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, III,

160
ag
e

Brookings Doha Center Analysis Paper, Number 11, July 2014, See at:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/22
%20beyond%20sectarianism%20cold%20war%20gause/english%20pd
f.pdf
Glaser, Charles. 2010. Rational Theory of International Politics: The Logic of
Competition and Cooperation, United Kingdom: Princeton University
Press.
Ivanov, Stanislav, (April/14/2015), “Riyadh Tries on the Role of Regional
Gendarme”,

http:// journal- neo. org/ 2015/04/14/ rus- e- r- riyad-

primeryaet- na-sebya-togu-regional-nogo-zhandarma/

 رحمان نجفی سیار و خلیل قلخانباز دالیل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران

Kalout, Hussein. 2015.

“The

Geopolitics

of

the

Arab

World

and

the

Comprehensive Nuclear Agreement, in: Iran and the Arab World after
the Nuclear Deal: Rivalry and Engagement in a New Era”, Available at:
http://belfercenter.org/theiranproject.
Kay, Sean. 2013. “America’s Asia Pivot – A Return to Realism?”, McGill
University, Availabhe at: www.cepsi-cipss.ca.
Kemp, John, (April/17/2016), “Saudi Arabia turns oil weapon on Iran: Kemp”,
http://www.reuters.com/article/us-oil-meeting-kemp-idUSKCN0XF2AR
McDowall, Angus, (Jun/5/2016), “Saudi Arabia expands its anti-Iran strategy
beyond the Middle East”, http://in.reuters.com/article/saudi-securitydiplomacy-iran-idINKCN0YR093
Mekay, Emad, (August/2/2016), “But for Nuclear Option Saudi Arms Purchases
Increasing”, http://www.indepthnews.net/index.php/the-world/middleeast-north-africa/579-but-for-nuclear-option-saudi-arms-purchasesincreasing
Nafi, Basheer, (May/3/2016), “Iran's tension with its Arab neighbours won't be
ending any time soon”, http://www.middleeasteye.net/columns/iranstension-its-arab-neighbours-wont-be-ending-any-time-soon-523687272
Omidi, Ali, (February/5/2016(, “Five reasons why Iran-Saudi conflict won't

escalate”, http:// www. al- monitor. com/ pulse/originals/2016/02/fivereasons-iran-saudi-cold-war-turn-hot.html

Salavatian, Hossein, Abbas Salehi Najafabbadi, Jahanbakhsh Moradi, (2015),
“Iran and Saudi Arabia: the dilemma of security” the balance of threat/
journal of scientific research and development,
Salisbury, Peter. 2015. “Yemen and the Saudi–Iranian Cold War”, Available at:

161

http://www.chathamhouse.org
Soylu, Ragip, (January/7/2016), “Turkey, Saudi Arabia, Israel: A new alliance
in the region?” http:// www. dailysabah. com/ columns/ ragip- soylu/
2016/01/07/turkey-saudi-arabia-israel-a-new-alliance-in-the-region
SIPRI, Fact Sheet, (April 2016); TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE,
2015, address: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf
Site Presstv, (January/23/2016), “Netanyahu: Saudi Arabia sees Israel as an
ally” see at: http://presstv.ir/Detail/2016/01/23/446968/Israel-IranSaudi-Arabia-Netanyahu/
Takeyh,

Ray.

2015.

“The

New

Saudi

Foreign

Policy”,

available

at:

139٦  پاییز  شماره سوم  سال نهم فصلنامه روابط خارجی

http://www.cfr.org

162
ag
e

