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  چكيده
هايي از تهديد و تشديد بحران  شانه، ن2015در ادبيات راهبردي عربستان در مواجهه با ايران در سال 

هاي چنين ادبياتي در سياست عملي عربستان در بحرين، يمن، سوريه، عراق  نشانه. شود مشاهده مي
. سازد ناپذير مي هايي از تهديد امنيتي را اجتناب تشديد بحران نشانه. دشو ميو لبنان نيز مشاهده 
اي تركيه  هاي منطقه رات عربي متحده با سياستويژه مصر و اما عرب به ةاتحاديمشاركت كشورهاي 

اي در روابط ايران و  مديريت امنيت منطقه. اي شده است و عربستان سبب گسترش بحران منطقه
هاي تاريخي چنين  ريشه. استپذير  اي امكان منطقه ةموازنگذاري  عربستان صرفاً براساس سياست

هاي بعد از  شيعيان در سال. گردد  بازمي2006ل بحراني در روابط امنيتي ايران و عربستان به سا
. ندكنهايي كه داراي اكثريت جمعيتي بودند، موقعيت خود را تثبيت  جنگ سرد توانستند در محيط
اهللا در برابر   بعد از مقاومت حزب2006 افزايش يافت و در سال 2003دشمني و خصومت در سال 
اي،  كاري منطقه اومت اسالمي عليه محافظهدر اين شرايط، مق. دشرژيم صهيونيستي، تشديد 

را يندي افرچنين  ةنتيج. بود طلبي رژيم صهيونيستي سازماندهي شده  گرايي آمريكا و برتري مداخله
اين .  مورد توجه قرار داد2006الشيخ عليه ايران در نوامبر  گيري كنفرانس شرم توان در شكل مي

گرايي   عربي و آمريكا در مقابله با هويتةمارات متحدكنفرانس با مشاركت عربستان، مصر، اردن، ا
هاي الزم براي گسترش بحران هويتي خاورميانه را  يندي زمينهاچنين فر. اسالمي شكل گرفت

گرايي با ايران محسوب   سازي بخشي از سياست امنيتي عربستان براي موازنه بحران. وجود آورد به
  . شود مي
  

  واژگان كليدي

  اي  امنيت منطقه، موازنةنامتقارن ةمنازعتهديدهاي نيابتي، سازي،   بحران 

  
                                                            

  Email: Mossalanejad@ut.ac.ir        02166409595: فاكس. ۱
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  كليات پژوهش. 1
الملل و چگونگي توزيع قدرت  اي در خاورميانه تابعي از معماري نظام بين بحران امنيت منطقه

نسبت قدرت بين بازيگران . استاي همانند ايران، عربستان و تركيه  بين بازيگران مؤثر منطقه
 به 2001هاي  در سال. دكرتوان عامل ايجاد ثبات، تعادل يا شكاف امنيتي تلقي  يمرا اي  منطقه

جنگ آمريكا در افغانستان و . يافتاي ارتقا  بعد، موقعيت ايران در ساختار نظام امنيت منطقه
 قدرت در مرزهاي خأل. اي است پليتيكي ايران در محيط منطقهويكي از عوامل تحرك ژئعراق 

 باشدمياي  هاي بحران در محيط منطقه يكي از عوامل ايجادكنندة زمينهنيز ي ايران شرقي و غرب
(Cordesman, 2015: 3).  

  
  طرح مسئله. 1. 1

عربي بـراي مقابلـه بـا ايـران در قالـب            ةمتحداي عربستان، تركيه، مصر و امارات         تحرك منطقه 
هـايي از    بـا نـشانه    2006 –2015 هـاي   معادلة قدرت در سـال    . شكل گرفته است  » هالل شيعي «

هـاي تكفيـري در محـيط         در اين دوران زمينـة مناسـب ظهـور گـروه          . رو بوده است    تضاد روبه 
اي، شـكل     همراه بازيگران مؤثر در سياست و امنيـت منطقـه          بهها    اين گروه . اي فراهم شد    منطقه

يگران اصـلي نظـام     اگرچـه تـاكنون بـاز     . اند  وجود آورده   خاصي از شكاف نامتعادل قدرت را به      
تـوان بـر ايـن موضـوع تأكيـد            اند، مي   اي تمايل چنداني براي رويارويي ساختاري نداشته        منطقه

الملـل    در سياست بين  » شدت  جنگ نامتقارن كم  «و همچنين   » جنگ نيابتي «هاي    داشت كه مؤلفه  
  . (Riedel, 2015: 4) شكل گرفته است

اي   هـاي راهبـردي امنيـت منطقـه         ز واقعيـت  توان بخشي ا    يادشده را مي   ةمؤلفيك از دو     هر
آفريني مؤثر در محيط امنيتي را        اي تالش دارند تا زمينة نقش       هر يك از بازيگران منطقه    . دانست

، عربستان سعودي از سازوكارهاي راديكاليزه كردن فضاي امنيتـي          يندافردر اين   . دست آورند   به
هـايي از خـشونت، جنـگ         اي با نشانه    طقهراديكاليزه شدن امنيت در محيط من     . بهره گرفته است  

شود تا تأثير امنيـت       در اين مقاله تالش مي    . شود  اي و ترورهاي ايدئولوژيك مشخص مي       منطقه
 كـه   ذكـر اسـت    شايان. شوداي سنجش و بررسي       گراي منطقه   شده بر سياست اعتدال    راديكاليزه

را فـراهم   » گسترش بحران امنيتـي   «چنين  اي و هم    هاي بنيادين جدال منطقه     زمينهيندي  افرچنين  
  .سازد مي

  
   اصلي مقاله پرسش . 2. 1

تنها از  نهستان بعر. كنند از ابزار مختلفي استفاده مي واحدهاي سياسي براي ايفاي نقش هژموني 
اي بهره گرفته است، بلكه تالش دارد تا شرايط تعادل  ابزار نظامي براي كنترل امنيت منطقه
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تداوم چنين الگويي، به تشديد . رو سازد هدر روابط خود با ايران را با بحران روبديپلماتيك 
تشديد بحران در روابط ايران  يندابا توجه به فر. خواهد شدمنجر اي  منازعه در سياست منطقه

داليل تصاعد بحران در «  :توان پرسش اصلي مقاله را بر اين اساس مطرح كرد كه و عربستان مي
  » و گسترش تعارض ايران و عربستان كدام است؟خاورميانه

  
  چارچوب نظري مقاله. 3. 1

اكنون جدال در  هم. اي گسترش يافته است تعارض امنيتي ايران و عربستان به محيط منطقه
 ةمنازعكه شايد بتوان سوريه را خط مقدم  طوري به ،شودسوريه توسط عربستان هدايت مي

فعاليت القاعده در سوريه به تراژدي . يران و عربستان دانستژئوپليتيكي و ايدئولوژيك ا
هاي سلفي در سوريه، بحران و منازعه را تشديد گروه  و وجود استشدهمنجر انساني  ةگسترد

هاي گسترده عليه اهداف انساني و اجتماعي در سوريه، گذاري عمليات انتحاري و بمب. كند مي
توسط  دهش ي سازماندهيها اقدام. شودحسوب ميجنايت عليه بشر م، عراق و افغانستان

با توجه . رسداجرا مي ةمرحل، از سوي كارگزاران امنيتي آنان يعني نيروهاي القاعده به عربستان
در تبيين تضادهاي امنيتي » زده رهيافت سياست در محيط آشوب«توان از  مييندي افربه چنين 

  .)72: 1380روزنا، ( ايران و عربستان بهره گرفت
  
  هاي راديكاليزه شدن سياست و گسترش بحران در خاورميانه  نشانه. 2

 تجربه را ساختاري ، تحوليميانهورخا كشورهاي برايويكم  بيست قرن انداز چشم در امنيت

 اين مطابق. است درك قابل جهاني امنيت ةمنظوم ساختار به توجه با كه تحولي ؛كرد خواهد

 به، )بيستم قرن در جهاني امنيت ةمنظوم ساختار در( مهم ةمنطق يك از تحول، خاورميانه

 مركزيت همين. شودمي تبديل يكمو بيست قرن ةمنظوم ساختار در محوري و مركزي اي منطقه

 وجود و هستي از صيانت« بر اصل ناظر و بوده محوردتهدي كه را سلبي به ايجابي گفتمان تغيير

 . (Abdul Zahra, 2014: 6) سازد يم ضروري، است» ملي واحد اوليه

 و امنيتي هاي شاخص بررسي و امروز، مطالعه جهان در خاورميانه ةويژ جايگاه به توجه با 
 توجه كه است مهمي مسائل جمله از پرتنش ةمنطق اين در امنيت و صلح دايجا راهكارهاي

 يكشورها اساس اين بر. است هكرد جلب خود به را نظران صاحب و پژوهشگران از بسياري
 ماهيت كه بود خواهند رو هروب متنوعي و متعدد هايتهديد با ويكم بيست قرن در خاورميانه

 جهاني امنيت ةمنظوم جديد ساختار مقتضيات به كه يو درصورت داده قرار هدف را آنها ملي

 براي ديگر، امنيت عبارت به. دخواهد ش نجرم هانظام اين از برخي فروپاشي بهتوجه نشود، 
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 طراحي شد، بنابراين خواهد تلقي »تهديدمحور« عمده طور به خاورميانه كشورهاي

  . )142: 1384اسنايدر، ( رسد مي نظر به دارند، الزم سلبي ماهيت كه خاصي امنيتي هاي استراتژي
اي است كه براساس قواعد رئاليستي   آنارشيك منطقه نظامكه خاورميانه يك از آنجا

مين امنيت، در تكاپوي افزايش أناگزير براي ته ايش به كند، دولت سياست قدرت كار مي
توانند  ها تنها با توسل به قدرتشان مي  دولت، آنارشيك و خوديارنظام در چراكه، اند قدرت

يا با توسل به منابع دروني يا از  نيزها  افزايش قدرت دولت. نسبت به بقايشان خاطرجمع شوند
اما تالش يك دولت براي افزايش قدرت . يابد تحقق مين بيروني اطريق پيوستن به متحد

ها هرگز  دولتكه   آنجااز . ها داشته باشد ممكن است تبعاتي ناخواسته براي امنيت ديگر دولت
 معماي امنيتي ةلئمس، همواره با توانند نسبت به نيات و مقاصد يكديگر مطمئن شوند نمي
 . (Barakat, 2015: 5) رو خواهند بود هروب

 گام ،زمينه اين در و دارد اي ضرورت منطقه  نظاماين در امنيتي معماي شسعي در كاه

 رهبران سوي از خاورميانه المللي سياست بين در امنيتي معماي وجود باور به نخست

 .  استاي منطقه  نظاماين ةدهند تشكيلهاي  دولت

 گيري شكل علت وتحليل  تجزيه و اي منطقه امنيت و نظم معماهاي شناخت در گام نخستين

 عوامل بعضي. اند دهش الملل  بين نظامدر منطقه شدن پايدار موجب كه است عواملي ،منطقه
 منطقه امور در هاي بزرگ قدرت رقابت. دهند سوق مي تعارضات سمت به اي را منطقه نظام

 ابتدا همان  ازها نظام نوع اين امنيتي محيط بنابراين. شوند مي ناقص گيري شكل سبب

. ندشو ميمحسوب  الملل  بيننظام در آشوب مناطق نوع از عبارتي به و است رمحو تعارض
: 1380روزنا،  (شود الملل تلقي مي محور در سياست بين خاورميانه و بالكان در زمرة مناطق تعارض

62( .  
برخوردار  منسجمي داخلي ةسامان و ساخت از ورسند  مي تكامل به تدريج  به مناطق اين

 ويژگي آن در موجود نظم و است همكاري نوع ها از نظام نوع اين امنيتي محيط. شوند مي

 كه استناپذير مناطقي  هاي امنيتي خاورميانه واقعيت اجتناب بحران. داشت خواهد دموكراتيك
 ترين كهن به كه است اي تازه تعبير خاورميانه. نددارتضادهاي فرهنگي، ايدئولوژيك و هويتي 

  . )175: 1383، نور لي( دشو مي اطالق انسان تمدن ةحوز
گرايي با  اسالم. گرايي را در برابر ايران شكل داده است عربستان الگوي متفاوتي از اسالم

راهبردي عربستان براي مقابله با نقش ايدئولوژيك ايران  ةانديش زيربناي ،رويكرد سلفي
مقابله با دشمن طبيعي است كه در چنين شرايطي، آمريكا و عربستان در . شودمحسوب مي

هاي انقالبي و اسالم جمهوري اسالمي نماد حمايت از گروه. دنكنمشتركي ايفاي نقش مي
عربستان و آمريكا با داشتن نگرش ايدئولوژيك يكسان در برخورد . استسياسي در خاورميانه 
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درت ژئوپليتيكي و هويتي ايران در خاورميانه، به ائتالف راهبردي عليه ايران مبا ةگستربا 
  .(Riedel, 2015: 2) اند دهكر

از نمادهاي مقابلة ژئوپليتيكي و » النصره«و » داعش«هايي همانند  حمايت از گروه
اي از نيروهاي  هاي يادشده، طيف گسترده بر گروه عالوه. استايدئولوژيك عربستان با ايران 

يتيك راهبردي ايران در  خود را در مقابله با ژئوپلهاي تبليغي و تكفيري وجود دارند كه اقدام
هايي  توان در قالب نشانه آنان را مي ةاستفادسازوكارهاي مورد . اند خاورميانه سازماندهي كرده

سازي ساختار  ثبات اسد، بي گرايي راهبردي در بحرين، مقابلة پرشدت با حكومت بشار از جدال
  . (Pollack, 2015: 5)انستگذاري و انجام اقدامات انتحاري د سياسي لبنان از طريق ترور، بمب

هايي كه  گروه. دكرمحور اصلي جدال جديد عربستان با ايران را بايد در عراق مشاهده 
عليه ايران را » شدت جنگ كم«شوند، تالش دارند تا روند  بخشي از القاعده محسوب مي

 بر پيوند مبتنيو شدت نمادي از راهبرد امنيتي عربستان عليه ايران  جنگ كم. ندكنسازماندهي 
تشديد بحران،  موجبيندي اچنين فر. استهاي ايدئولوژيك، هويتي و راهبردي  مؤلفه

هاي مختلف جغرافيايي شده  سازي تروريسم در حوزه گسترش خشونت و همچنين پراكنده
  .است
  

المللي در تشديد و تقويت بحران  گر بين يابي بازيگران مداخله هاي نقش نشانه. 3
 امنيتي خاورميانه

شاهد تفرقه و خشونت باري بوزان و اولي ويوور؛ الملل براساس اظهارات  رقابت بين ةعرصدر 
نزديك اين  ةآيندرسد كه در  نظر مي بهو بعيد  است مدل ارتباطي ةكنند مشخصهستيم كه 
بلكه . دشوثر كمرنگ ؤنحوي م به يا اينكه نددبربها رخت  روابط بين دولت ةصحنصفات از 
در اين دنياي منازعه . در روابط بين دول بازي خواهند كردرا چنان نقش اول  آنها همبرعكس،

توانند از كلكسيوني  هايي از دول در سياست خارجي خود مي ها يا گروه  دولت،و كشمكش
. شود  سياست خارجي از آنها ياد مي كه اغلب تحت عنوان ابزار. متعدد بهره گيرند وسيع از ابزار

د از ديپلماسي، بروكراسي، تبليغات، روابط اقتصادي، براندازي و جاسوسي، نا  عبارت اين ابزار
  . )64: 1388بوزان و ويوور، ( مداخالت خفيف و ارتش

،  و متمايل به غرباهاي سياسي اقتدارگر  استمرار حيات نظامةواسط به خاورميانه ةمنطقدر 
ويژه اياالت  بهها با غرب،  تالفاي از پيوندها و ائ  شبكهدرهاي حاكم منطقه  رژيمر بيشتورود 
با همراهي آيد و  حساب مي به تحول و دگرگوني سياسي جوامع در استثنايي اي  پديده،متحده

 به تحوالت وجهت، فلسطين ةمسئلبازار نفت و  ةدرباراركان اصلي سياست قدرت هژمون 
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اي  لف داخلي منطقهتحليلي در سطوح مخت ةارائ نيازمند  از منظر اقتصاد سياسي نفت،اي منطقه
 . )65: 1389بوزان، ( اي است و فرامنطقه

 هزينه شدن بهنظم سياسي و اقتصادي مرتبط با اقتصادهاي نفتي و رانتي در يك سطح 
گردد و در  خيز و پيامدهاي سياسي اقتصادي آن بازمي نفتدرآمدهاي نفتي در داخل جوامع 

قه و انتقال بخشي از درآمدهاي نفتي از ها در داخل جوامع منط چرخش رانت ةپديدسطح ديگر 
همچنين از آنجا كه نفت . همراه دارد به پرجمعيت را يخيز به كشورها نفتكشورهاي ثروتمند 

رسد،  ي صادراتي كشورهاي منطقه در بازار جهاني به فروش ميها كاالنيتر مهم عنوان بهو گاز 
هاي بزرگ و تالش قدرت هژمون براي  عاليق و منافع قدرتدر ويژه  بهآثار عملكرد اين بازار 

 . گير كشورهاي منطقه خواهد شد اعمال سيطره بر بازار نفت جهان دامن

هاي مكتب رئاليست است كه  الملل از زيرشاخه ثبات هژمونيك در روابط بين ةنظري
. المللي مستلزم مديريت يك قدرت برتر است  آن جريان منظم و باثبات اقتصاد بينبراساس
ترين قابليت اقتصادي همراه با سطح بااليي از  قويترين و  رتر يا هژمون داراي بزرگقدرت ب

الملل محسوب   بينعرصةنيروي نظامي و نفوذ ايدئولوژيك است كه مروج اقتصاد ليبرال در 
دوم قرن  ةنيمالملل نظم مورد نظر اين نظريه دو بار در  در تاريخ اقتصاد سياسي بين. شود مي

بوزان و ( بري بريتانيا و پس از جنگ جهاني دوم به رهبري آمريكا تحقق يافته استنوزدهم به ره
 هژمون  وعنوان رهبر بهويژه آمريكا  به نقش بازيگران خارجي در اينجاست كه .)145: 1388ويوور، 

 ةمنطقآن بر منافع نفت  ةسيطرآمريكا در بازار نفت جهان و طور مثال  به. شود مطرح مي
ثيري بر بازار نفت خواهد گذاشت و أو چه تدارد هايي   لحاظ تاريخي چه ويژگيخاورميانه به

ثر أتيكي بازار نفت خاورميانه در عوامل بنيادي بازار نفت تالقي و متيچگونه عوامل ژئوپل
توان  كه مي داردخاورميانه و جهان شرايطي  ةمنطقر د ثبات و هژمون برقراري. خواهد شد

 اقتصاد ليبرال در برابر اقتصادهاي حمايتي و كنترل بر مواد خام و بازار ترين آنها را ترويج مهم
  كنترل تسليحات متعارف و غيرمتعارف در جهان،ترين آنها عنوان مهم بهو نفت دانست سرمايه 
  .(Cordesman, 2015: 5) استدار  را عهده

امنيتي هاي بزرگ همواره يكي از عوامل گسترش بحران در محيط  گري قدرت مداخله
يافته داشته  يند در دوران جنگ سرد ماهيت ساختاري و سازمانااين فر. خاورميانه بوده است

در كل . از جنگ سرد، ماهيت اجتماعي پيدا كرده است پسهاي  كه در سال درحالي. است
اي خود  داخلي بازيگران منطقه با محيطدر تعامل اي از يك سو  توان گفت يك نظام منطقه مي

اي،  پس در نظام منطقه. پذيرد ثير ميأز سويي ديگر از محيط خارجي خود ت و ااست
 .)231: 1389، صادقي و احمديان( شود  ساز از دو محيط مزبور دريافت مي بحرانهاي  ورودي
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 در كشور اين هژموني برابر در ايران اسالمي انقالب كه چالشي مقابل در آمريكا هاي اقدام

آن،  ترين مهم كه دش خاورميانه اي در غيرمنتظره تحوالت بروز ةينزمبود،  كرده ايجاد منطقه
 بر خود كنترل حفظ براي تا يافت فرصت آمريكا ،حمله اين پي در. بود كويت به عراق تجاوز

 سياست آمريكا ،ادامه در. دهد افزايش خاورميانه در را خويش نظامي حضور خاورميانه نفت

 با كه گرفت پيش منطقه در عراق و ايران نفوذ با همزمان لهمقاب با ارتباط در را انهگدو مهار

 اين با. بود همراه منطقه كشورهاي به واشنگتن نزديكي و آمريكا حضور حفظ ةهزين افزايش

 واقع در. شد منطقه در بحران مديريت سياست تغيير موجب سپتامبر هميازد حوادث همه

 تحكيم جهان سطح در را خويش موقعيت حوادث اين از برداري بهره با كرد تالش آمريكا

 .)186: 1383كمپ و هاركاوي، ( بخشد

 دولت و يافتافزايش افراطي،  هايحركت و تروريسم اهميت سپتامبر، يازدهم از پس

 عمالً شرارت محور عنوانبه شمالي ةكر و ايران، عراق كشور سه دادن قرار خطاب با بوش

ها، ملت ـ دولت قدرت كاهش با. كرد آغاز را آمريكا خارجي سياست از جديدي ةمرحل
 همچون آنها از برخي اثرگذاري ةدامن و يافتند بيشتري عمل ميدان تدريج به غيردولتي بازيگران

 هر يك از اين بازيگران تحت تأثير نيروهاي .شد فراگير بسيار داعش و اهللالقاعده، حزب
 سطح اي، در منطقه بعد از فراتر آنها ي تأثيرگذار.دندكراي ايفاي نقش  المللي و منطقه بين

 آمريكا خارجي سياست اولويت در آن با مواجهه چگونگي كه دش تحوالتي منشأ نيز المللي  بين

  . گرفت قرار
تدريج به توزيع قدرت با آمريكا در محيط   در محيط امنيتي خاورميانه، كشورهاي اروپايي به

قش و تأثيرگذاري اروپا اگر بدون توجه به گسترش ن. دندكرامنيتي خاورميانه مبادرت 
گذاري اين بلوك بر  هاي متعارض در دو سوي اين قاره همچنان ادامه يابد، توان تأثير  نگرش
  متغيربسياردر شرايط سيال و . منيتي را بيش از پيش زير سؤال خواهد بردا - ي اقتصاد ةمعادل

قش تاريخي اروپا تنها در ساية رويكردي خاورميانه و در عصر تحول ژئوپليتيك، ايفاي ن
 . )72: 1385كلر، ( بيني است اي قابل پيش منسجم و اعتمادساز و در تعامل نزديك با بازيگران منطقه

 اروپا بايد دستور كار خاص خود را در منطقه كه لزوماً در تضاد با منافع آمريكا ةاتحادي 
نايل (خود اصلي هدف تا به  ندكعمل  مستقل اي گونه به بايدكم  دستنيست، تعقيب كند، اما 

كشورهاي اروپايي در  ةگذشتتجربيات . ، نزديك شود)المللي بين ةعمد بازيگر شدن به نقش
اروپا  ةاتحادي به آنها كمك خواهد كرد كه به اهداف مشترك ،روابطشان با كشورهاي خاورميانه

  .(Ahmed, 2013: 72) عمل بپوشانند ةجامدر منطقه بهتر 
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  نقش عربستان در راديكاليزه شدن بحران امنيتي خاورميانه. 4
 توجهي شايان اتتأثير، خاورميانه منطقة در اصلي بازيگران از يكي عنوان به سعودي عربستان

 پيامدهاي و قدرت عناصر به مربوط هايواقعيت تواننمي  دارد وايمنطقه تحوالت عرصة در

 بررسي به قسمت اين در رو اين از. گرفت ناديده ميانهخاور امنيت و منطقه در را آن رفتاري

 ةمطالع رو ازاين و شود پرداخته مي منطقه تحوالت در ثيرگذارأت يكشور عنوان به عربستاننقش 
نظر  به الزم كشور اين ساختار در وهابيت نقش نيز و سعودي عربستان پيدايش چگونگي

 . )Alexander ,2011 :29( رسد مي

 از سلفيان بسيار بربهاري ابومحمد. است شرك نوعي اوليا و انبيا به توسلكه معتقدند  آنان
 غارت از بين اين در و كرد برخورد مي شدت به باورهايش مخالفان با  كهاستمتعصب 

 تميمي ابن توسط شديدتر تعصب با باورها نيا، بعد قرن سه. ورزيد نمي دريغ نيز شانيها خانه

 فراموشي به او نظريات دمشق زندان در وي مرگ از پس. يافت ادامه، بود حنبلي عالمي كه

 قرن چهار اينكه تا دها مان كتابخانه گوشه ها و كتاب الي البه در همچنان انديشه اين. شد سپرده

 . )48: 1373فولر، ( شد ايجاد گري سلفي از نوين جنبشيدوباره  ،عبدالوهاب محمدابن توسط بعد

تبليغي،  ينشدن تمام منبع يك عنوان بهژئوپليتيكي،  عامل ترين زرگب اين از تواند  ميعربستان
 مكان اين در كعبه ةخان زائران حضور نكهيا رب عالوه. دكن برداري بهره ،بخواهد كه شكلي هر به

 فرهنگي، احتياج نظر سازد، از وارد مي دولت ةخزان به را هنگفتي مبالغ مادي لحاظ به

 عربستان براي احترام با همراه مذهبي، بينشي ديدگاه از مقدس مكان اين به مسلمان كشورهاي

  .است آورده ارمغان به سعودي
دلبازي،  و دست با تا دهد عربستان مي به را امكان نفتي، اين كالن درآمدهاي به دسترسي

مالي،  عظيم قدرت اين. كند كمك عرب و اسالمي كشورهاي ويژه بهفقير،  كشورهاي به
 به جمعيت با كشور اين و داده قرار عربستان رژيم اختيار  در رااي گسترده اقتصادي امكانات

 و ديگر كشورهاي به كمك صرف سال در هنگفتي مبالغ است توانسته خود، تاكنون كم نسبت
كوهن، ( بيفزايد خود اقتصادي و سياسي اعتبار و نفوذ طريق، بر اين از و كند المللي نهادهاي بين

1387 :546(.  
كشور عربستان در ساختار اقتصادي و راهبردي منطقه با وجود اين منابع اقتصادي موقعيت 

كشور، آثار آن در محيط يك هاي اقتصادي  قابليت نددگرگون ش با. ويژه ارتقا يافته است
 توليد و جهان نفت منابع درصد 25 عربستان سعودي با داشتن .دشو مياي مشاهده  منطقه

 ميليارد 30 از بيش ساليانه درآمد و اوپك عضو كشورهاي فتن توليدات از صدرد 30 حدود

 ةزمين و اندك جمعيت چنان با كشور يك از آنچه از بيشتر سياسي نفوذ است توانسته دالر،
  . (Arang, 2014: 25)آورد دست هداشت، ب انتظار توان محدود مي صنعتي اقتصادي
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 ةسلط در برابر  كشور حفاظتمينند از تأا عبارت سياست خارجي عربستان اهداف بنيادين
مين امنيت نخبگان أت براي. سعود آلخارجي يا تهاجم نظامي و نيز تضمين ثبات داخلي رژيم 

سطح در .  دولت سعودي، عربستان همزمان بايد در چند سطح عمل كندارحاكم و ساخت
 عنوان به  در آنعربستاننقش  بوده،اتحاد راهبردي عربستان با آمريكا  متأثر ازالمللي كه  بين

اي خاورميانه است كه عربستان در حال  دومين سطح، سطح منطقه. استمطرح قدرت نفتي 
سطح . خويش استاز تر و قدرتمندتر   قوا در ميان همسايگان بزرگموازنةانجام يك بازي 

 ة نقش همساي،هاي كوچك ، جايي كه در مقابل پادشاهياستعربستان  ةريجز شبهسوم، سطح 
 با داشتن كشورهاي مسلمان و ترين كشور ميان عنوان اسالمي عربستان به. كند  ايفا ميمسلط را

اي   در معرض فشارهاي شديد منطقهاي، عنصر مهمي در مشروعيت داخلي و با توجه به جايگاه
 .  (Arraf, 2014: 15)و جهاني قرار دارد

 ة عمدةنوان توليدكنندع بههمگرايي عربستان سعودي با اقتصاد جهان و نظام استراتژيك 
هاي اقتصادي و  زمينه ةهم در  به آمريكاالملل  نوعي وابستگي كالسيك در نظام بينسببنفت 

سوي آمريكا و تأثيرپذيري از ثبات  ازحمايت دليل اين وابستگي، نياز به . شده استسياسي 
جاي وابستگي  به همگرايي با جهان با توجه به وابستگي متقابل و نامتقارن. اقتصادي آمريكاست

 بازيگران ،است دولت ،درآمد نفتصاحب مطلق كه  آنجاقابل درك است و از محض، 
 براي تحكيم از اين درآمدو حاكمان سعودي  رندندا  اقتصاد كشوردرخصوصي داخلي نقشي 

  . (Bahjat, 2003: 29) ندكن ميموقعيت خود استفاده 
  

 ي عربستان در راهبرد امنيتاي موازنة منطقه. 1. 4

شود، الگوي كنش سنتي آن براساس  عربستان با اينكه در زمرة كشورهاي هويتي محسوب مي
 ايجاد رابطه با كشورهاي منوط بهاين هدف تحقق . گرايي قرار داشته است هايي از موازنه نشانه

ستان سعودي پس از استقالل بعر.  است كه اهداف مشتركي دارندعضو پيمان ناتو و كشورهايي
سياست خارجي  سببهمواره يكي از كشورهاي مورد حمايت بلوك غرب بوده و به همين 

 ,Blaydes)استهاي جهاني غرب در منطقه  ها در راستاي سياست اين كشور در بيشتر زمينه

(2011: 15 .  
گرايي، زمينة ايجاد تعادل بين اهداف راهبردي و سازوكارهاي مبتني بر  رويكردهاي موازنه

در برابر افكار و نظام سياسي و ساختار امنيتي عربستان . وجود آورده است ي را بهكنش امنيت
عربستان تالش . دهد ي واكنش نشان مياسالمكشورهاي و عرب هاي انقالبي جهان  سياست
كارانه را ايفا كند تا از اين طريق از هر گونه آشوب و  كننده و محافظه نقش متعادلدارد تا 
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 كشورهاي ديگر و سعودي عربستانسرايت آن به داخل  نقالبي در منطقه وناآرامي يا افكار ا

  . دكن جلوگيري منطقه كار محافظه
 

   كال خاورميانههاي رادي و گروه هاي انقالبي كانونمقابله با . 2. 4
 بين در را برتري جايگاه ،شريفين حرمين وجود و جغرافيايي مكان اين در اسالم ظهور

شمرده  اسالم جهان قطب ترين مهم همواره كه است كرده اعطا كشور اين به اسالمي كشورهاي
 خاورميانه منطقة تحوالت در كننده تعيين و مهم ثيرگذارأت كشوري عربستان رو نيازا. شود مي

 ةاستفاد با و هاي ابتكاري سياست اعمال با است يدهكوش همواره سعودي پادشاهي و است
 اي و منطقه بعد در عرب، و اسالم، دنياي جهان در خود هاي گوناگون ظرفيت از حداكثري

 هاي مالي حمايت با و تعريف را خود ةكنند تعيين نقش الملل نظام بين سطح در آن از فراتر

 خود نفوذ گسترش و بسط پي در هاي اسالمي جنبش و اسالمي كشورهاي از گسترده

  .  (Blumi, 2011: 65)برآيد
 

 اي خاورميانه گري در محيط منطقه يت و گسترش روح سلفيوهاب آيين ترويج. 3. 4

 از است، تا وهابيت آيين ترويج خارجي سياست در سعودي ربستانع مهم اهداف از ديگر يكي

 منطقه در را خود برتري و اسالم جهان رهبري و هدد گسترش را خود نفوذ ةحوز طريق اين

 با كشور اين ةدوستان روابط حفظ ةپاي ، برعربستان خارجي سياست مباني. بخشد تحقق

 سياست در تا است كوشيده همواره عربستان. است گرفته شكل غرب داريسرمايه كشورهاي

 صورت به تواند مي كشور اين ،ديگر عبارت به كند؛ حفظ را دوگانه  رويكرديخود، خارجي

  . (Cole, 2009: 66)كند ايفا را متعارض نقش دو همزمان
از . دار باشند سو تالش دارند تا رهبري جهان اسالم را عهده مقامات سياسي عربستان از يك

و  دهند مين جهان غرب نشان طرف ديگر، چنين كارگزاراني تمايل چنداني براي مقابله با
. ندگير ب موازات رهبري جهان اسالم از الگوي ائتالف با جهان غرب نيز بهره  د بهنكن تالش مي
 كشورهاي ويژه هب غرب با را خود روابط تمامي خارجي سياست در سعودي عربستان بنابراين

 و عرب جهان راديكالي هايسياست مقابل در تا كوشد همواره مي و داده قرار آن طرفدار
  .)72: 1384راس، ( كند ايفا را ايكننده متعادل نقش ،منطقه
 در بين مجبورند آنها كه دكر برداشت گونه اين توان ميها  سعودي خارجي سياست از

كه به  طوري ، بهدهند انجام هاي دشواري انتخاب ،خارجي سياست در  خودمتعارض افاهد
 برخي از بازيگران مؤثر در هك يهنگامرو  ازاين. امنيت داخلي رژيم سعودي خللي وارد نشود

 در حقيقت، طلبند چالش مي به را سعودي حكومت مشروعيت طور مستقيم سياست جهاني، به

  . (Ghazi, 2014: 148) اند ختهنظامي پردا تهديد به
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 براي را آمريكاو كنند  مي مقابله گونه تهديدها اين با ،فراوان خطر قبول ها با سعودي
 را سعودي رژيم علني طور به خودظهور با اي  هاي منطقه قدرت .خوانند فرامي ياري بهپشتيباني 

 با همراهي صددردا، مريكآ با خود روابط كردن تر پيچيده قيمت به حتي رياض. كنند نمي تهديد

 با خود روابط بر ترميم رياض ينيچن نياهاي  برهه در .آيد برمي هاي نوظهور منطقه قدرت

 همراه ميلي بي نوعي با همواره، سخت بسيار شرايط در جز منفعت اين اما .مصمم است آمريكا

هاي  مخالفت  سببآمريكا به ازحد شيب نزديكي مبادا كه چراكه اين واهمه وجود دارد است
  . شود داخلي اي و منطقه
 

  ي هويتي، ژئوپليتيكي و راهبرد روياروييفرايند تشديد و تقويت بحران در . 5
 عربستان با ايران 

 ةتجرب. المللي قرار دارد اي و بين روابط ايران و عربستان تحت تأثير موضوعات هويتي، منطقه
يطي تضادهاي هويتي با ايران را فراموش تاريخي نشان داده است كه عربستان صرفاً در شرا

 مختلفي، ايران و دوراندر . المللي قرار گيرد الشعاع روندهاي بين كند كه اين موضوع تحت مي
ها تابعي از  يك از اين مؤلفه هر. اند عربستان در وضعيت رقابت، تعارض يا همكاري قرار داشته

  . (Katzman, 2013: 75)استالمللي  نهاي بي اي و ضرورت هاي ساختاري، كنش منطقه نشانه
  
  فارس هاي ايران و عربستان در خليج يند گسترش رقابتافر. 

 سياست احتياط، سكوت و نظارت را در ،عربستان در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران
 به اسالمي انقالب پيروزي تبريك برايرا  بلندپايه هيأتيك پيش گرفت، ولي پس از مدتي 

 ةمقدم برپايي حكومت اسالمي را در ايران ،مل خودالع عكس اولين در خالد ملك. فرستاد ايران
 براي«:  وليعهد وقت عربستان نيز گفت،فهد. نزديكي و تفاهم هرچه بيشتر دو كشور خواند

  ). Barakat, 2015: 7) »قائليم زيادي احترام ايران انقالب رهبري
 جهان و منطقه در بخش آزادي يها جنبش از حمايت در ايران خارجي سياست رويكرد

 ، موجبن توسط حجاج ايرانيا همچنين برگزاري اولين حج توأم با برائت از مشركو اسالم
. كردند اتخاذ هم عليه تندي مواضع كشور دو مقامات و مطبوعات. شد كشور دو روابط سردي
 در مسجدالحرام اشغال و تندرو هاي سلفي قيام از پس اسالمي انقالب از وديسع مقامات ترس
  .   )125: 1373فولر، ( شد آن، دوچندان از كمي ةفاصل به »شرقيه «منطقةيان در شيع قيام و ق1400
  

5 .1

  گرايي عربستان با سياست صدور انقالب ايران مقابله. 
عربستان در واكـنش  . تراژيك براي عربستان داشته است    انقالب اسالمي ايران نتايج متفاوت اما       

الگـويي  ؛  به انقالب ايران تالش داشت تا گزينة تحرك اسالم شيعي در خاورميانه را كنترل كند              

5 .2
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بر اين اساس عربستان خـود      . هاي كنش انقالبي شكل گرفته است       ها و نشانه    كه براساس آموزه  
به همين سبب بـا شـروع       . آن، آماده كرد   »نقالبا صدور«را براي مقابله با جمهوري اسالمي و        

 تبليغـاتي  و اقتـصادي، سياسـي، نظـامي      يها  كمكجنگ تحميلي عراق عليه ايران، عربستان با        
  . ر كنار عراق قرار گرفتخود، د

 سـطح  تـا  كـشور  دو و تنـزل مناسـبات     روابط تيرگي و سردي موجب ها  اقدام اين مجموع
وده شـدن يـك فرونـد هواپيمـاي سـعودي و فـرود آن در                رب ةحادث 1363در سال   . شد كاردار

 سـبب  مثبت جمهوري اسالمي ايران در پايان دادن به اين حادثـه،             هاي  فرودگاه مهرآباد و اقدام   
عربستان بـه    ةخارج وزير سفر   1364  سال در. شد روابط دو كشور تا حدودي رو به بهبود نهد         

هـدف   ايـن سـفرها بـا     . ربـستان رخ داد   وقت ايران به ع    ةخارججمهوري اسالمي و سفر وزير      
 صـورت  عـراق  و ايـران  جنـگ  و حـج  چـون  مابين في مشكالت از اي پارهبهبود روابط و حل     

  . (Cordesman, 2011: 9) نداشت پي در يا جهينت گرفت، اما
با افزايش صدور ، فشار بر جمهوري اسالمي ايراناعمال ، عربستان براي 1365 سال در
سردي حاكم بر . انجاميد كشور دو روابط در مجدد تيرگي به كه داد كاهش را ، قيمت آننفت

 ايران، همچنين ضد بر اي روابط دو كشور و تشديد آن توسط آمريكا با هدايت جريانات منطقه
  كه اعتراض شديد جمهوري اسالمي را1366 تن از حجاج ايراني در مراسم حج 400هادت ش

 مرداد 26ركنندگان تهراني به سفارت عربستان در تهران ـ تظاه ةحمل داشت و در نهايت در پي
همراه داشت، تيرگي روابط دو  به ـ كه كشته شدن يك ديپلمات سعودي ـ الغامدي ـ را 1366

 عربستان اقدام به قطع 1367سرانجام در ششم ارديبهشت . كشور را به اوج خود رساند
رد و اين قطع رابطه حدود سه سال به  مناسبات سياسي با جمهوري اسالمي ايران كةيكجانب

  . )53: 1393رشيد، ( طول انجاميد
  
  يند بازسازي روابط ايران و عربستانااشغال كويت توسط عراق و فر . 
 ةقطعنامهاي قطع روابط دو كشور، موضوع پذيرش  بر مذاكرات سياسي در طول سال عالوه
مي ايران گام مؤثري در تجديد رابطه با  شوراي امنيت سازمان ملل توسط جمهوري اسال598

 شجاعانه توصيف و از آن استقبال يعربستان قبول قطعنامه از سوي ايران را اقدام. عربستان بود
 فهد و شد متوقف اسالمي جمهوري عليه عربستان مطبوعاتي گيري در اين شرايط، جبهه. كرد

 تهران نيز آمادگي خود را براي . نداردايران  بانشدني اختالف حلي كه كرد اعالم شخصاً
 و مواضع ايران در اين 1369تجاوز عراق به كويت در . رياض اعالم كرد مذاكرات مستقيم با

 ةحاشي كشورهاي تا شد سبب،  به حمايت ايرانفارس جيخلحادثه و نياز شوراي همكاري 

5 .3
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الش اي تجديد رابطه با جمهوري اسالمي ايران تبر عربستان ويژه به، فارس جيخل
  .  (Brumberg, 2010: 43)كنند

مجمع  ةساالن بين وزراي خارجه دو كشور در اجالس و عربستاناولين ديدار مقامات ايران 
 اسفند 15 در.  ـ و ديدار بعدي در ژنو انجام گرفت1369عمومي سازمان ملل متحد ـ شهريور 

 27 اين ديدار در در پي. القات كردندم هم با مسقط در كشور دو ةخارج وزراي نيز 1369
برقراري مجدد روابط سياسي دو كشور همزمان در تهران  ةزمينمشتركي در  ةبياني 1369اسفند 

 پس از ديدار با آقاي واليتي وزير ،عربستان ةخارج وزير ،سعودالفيصل. و رياض منتشر شد
ل  اسالمي ايران در حجمهوري و سعودي عربستان: كرد اعالم يا مصاحبه در ،وقت ةخارج

سرانجام پس از سه سال قطع . (Ahmed, 2013: 17) اند دهيرس به تفاهم نيماب يفتمام مشكالت 
 و شد اعالم متقابل روابط كشور، تجديد دو خارجه وزراي مذاكرات پي ، درسياسي ةرابط

 يكديگر يها تختيپا در را خود يها سفارتخانه 1370 فروردين در رياض و تهران مقامات
 آقاي دولت كار آغاز( 1376 تا) كشور دو روابط مجدد شروع (1370 يها سال. گشودند
ورود اميرعبداهللا وليعهد . آيد مي شمار به كشور دو روابط بسترسازي و زدايي تنش ةدور) خاتمي

 براي شركت در اجالس سران كشورهاي عضو 1376پادشاهي سعودي به تهران در آذر 
 1370 ةدهرو به بهبود مناسبات سياسي دو كشور در اوج روند  ةنقطسازمان كنفرانس اسالمي، 

 ,Lee)يافت فزوني يكديگر هاي پايتخت به دو كشوروآمد بلندپايگان  رفت ،پس از اين سفر. بود

2010: 15 ( .  
 و دارد، ايران اي ويژه جايگاه ايران ملي امنيت و منافع حفظ در عربستان كه گونه همان

. ست خارجي عربستان در موقعيت خاصي قرار داردسيا طراحان ديد از نيز آن امنيت
عنوان وليعهد  كه به  ، در دوراني2014 عبداهللا پادشاه عربستان تا سال  ملك اي منطقه هاي گرايش

عربستان ايفاي نقش كرده بود، در تعامل با برخي مقامات ايراني از جمله آقاي هاشمي 
 فعال را كشور اين جي و ايدئولوژيكمرزهاي سياست خار در زدايي تشنج روند ،رفسنجاني

 حسنه ةرابط شده، ايجاد رفع ديگران و يمن، قطر با عربستان ارضي مشكالت كه اكنون. درك
  .  مهم تبديل شده استين در سياست خارجي اين كشور به اولويتايرا با

 با نزديكي فارس جيخلامروزه هر حركتي براي حل معضالت بالفعل يا بالقوه در سطح 
جرياني كه مايل به   تاكنون هر،به همين دليل. لماتيك ايران و عربستان تسهيل خواهد شدديپ

 سود عربستان و ايران ميان پديدآمده هاي فاصله ، از خليج فارس بودهمنطقةوجود تنش در 
اسامه ،  كه آمريكا1380ويژه از سال  بهتالش براي تحكيم روابط تهران و رياض، . است جسته

و دولت رياض مورد سوءظن   كرد متهم سپتامبر11 ةاالصل را به رهبري حادث ديسعو الدن بن
  . (Cordesman, 2015: 33)  يافتييبسزا، اهميت گرفت  قرار ها و تعرض سياسي آمريكايي
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. جا گذاشت  به1990گري با رويكرد تكفيري عربستان آثار خود را در دهة  موج سلفي
 يدر پمقامات رياض . سوي عربستان نشانه گرفت ها را به سپتامبر تمامي انگشت يازدهمحادثة 

 با بايد خود كه سعودي، دريافتند اتباع و عربستان با آمريكا تحقيرآميز رفتار و حادثه اين
 اخير ةده دو از بيش طي كه گرايي منطقه يا گرايي بومي. برخيزند مقابله اي، به منطقه هاي بحران
رود،  شمار مي بهمدن بر مشكالت منطقه آ فائق براي اناير اسالمي جمهوري آرماني شعار

  . يافت را خود حقيقي مفهوم و معنا عربستان دولتمردان نزد تدريج به
  
  سپتامبريازدهم از حادثة پس گسترش تضادهاي ايران و عربستان . 

 و اشغال 2001سپتامبر  يازدهمپس از  ةاوليهاي  با تضعيف روابط آمريكا و عربستان طي سال
عراق وافغانستان، ائتالف آمريكا و كشورهاي عربي منطقه كه تا آن زمان عليه ايران شكل گرفته 

دست و پنجه نرم كردن اين معضالت پاكستان و و و سقوط طالبان و صدام د ش تضعيف ،بود
عربستان  . ايران افزود و اقتصادياي جايگاه منطقه  بر نقش واش،  مشكالت داخليكشور با
 در يتر  مستقلكارانه اما در عين حال  محافظه رويكردي،هاي بزرگ تعامل با قدرت در سعودي

. كند  سياست خارجي را دنبال ميعرصةفارس در  خليج ةحوزمقايسه با ساير كشورهاي عربي 
اي  فرامنطقههاي  آفريني قدرت نقشدن كرهاي ايران در خصوص محدود   به ديدگاهاين رويكرد
  . (Bahgat, 2003: 23) است تر س نزديكدر خليج فار

فارس و  خليجها براي تقويت همگرايي دروني شوراي همكاري  اين مسئله تالش سعودي
آشكار  رادر اولويت قرار دادن روابط گروهي با ساير بازيگران نسبت به روابط دوجانبه 

از  پسن حوادث  و قدرت عربستان و همچنيكيتيژئوپلهاي  از ويژگي مذكور رويكرد. كند مي
ضمن كند تا در سياست خارجي خود  شود و اين كشور سعي مي سپتامبر ناشي مي يازدهم

برقرار اي خود را نيز در اين چارچوب  روابط منطقه، هاي بزرگ بين قدرتايجاد توازن 
  .  (Lewis, 2013: 45)سازد

مل و همفكري با اي از آن در جريان تعا اي كه بخش عمده گرايش عربستان به ثبات منطقه
ها و تحوالت متغير  ثباتي  از بي،شود مياي از جمله ايران محقق  ساير بازيگران اصلي منطقه

 يازدهماز  پسكاران دولت بوش  سياست نومحافظه. پذيرد اثر ميهاي گذشته در منطقه نيز  سال
 سياست بزرگ و ةخاورميانها به تروريسم، طرح   از جمله متهم كردن سعودي2001سپتامبر 

 ،اي هاي منطقه رغم نارضايتي بهسازي در كشورهاي عربي و همچنين حمله به عراق،  دموكراسي
هاي آن افزايش  اعتمادي را در رهبران سعودي نسبت به دولت آمريكا و سياست ترديد و بي
  . داده است
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تي نياز عربستان سعودي و جمهوري اسالمي به داشتن روابط پويا و فعال و مستمر، ضرور
 تقويت و تعميق و تحكيم روابط سياسي دو كشور ،ارتقا.  استناپذيرناپذير و انكار اجتناب
فارس  خليج حساس و استراتژيك منطقةقدرت ديپلماسي و ضامن استقرار و آرامش در  عامل

خليج فارس و تبديل منطقه به محيطي براي  ةحوزهمگرايي بين كشورهاي . خواهد بود
گرايي در  هاي مذهبي و فرقه محيطي و مبارزه با تشنج  سياسي و زيستهاي امنيتي و همكاري

هاي اجتماعي و تروريسم و  زه با آفترقالب ايجاد سيستم همكاري مشترك حتي براي مبا
  .(Zenko, 2010: 44)ناپذير است  يافته و قاچاق مواد مخدر ضرورتي اجتناب جنايات سازمان

  
  از فروپاشي ساختار دوقطبيپس هاي  ان و عربستان در سالاي اير هاي منطقه رقابت. 

 ةتوسععنوان دو كشور مهم و تأثيرگذار در منطقه به روند تحكيم و  بهروابط ايران و عربستان 
هاي بيگانه و  پايان تدريجي حضور قدرت موجب و كردهمنافع ملي كشورهاي منطقه كمك 

 بر عالوه و مستمر مؤثرو عربستان با تعامل ايران . دشتسليحاتي خواهد  ةمسابقكاهش روند 
سنگين و بانفوذ  ةوزنعنوان دو  به توانند مي جزيي موجود در منطقه، هاي اختالفوفصل  حل

لبنان   مظلوم فلسطين ويها ملتمشكالت ويژه بر روند حل  بهمسائل آرماني جهان اسالم 
  . (Bahgat, 2003: 19) تأثيرگذار باشند

هايي  كه همواره نشانه طوري  به، عربستان ماهيت تاريخي و راهبردي داردهاي ايران و رقابت
در حين چنين . اي خاورميانه وجود داشته است از رقابت ژئوپليتيكي و امنيتي در فضاي منطقه

تالش دارند تا  اغلبهايي، ايران و عربستان در وضعيت تضاد راهبردي قرار گرفته و  رقابت
. گرايي راهبردي و بازتوليد هنجارهاي فرهنگي ارتقا دهند وازنهموقعيت خود را از طريق م

، روست هروب هاي امنيتي بحران ها و چالش با همواره زنده موجود همانند كشوري هراگرچه 
  . آورد وجود مي تري را به اي گسترده هاي منطقه هاي ايران و عربستان چالش رقابت

 در. شود مي ايجاد مختلف نيروهاي كنش أثيرت اي تحت منطقه هاينظام در ثبات گيري شكل

 اي اهميت منطقه تعادل و ثبات بر ذارگتأثير نيروهاي از ساختاري، برخي و تاريخي ةدور هر

هاي  اي، بحران منطقه بزرگ، بازيگران هايقدرت نقش توان مي زمينه اين در. دارند بيشتري
 شدهدهاي يا مؤلفه از يك هر. داد قرار تأكيد و توجه مورد را مركز از گريز نيروهاي و محيطي

  . )Brumberg, 2010: 17(دباش اي تأثيرگذار منطقه تعادل سرشت و قدرت سازماندهي در تواند مي
 »توافق معماي« موضوع با همواره اي خود منطقه امنيت تأمين براي خاورميانه كشورهاي

 از برخي همچنين و »اي منطقه آنارشي« فضاي انعكاس موضوع اين. ندا بوده رو روبه

 »قدرت موازنة فرايند« و ادبيات تأثير تحت يادشده ةمؤلف دو. است »بينانه نزديك هاي طلبي نفع«
 جا به تأثير قدرت موازنة ةمعادل بر كه يافته ظهور هاي جديدي نشانه، ديگر سوي از. دارد قرار
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 آنكه بر عالوه جديد گرايي قهمنط. كند رو مي روبه هاييدگرگوني و تغييرات با را آن و گذاشته

 اين به. روست به رو نيز گرايي هويت از اييه هنشان گيرد، با مي قرار قوا ةموازن ةمعادل تأثير تحت

 استراتژيك رفتار الگوهاي و تأثيرگذار نيروهاي اي درگير منطقه تعادل و ثبات فضاي ترتيب

 . )65: 1381ليك و مورگان، ( شود مي

 پيروزي انقالب اسالمي ايران در سياست جهاني دگرگون زمان از موقعيت كشور ايران
 مطبوعات، متخصصان توجه مورد ايران كه ه استبود اي دوره ندرت به تاكنون .استده ش

 مهم آن اوضاع بررسي كه است كشوري كماكان ايران. باشد گرفتهن قرار اسالم و خاورميانه

 توجه آن به بايد كه است رشدي حال در قدرتالملل،  بين نظام بازيگران ديگر براي و است

 خارجي سياست و داخلي كار دستور سأر در ايران اسالمي جمهوري اساس اين بر. كرد

ايران،  به مربوط مطالعات كه جايي دارد، تا قرار المللي بين و اي منطقه كليدي بازيگران ربيشت
 كشوري هيچ نيز اي طقهمن لحاظ به. است شده تبديل سودآور صنعت يك به خود اكنون

 بگيرد ناديده خود ملي امنيت بر را اسالمي جمهوري و ايران اسالمي انقالب ثيرأت تواند نمي
  .)45: 1382بريچر، (

  
  هاي خاورميانه هاي ژئوپليتيكي ايران و عربستان در گسترش بحران نقش رقابت. 
 طريق از كشور اين كه است واقعيت اين از ناشياغلب  تيكيژئوپل نظريات در ايران اهميت

 بر عالوه و است گذرگاهي موقعيت داراي و دارد آزادراه هاي آب به عمان درياي و فارس خليج

طور  به نيز ايران فالت ،شده مي محسوب  مركزيسرزمين جزو ايران شمالي هاي بخش اينكه
 سرزمين به ايران يشمال مرزهاي اتصال. است داشته را مركزي سرزمين اي حاشيه نقشكامل 

 بخشيده كشور اين به خاصي كيتيژئوپل ارزش نيز فارس خليج جغرافيايي موقعيت و بريسي

 حائز نيز امنيتي نظر از ، اين موقعيتآبي راه يك به دستيابي و ارتباطي اهميت از گذشته. است

 . است اهميت

 نقش و موقعيت توان هاي تأثيرگذار در روابط ايران و عربستان را مي يكي از شاخص
 دريايي بزرگ  آبراهعنوان  بهفارس خليج موقعيت. فارس دانست راهبردي ايران در خليج

 شناخت كند، پس خودنمايي مي نحوي به شرق و هاي غرب استراتژي ةكلي در كه است نحوي  به
 ثبات با مستقيمي ةرابط آن اقتصادي و نظامي امكانات از صحيح برداري بهره و آن درست

ژئوپليتيكي دارد، اما فارس ماهيت  آفريني ايران در خليج نقش. دارد ما كشور امنيت و يسياس
هاي جمهوري اسالمي و عربستان در محيط  آثار هويتي و امنيتي آن همواره بخشي از رقابت

  . (Cole, 2009: 9)  شود اي محسوب مي منطقه
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ي ايــران و عربــستان در هــاي هــويتي در گــسترش تــضادهاي امنيتــ نقــش مؤلفــه. 
  خاورميانه

هاي راهبردي و ژئوپليتيكي ايران و عربستان را بايد موضوعات هويتي و  يكي از داليل رقابت
شناسي هويتي و هنجاري بنا  هستي ةپايگذشته سياست خارجي بر  ةسددر . هنجاري دانست

ها از طريق دو  هويت. بنابراين حفظ و تداوم آن جزو منافع حياتي ايران است. شده است
بندي  نوع هويت را دستهر  ونت چهارالكساند. گيرند ساختار داخلي و خارجي شكل مي

  :كند مي
 ؛هويت شخصيتي يا مشترك 

 ؛ هويت نوعي 

  ؛نقشيهويت 

 هويت جمعي . 

  ويابد  خودسازماندهي، خودپايداري موجوديت ميةوسيل بههويت شخصيتي يا مشترك 
 . ها چنين هويتي دارند دولت

هويت نقشي به .  چندين نوع هويت باشد همزمان دارايتواند مياي  منطقهك بازيگر ي
و ديگران يعني گيري منطقي بين خود  براساس نتيجه هويت جمعي . استفرهنگ وابسته

 نقش بسيار مهمي در ،اساس منفعت عنوان پايه و  بهبنابراين هويت. شود شناخت ايجاد مي
 داردتعريف شرايط محيطي نقش مهمي يند افر منافع نيز در ن،قبال آدر . كند سياست ايفا مي

(Pollack, 2015: 43)  . 

هويت جمهوري اسالمي يك موضوع شناختي مبتني بر فهم مشترك از ايران و كشورهاي 
عبارتي  به.  بيانگر احساس تداوم و استقالل دروني و تمايز و تفاوت بيروني استبوده وديگر 
فردي، نوعي، نقشي و اجتماعي جمهوري اسالمي هنجارهاي  ةرگاناچه هاي  منابع هويت،ديگر

هاي انساني و مادي دروني اين كشور و تعامل آن با ديگر  ويژگيمبتني بر ارزش هستند كه از 
 . (Cordesman, 2009: 85)  گيرند كشورهاي جهان سرچشمه مي

 در بيشتر چيدگيپي موجب كه  استعواملي از يكيوجود جوامع ناهمگون و نامتجانس 

 عضو كشورهاي در شيعه هاي گروه. شود مي منطقه كشورهاي خارجي سياست تحركات

. كنند مي ايفا را نامتجانس هاي وهگر نقش ايران و عراق كردهاي و فارس خليج همكاري شوراي
 اقليت يك وجود. شوند تلقي مي تعصب ةزمين و پايه بر مبتني اجتماعي هاي گروه، ها گروه اين

 ركتاشم منطقه سياسي و قومي ةتجرب يك در با جمعيت بسيار كم، سياسي، حتي مهم عصبمت

 نشان را خود اي منطقه هاي ناآرامي ها و آشوب در بارها برانگيز تفرقه عوامل اين. خواهند داشت

  .)216: 1382بريچر و ويلكنفلد، ( است داده
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 امنيت در ،است فرهنگ و خطقوميت، مذهب، زبان،  در تمايز شامل كه فرهنگي تمايزات

 بسيار خاورميانه منطقة در تمايزات اين. دارد بسزايي نقش يا منطقه امنيت ةادام و كشورها

 نفر ميليون 110نزديك به  فارس خليجة حاشي كشورهاي در تنها هكچنان؛ است چشمگير

ها  قوميت اين.  حضور دارندمتفاوتي فرهنگ و ها، زبان، مذهب قوميت از مركب جمعيت
 حس با مغاير هايي سياست اتخاذ موجب كه ندا پراكنده منطقه سراسر در ناهمگون صورت به

 ساخته دشوار را اي همنطق امنيت  و تداومايجاد نتيجه در و شده كشورها ديگر به نسبت اعتماد

  .  (Alton, 2015: 3)است
 
   نتيجه
هاي هويتي و ژئوپليتيكي شكل  از جنگ سرد براساس نشانه پسهاي  هاي امنيتي در سال بحران

خاورميانه در زمرة مناطقي است كه مشتمل بر تضاد تركيبي كشورهاي مختلفي . گرفته است
هايي از رويارويي هويتي مواجه  از جنگ سرد با نشانه پستضاد امنيتي در خاورميانه . است

عربستان را بايد در ايران و . اي پيوند يافته است بوده و با نگرش ژئوپليتيكي كشورهاي منطقه
  . ندكن مييندي به ايفاي نقش راهبردي و امنيتي مبادرت ازمرة كشورهايي دانست كه در چنين فر

. دكرهاي هويتي مشاهده  توان در قالب نشانه بسياري از تضادهاي ايران و عربستان را مي
نه بهره عربستان سعودي از سازوكارهاي هويتي براي گسترش تضادهاي امنيتي در خاورميا

الگوي رفتاري عربستان در برخورد با ايران در مناطقي همانند لبنان، افغانستان، . گرفته است
سوريه، ليبي، يمن و عراق براساس تركيب نشانگان هويتي و ژئوپليتيكي سازماندهي شده 

گري را بايد زيربناي تفكر وهابي عربستان دانست و تركيب آن با وهابيت زمينة  سلفي. است
  . وجود آورده است هاي تكفيري را به گيري انديشه لشك

هاي  هاي ايدئولوژيك و هويتي براي گسترش بحران انديشة تكفيري عربستان زيربناي مؤلفه
اكنون جدال در سوريه توسط  هم. استشدن تحوالت سياسي در خاورميانه   امنيتي و راديكاليزه

ژئوپليتيكي و ايدئولوژيك  ةمنازعط مقدم شود و شايد بتوان سوريه را خعربستان هدايت مي
و ده شمنجر انساني  ةگستردفعاليت القاعده در سوريه به تراژدي . ايران و عربستان دانست

  . هاي سلفي در سوريه بحران و منازعه را تشديد كرده استگروه وجود
نان، محور اصلي جدال جديد عربستان در برخورد با ايران را بايد در عراق، سوريه، لب

شوند، تالش دارند تا  هايي كه  بخشي از القاعده محسوب مي گروه. دكربحرين و يمن مشاهده 
شدت نمادي از راهبرد امنيتي  جنگ كم. ندكنعليه ايران را سازماندهي » شدت جنگ كم«روند 

  . استهاي ايدئولوژيك، هويتي و راهبردي  عربستان عليه ايران است كه مبتني بر پيوند مؤلفه
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هايي از تشديد و تقويت بحران، گسترش خشونت و همچنين  يندي نشانهانين فرچ
توجه به  با. وجود آورده است هاي مختلف جغرافيايي را به سازي تروريسم در حوزه پراكنده

ها و آثار  ها، نشانه توان زمينه ظهور نيروهاي تهديدكننده و الگوي كنش آنان در برخورد با ايران، مي
اي و امنيتي ايران را به شرح ذيل  شدت در محيط منطقه متقارن و گسترش جنگ كمتهديدهاي نا

  :دكرتبيين 
  يند اعربي، قطر و اردن، لوزي حمايتي داعش در فر ةمتحدعربستان سعودي، امارات

كشور يادشده  چهارهر يك از . دهند سازي سياست و امنيت در عراق را شكل مي ايدئولوژيزه
 ةبه گونو تالش دارند تا موقعيت ايران را در عراق،  داشتهي با ايران هاي ژئوپليتيك رقابت

  . كاهش دهندچشمگيري 
 هايي از كنش هويتي و رقابت  گرايي عربستان با ايران براساس نشانه موازنه

 . ژئوپليتيكي شكل گرفته است

  جا اي ايران و عربستان ب هاي منطقه رقابتبحران امنيتي خاورميانه آثار خود را در
تعارض ايدئولوژيك و ژئوپليتيكي ايران و  ةنشان» هالل شيعي«مفاهيمي همانند . گذاشته است

 . شود عربستان محسوب مي

 به بعد شروع شده، در ژانويه ـ 2006هاي  گسترش كاربرد چنين ادبياتي در سال 
 2015بحران يمن در سال .  به اوج خود رسيد2011و در اواخر ژوئن  دش تشديد 2011 ةفوري

 .اي دانست  منطقهموازنةهاي امنيتي عربستان با ايران در ارتباط با  جدال ةادامرا بايد 

 دهد كه با بازخواني داليل  هاي راهبردي عربستان در مقابله با ايران نشان مي سياست
 ژهيو بههاي جديد كشورهاي منطقه  هايي با سياست حملة نظامي عراق به ايران، مشابهت

 ةجبههايي همانند داعش و  اي و ظهور گروه گسترش بحران منطقه. شود ه ميعربستان مشاهد
سازي عربستان در منطقه عليه اهداف راهبردي ايران  بحرانهايي از  توان نشانه النصره را مي

 .ستجنگ عربستان در يمن قابليت نفوذ و سرايت به محيط پيراموني را دارا. دانست

 فارس،  خليج ةحاشيربستان و ساير كشورهاي عربي شده توسط ع گرفتهكار  ادبيات به
مقامات عربستان سعودي تالش . شود گرا دارد كه سبب قوت گرفتن جنگ سرد مي ماهيت اتهام

اي و  هاي رسانه به همين دليل در مصاحبه. ندكندارند تا ايران را به اتخاذ مواضع متقابل وادار 
 . كنند د ايران استفاده ميادبيات ديپلماتيك خود از عبارتي به نام تهدي

 سازي ايران به مداخله در امور  جويانه براي متهم ها و مفاهيم مقابله عربستان از واژه
 براي دستيابي به حقوق گرفته گونه تالش انجام مقامات عربستان هر. اي بهره گرفته است منطقه

يندي اچنين فر. دهند يايران نسبت م ةمداخلدموكراتيك مردم بحرين و شيعيان عربستان را به 
با استفاده از . بيانگر آن است كه مقامات عربستان تالش دارند تا فضاي منطقه را ملتهب سازند
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كنند كه ابزار نظامي جهان غرب پشتيبان مؤثري براي آنان  آميز، احساس مي ادبيات تحريك
 . خواهد بود

 پليتيكي براي رويكرد مقامات عربستان تابعي از تضادهاي هويتي و تالش ژئو
گيري از چنين نگرشي موقعيت عربستان  بهره. است نقش عربستان در جهان اسالم يساز نهيبه

رويارويي ايدئولوژيك و امنيتي با ايران را از شمال  ةزميناي ارتقا داده و  را در ساختار منطقه
 . ناپذير ساخته است اجتنابآفريقا تا آسياي شرقي 

 سازي  هاي امنيتي پيوند يابد، آثار خود را در بحران  نشانههويتي باهاي  لفهؤمگاه  هر
اكنون در سوريه، عراق، لبنان، بحرين و يمن  همهايي  چنين بحران. سازد اي منعكس مي منطقه

هاي امنيتي عربستان و آمريكا در مقابله با  ظهور داعش تابعي از سياست. شود مشاهده مي
گرايي ايران و عربستان ماهيت  موازنه. شود  مياي جمهوري اسالمي محسوب راهبرد منطقه
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