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ــای  ــا دوره ه ــه ب ــد ک ــاد ش ــعودی ایج ــتان س ــی عربس ــت خارج ــی در سیاس ــال 2015 تغییرات از س
ــر  ــتان تأثی ــی عربس ــت خارج ــار سیاس ــر رفت ــه در تغیی ــی ک ــی از عوامل ــود. یک ــاوت ب ــر متف پیش ت
گذاشــت، توافــق هســته ای بیــن ایــران و کشــورهای 1+5 )ایــاالت  متحــده، روســیه، چیــن، فرانســه، 
ــر سیاســت  ــه ب ــن پرســش مطــرح اســت کــه فضــای پســابرجام چگون ــود. ای انگلســتان و آلمــان( ب
خارجــی عربســتان ســعودی تأثیــر گذاشــته اســت. بــرای پاســخ بــه این پرســش، بــا اســتفاده از نظریۀ 
ــی  ــت خارج ــابرجام سیاس ــای پس ــه فض ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــیک ای ــی نوکالس واقع گرای
ــات و  ــه مقام ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت. نتای ــرده اس ــی ک ــعودی را تهاجم ــتان س عربس
تصمیم گیرنــدگان ســعودی از تــرس تغییــر وضعیــت و قــدرت منطقــه ای به نفــع جمهــوری اســالمی 
ایــران، به ســوی اســتخراج منابــع خــود )بیشــتر نفــت( رفتــه و بــا اســتفاده از ایــن منابــع، اقداماتــی 
ــازی  ــه و متنوع س ــی در منطق ــت های تهاجم ــری سیاس ــلیحات، به کارگی ــد تس ــش خری ــد افزای مانن

شریک های جهانی برای تغییر موازنۀ قدرت به سود خود انجام داده اند.
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مهدی ذوالفقاری و همکار. سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دورۀ پسابرجام.

1. مقدمه
ــت دارد.  ــش اهمی ــت خارجی ــی سیاس ــه بررس ــت ک ــورهایی اس ــعودی از کش ــتان س ــاهی عربس پادش

عربســتان ســعودی در ســال ۱۹۳۲ را بن ســعود فرزنــد عبدالرحمــان آل ســعود پایه گــذاری کــرد و به وســیله 

اعقــاب او به صــورت حکومــت ســلطنتی اداره می شــود. در خانــدان ســعودی، برخــاف نظام هــای 

سیاســی دیگــر کــه قــدرت از پــدر بــه پســر منتقــل می شــود، قــدرت از پادشــاه بــه بــرادر انتقــال می یابــد. 

ــوان  ــا انتخــاب پســرش محمــد بن ســلمان به عن ــان پادشــاهی ملــک  ســلمان و ب ــن ســنت در زم ــه ای البت

ولیعهــد شکســته شــد. پادشــاهی عربســتان کــه در نتیجــۀ اتحــاد تاریخــی خانــدان آل ســعود بــا خانــدان 

ــرد  ــرار ک ــعودي برق ــتان س ــی در عربس ــی دین ــام سیاس ــی نظ ــد، نوع ــکیل ش ــاب تش ــد ابن عبدالوه محم

کــه مبتنــی بــر آئیــن وهابیــت اســت. مذهــب و دیــن دو نهــاد قدرتمنــد در عربســتان هســتند. برخاســتن 

ــه الحــرام در مکــه و حــرم حضــرت محمــد  ــرۀ عربســتان و قرارداشــتن بیت الل ــن اســام از شــبه جزی دی

ــت  ــرار داده اس ــی ق ــی در موقعیت ــر تاریخ ــتان را از نظ ــی عربس ــور کنون ــه، کش ــه در مدین صلی الله علیه وآل

کــه در نظــر بســیاری از مســلمانان جهــان به ویــژه مســلمانان خــارج از منطقــۀ خلیــج فــارس، جلــوه گاه 

اســام واقعــی بــوده و ســردمداران رژیــم ســعودی به شــکل پــرده داران خانــۀ کعبــه و جانشــینان پیامبــر بــه 

ــم  ــان دو آب راه مه ــن می ــی، قرارگرفت ــت ژئوپلیتیک ــار موقعی ــل در کن ــن عوام ــد. ای ــر می کنن ــام تظاه اس

جهــان، خلیــج فــارس و دریــای ســرخ و همچنیــن داشــتن ثــروت عظیــم ناشــی از فــروش نفــت، عربســتان 

را بــه بازیگــری مهــم و تأثیرگــذار در ژئوپلیتیــک بحــران )خاورمیانــه( تبدیــل کــرده اســت. 

ــوده  ــه ب ــۀ خاورمیان ــری منطق ــال رهب ــرش، به دنب ــای کم نظی ــر ویژگی ه ــه ب ــا تکی ــواره ب ــتان هم عربس

ــر عواملــی اســت  ــق و تحــت تأثی ــر حقای ــی ب ــا ایــن حــال، سیاســت خارجــی هــر کشــور مبتن اســت. ب

ــق  ــرار می دهــد. تواف ــر ق ــی در ســطح بین المللــی تحــت تأثی ــی آن را در ســطح منطقــه ای و حت کــه کارای

ــتان  ــه، انگلس ــن، فرانس ــیه، چی ــکا، روس ــدۀ آمری ــاالت متح ــورهای 1+5 )ای ــران و کش ــن ای ــته ای بی هس

ــی  ــت خارج ــه سیاس ــت ک ــی اس ــام( از عوامل ــترک1 )برج ــدام مش ــع اق ــۀ جام ــوان برنام ــا عن ــان( ب و آلم

ــده در  ــود آم ــر به وج ــتان تغیی ــت گذاران عربس ــت. سیاس ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــعودی را تح ــتان س عربس

ــه آن واکنــش  ــه کشــور خــود دانســته و نســبت ب ــدی علی ــوان تهدی ســطح منطقــه ای و بین المللــی را به عن

نشــان داده و اقداماتــی بــرای حفــظ، تثبیــت و افزایــش قــدرت خــود در منطقــه انجــام داده انــد. ایــن پرســش 

ــال  ــر سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی در قب ــری ب مطــرح می شــود کــه فضــای پســابرجام چــه تأثی

1. Joint Comprehensive Plan of Action

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
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جمهــوری اســامی ایــران داشــته اســت؟ در ایــن پژوهــش و بــا رویکــرد توصیفی تحلیلــی و بــا اســتفاده 

ــری  ــم سیاســت خارجــی عربســتان در دورۀ پســابرجام و تأثی ــی نوکاســیک می خواهی ــۀ واقع گرای از نظری

کــه فضــای پســابرجام بــر سیاســت خارجــی ایــن کشــور گذاشــته اســت بررســی کنیــم. بــرای گــردآوری 

ــم. ــتفاده کرده ای ــی اس ــع اینترنت ــاب و مناب ــی، کت ــاالت علم ــا از مق داده ه

2. پیشینۀ پژوهش
ســیفی )۱۳۹۹( در مقالــۀ »واقع گرایــی نوکاســیک چارچوبــی بــرای تحلیــل سیاســت خارجــی عربســتان 

در قبــال بیــداری اســامی«، بــا اســتفاده از نظریــۀ واقع گرایــی نوکاســیک، جهت گیــری سیاســت 

خارجــی عربســتان را در قبــال خیزش هایــی بررســی کــرده اســت کــه از انتهــای ســال ۲0۱0 بســیاری از 

کشــورهای خاورمیانــۀ غربــی و شــمال آفریقــا را درگیــر کــرد. ســوری )۱۳۹۹( در پژوهــش خــود باعنــوان 

»مطالعــۀ رفتــار عربســتان ســعودی نســبت بــه ایــران؛ قبــل و بعــد از توافــق هســته ای ایــران بــا کشــورهای 

ــته ای  ــق هس ــد از تواف ــل و بع ــران را قب ــامی ای ــوری اس ــال جمه ــعودی در قب ــتان س ــار عربس 5+۱«، رفت

بررســی کــرده اســت. الونــد و حســینی )۱۳۹۹( در مقالــۀ »تحلیــل سیاســت خارجــی تهاجمی کنشــگرانۀ 

واقع گرایــی  نظریــۀ  از  اســتفاده  بــا  نوکاســیک )۲0۱0-۲0۲0(«،  واقع گرایــی  از منظــر  عربســتان 

ــری  ــد. بزرگمه ــه کرد ه ان ــعودی را مطالع ــتان س ــی عربس ــت خارج ــاری سیاس ــای رفت ــیک الگوه نوکاس

و نــوروزی )۱۳۹8( در مقالــه ای باعنــوان »شــکل گیری سیاســت خارجــی در عربســتان ســعودی عوامــل 

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــعودی ب ــتان س ــی عربس ــت خارج ــکل گیری سیاس ــه یابی ش ــه ریش ــذار«، ب ــی تأثیرگ درون

ــد. ــذار پرداخته ان ــی تأثیرگ ــل داخل عوام

ــتان  ــادی عربس ــای اقتص ــر کنش ه ــر آن ب ــام و تأثی ــش »برج ــکاران )۱۳۹7( در پژوه ــی و هم کریم

ــر چگونگــی  کنش هــای  اقتصــادی  عربســتان  را  در زمــان  ــر  ب ــران«، عوامــل مؤث ــا ای ــه ب ســعودی در مقابل

ــل  ــران در مقاب ــش »ای ــز )2019( در پژوه ــد. کریکمان ــی کرده ان ــد  از آن بررس ــام  و  بع ــرات  برج مذاک

عربســتان: مبــارزۀ ژئوپلیتیــک در خاورمیانــه«، تقابــل ایــران و عربســتان را در خاورمیانــه بررســی می کنــد. 

ــوری  ــعودی و جمه ــتان س ــاهی عربس ــه ای پادش ــلط منطق ــرای تس ــرد ب ــۀ »نب ــادزه )2018( در مقال مودب

ــه ای را واکاوی  ــی منطق ــه هژمون ــتیابی ب ــرای دس ــعودی ب ــتان س ــران و عربس ــت ای ــران« رقاب ــامی ای اس

ــلمان  ــر ملک س ــتان در عص ــی عربس ــت خارج ــۀ »سیاس ــون2 )2018( در مقال ــریف ذن ــت. ش ــرده اس ک

بــن عبدالعزیــز«، ویژگی هــا و ارکان سیاســت خارجــی عربســتان و تأثیــر عوامــل داخلــی در جهت گیــری 

2. Shareef Dhanoon
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سیاســت خارجــی ایــن کشــور را بیــان کــرده اســت. دیانســایی و یورتایــف )2017( در مقالــۀ »چشــم انداز 

روابــط جمهــوری اســامی ایــران و عربســتان ســعودی: ســناریوهای قابــل قبــول«، چشــم انداز روابــط دو 

کشــور را بــر اســاس ســه ســناریو بررســی کــرده اســت. مابــون )2017( در پژوهــش »عربســتان ســعودی و 

ایــران: دوســتان، رقبــا یــا دشــمنان در جریــان ژئوپلیتیــک«، ماهیــت رقابــت دو کشــور بــا تمرکــز ویــژه بــر 

ابعــاد فرقــه ای و ژئوپلیتیکــی را تبییــن کــرده اســت.

    بررســی آثــار نوشته شــده در زمینــۀ سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی نشــان می دهــد ایــن آثــار 

کیــد داشــته یــا سیاســت خارجــی  بیشــتر بــر عوامــل داخلــی تأثیرگــذار بــر سیاســت خارجــی عربســتان تأ

ایــن کشــور در  قبــال ایــران در زمینــۀ موضوعــی ویــژه را تبییــن کرده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه هیچ یــک از 

ــد در  ــژه سیاســت خارجــی ایــن کشــور را در دورۀ پســابرجام واکاوی نکرده ان ــن پژوهش هــا  به طــور وی ای

ایــن پژوهــش کانــون تحلیــل خــود را بــر سیاســت خارجــی عربســتان در دورۀ پســابرجام و بــا تمرکــز بــر 

ــته ایم. ــلمان گذاش ــد بن س ــور محم ــن کش ــد ای ــژه ولیعه ــلطنتی و به وی ــوادۀ س خان

3. چارچوب نظری: واقع گرایی نوکالسیک
ــط  ــۀ رواب ــه در نظری ــنت واقع گرایان ــه س ــق ب ــه متعل ــت ک ــری اس ــردی نظ ــیک رویک ــی نوکاس واقع گرای

ــی  ــیک و واقع گرای ــی کاس ــی از واقع گرای ــیک تلفیق ــی نوکاس ــی، واقع گرای ــه  بیان ــت. ب ــل اس بین المل

ســاختاری اســت. از یک ســو ماننــد واقع گرایــان ســاختاری بــه عوامــل ســطح نظــام توجــه دارد. از ســوی 

ــت  ــیک اهمی ــان کاس ــد واقع گرای ــا همانن ــی دولت ه ــاختار داخل ــی و س ــت های ذهن ــه برداش ــر، ب دیگ

ــاختاری  ــی س ــی واقع گرای ــه تقلیل گرای ــش ب ــیک در واکن ــی نوکاس ــد واقع گرای ــی معتقدن ــد. برخ می ده

ــج  ــا نتای ــل، تنه ــت بین المل ــۀ سیاس ــوان نظری ــاختاری به عن ــی س ــه واقع گرای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــه ش ارائ

ــیاهی  ــای س ــۀ جعبه ه ــورها به مثاب ــد. کش ــن می کن ــورها را تبیی ــش کش ــش و واکن ــی از کن ــی ناش بین الملل

ــی  ــت خارج ــار سیاس ــری در رفت ــش و تأثی ــی نق ــردی و اجتماع ــم از ف ــی اع ــل داخل ــه عوام ــتند ک هس

ــان  ــای واقع گرای ــیک ها فرض ه ــد )Waltz, 1979: 118., Waltz, 1992: 124(. نوکاس ــا ندارن آن ه

ــورهای  ــی کش ــت خارج ــار و سیاس ــا، رفت ــاح آن ه ــا اص ــند ب ــه می کوش ــد، بلک ــاختاری را رد نمی کنن س

ــی در  ــطح داخل ــای س ــدن متغیره ــا گنجان ــیک ب ــان نوکاس ــن واقع گرای ــد. بنابرای ــن کنن ــخص را تبیی مش

ــان نوکاســیک  ــد. هــدف واقع گرای ــاز می کنن ــۀ ســیاه دولــت را ب ــح سیاســت های بین المللــی، جعب توضی

ایجــاد نظریــه ای کلــی بــا توجــه بــه سیاســت های بین المللــی نیســت، بلکــه عاقــۀ آن هــا توضیــح رفتــار 

ــی  ــی واقع گرای ــول اصل ــکاران، اص ــس و هم ــۀ بایلی ــه گفت ــت. ب ــاص اس ــوری خ ــی کش ــت خارج سیاس
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نوکاســیک ایــن اســت کــه سیاســت خارجــی نتیجــۀ ســاختار بین المللــی، متغیرهــای داخلــی و 

ــی از عوامــل  ــدرت ملــی و موقعیــت دولــت در ســاختار بین الملل ــن دو اســت. ق ــن ای ــدۀ بی ــط پیچی رواب

ــه  ــد ب ــز می توانن ــی نی ــای داخل ــا متغیره ــت، ام ــت اس ــی دول ــت خارج ــاب سیاس ــده در انتخ تعیین کنن

.)Baylis et al, 2008: 99( ــد ــکل بدهن ــور ش ــک کش ــی ی ــت خارج سیاس

ــدف  ــرد، ه ــرح ک ــی مط ــت خارج ــۀ سیاس ــوان نظری ــیک را به عن ــی نوکاس ــه واقع گرای ــون رز ک گیدئ

اصلــی خــود را تبییــن سیاســت خارجــی دولت هــا می دانــد. از نظــر او، واقع گرایــان نظریه هــای 

ــه اینکــه فهــم بیشــتر  ــاور ب ــی نوکاســیک ضمــن ب ــا واقع گرای ــد، ام ــده گرفته ان ــت خارجــی را نادی سیاس

ــان  ــردن هم زم ــا درگیر ک ــت، ب ــی اس ــت خارج ــۀ سیاس ــدۀ نظری ــر عه ــل ب ــط بین المل ــاری رواب ــور ج ام

ــور در  ــگاه کش ــامل جای ــی ش ــای بیرون ــع و متغیره ــای ذی نف ــش گروه ه ــژه نق ــی، به وی ــای داخل متغیره

سیســتم بین الملــل، دیــدگاه ســازمان یافتۀ ویــژه ای از تفکــر واقع گرایــی کاســیک را به وجــود آورده 

ــه  ــان ب ــه هم زم ــراه دارد ک ــه هم ــطحی را ب ــوب چندس ــیک چارچ ــی نوکاس ــن واقع گرای ــت. بنابرای اس

ــم  ــتمی و ه ــای سیس ــم انگیزه ه ــه ه ــردازد ک ــل مي پ ــام بین المل ــت و نظ ــد دول ــرد، واح ــل ف ــه تحلی س

متغیرهــای ســطح واحــد را واســطه می کنــد تــا در مــوارد خــاص در مــورد گزینه هــای سیاســت خارجــی 

نتیجه گیــری کنــد )Rose, 1998: 140-152(. بــرای واقع گرایــی نوکاســیک، سیاســت خارجــی یــک 

 ناشــی از موقعیــت آن در ســاختار بین المللــی و همچنیــن قــدرت نســبی آن اســت. بــا ایــن 
ً
کشــور اساســا

ــد  ــتم را مانن ــن سیس ــد، ای ــتقل می بینن ــری مس ــتم را متغی ــه سیس ــان ک ــاف نوواقع گرای ــا برخ ــال، آن ه ح

ــتم  ــد سیس ــتدالل می کنن ــیک اس ــان نوکاس ــد. واقع گرای ــته می دانن ــری وابس ــنتی، متغی ــان س واقع گرای

ــل  ــد از عام ــتم بای ــر روی سیس ــر ب ــه تأثی ــرد. هرگون ــرار گی ــر ق ــت تأثی ــتقیم تح ــورت مس ــد به ص نمی توان

.)Taliaferro, 2000: 135-45; Wohlforth, 1993: 2( دخالت کننــده ای ناشــی شــود

واقع گرایــی نوکاســیک ســه ســازوکار مداخله گــر را تجزیــه و تحلیــل می کنــد کــه میــان محرک هــای 

ــد. اولیــن مــورد کــه در ســطح فــردی اســت  ــار ملــی قــرار دارن ــوازن قــدرت( و رفت ــر ت بین المللــی )تغیی

ــا  ــد زکری ــیک مانن ــان نوکاس ــت. واقع گرای ــدرت اس ــع ق ــگان از توزی ــا نخب ــردان ی ــامل ادراک دولت م ش

ــت  ــم اس ــیار مه ــا بس ــت های آن ه ــتند و برداش ــی هس ــران اصل ــردان بازیگ ــه دولت م ــد ک ــا می کنن ادع

ــرار  )Zakaria, 1998: 42(. ســازوکار دوم، فرایندهــای سیاســت گذاری اســت کــه در ســطح داخلــی ق

دارد. در نهایــت، می تــوان بــه ســازوکار رونــد عملیاتــی اجــرای سیاســت اشــاره کــرد کــه در ســطح داخلــی 

ــای  ــه فرهنگ ه ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــت تأثی ــازوکار تح ــه س ــن س ــود. ای ــل می ش ــه و تحلی تجزی

 Schweller, 2004:( ــد ــرار دارن ــی ق ــع اقتصادی سیاس ــتخراج مناب ــا در اس ــت دولت ه ــردی و ظرفی راهب
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ــا  ــار واحده ــاوت در رفت ــي تف ــن چرای ــرای تبیی ــان و ب ــاف نوواقع گرای ــیك ها برخ 89-175(. نوکاس

ــه  ــد، بلک ــه نمي کنن ــاختار توج ــطح س ــل س ــه عوام ــط ب ــي، فق ــرایط محیط ــان بودن ش ــود یکس ــا وج ب

ــان  ــاس، واقع گرای ــن اس ــر ای ــد. ب ــم مي دانن ــز مه ــا را نی ــي دولت ه ــاختار داخل ــي و س ــت های ذهن برداش

ــئله ای را در  ــت، مس ــی و دول ــتم بین الملل ــن سیس ــی بی ــل ارتباط ــاد پ ــا ایج ــند ب ــیک می کوش نوکاس

ــد.  ــل کنن ــل ح ــط بین المل ــای رواب پژوهش ه

5. ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی عربستان
ــان آن هاســت، کشــورها همــواره  ــر کشــورها کــه بیانگــر تعامــات می ــار ســاختار رســمی حاکــم ب در کن

ــتان  ــوند. عربس ــا اداره می ش ــراد و گروه ه ــان اف ــط می ــد رواب ــمی همانن ــای غیررس ــر مؤلفه ه ــت تأثی تح

ــاهی  ــام پادش ــت. نظ ــه اس ــو توج ــا در آن درخ ــن مؤلفه ه ــرد ای ــه عملک ــت ک ــورهایی اس ــعودی از کش س

)ســلطنت مطلقــه آل ســعود( به عنــوان وجــه سیاســی دولــت، اصلی تریــن منبــع قــدرت در همــۀ ســطوح 

حکومتــی عربســتان ســعودی به شــمار مــی رود. در ســاختار سیاســی عربســتان، قــدرت مطلــق در دســت 

پادشــاه اســت و پادشــاه باالتریــن مقــام سیاســی و اصلی تریــن کانــون قــدرت محســوب می شــود. همــۀ 

مناصــب راهبــردی از جملــه رئیــس دولــت، فرماندهــی کل نیروهــای مســلح و ریاســت کابینــه بــه خانــدان 

ــت های  ــتر پس ــد. در بیش ــت می کن ــز هدای ــه را نی ــه و قضائی ــوۀ مقنن ــن، ق ــق  دارد. او همچنی ــعودی تعل س

ــاه و  ــراد را پادش ــق، اف ــران مناط ــا امی ــتانداران ی ــران، اس ــت وزی ــد اول و دوم، هیئ ــد ولیعه ــی مانن سیاس

اعضــای خانــدان ســلطنتی منصــوب می کننــد )Altoraifi, 2012: 197-8(. در ســایۀ تســلط پادشــاه، 

شــاهزادگان در نهادهایــی ماننــد هیئــت وزیــران، شــورای خانــدان حاکــم، هیئــت بیعــت دربــارۀ مســائل 

 .)Alsultan, 2013: 458-459( ــد ــم  می گیرن ــون تصمی گوناگ

ــۀ  ــت و هم ــش اس ــخن او پایان بخ ــد. س ــاه می زن ــر را پادش ــرف آخ ــت ح ــوان گف ــن می ت بنابرای

 Korany & Fattah, 2014:( ــرد ــام می گی ــاه انج ــخص پادش ــاع ش ــا اط ــارت و ب ــت نظ ــور تح ام

ــۀ آن  ــت، نمون ــان اس ــوح نمای ــلمان به وض ــاهی ملک س ــژه در دوران پادش ــوع به وی ــن موض 366(.  ای

ــز« ولیعهــد ســعودی و انتخــاب پســرش  ــن عبدالعزی ــف ب ــارزدن »نای ــا کن سنت شــکنی ملک ســلمان ب

محمــد بن ســلمان اســت. در ایــن دوره ویژگــی برجســتۀ رهبــری جدیــد عربســتان ســعودی بــا محمــد 

ــرل مجــازی  ــه کنت ــا داشــتن قــدرت گســترده و مناصــب متعــدد از جمل ــن اســت کــه او ب بن ســلمان ای

ــروای  ــت فرمان ــق و در حقیق ــدی مطل ــه ولیعه ــت، ب ــی و نف ــاع، دارای ــه، دف ــای خارج ــر وزارتخانه ه ب

ــل شــد.  ــق تبدی غیررســمی مطل
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6. ادراک از تهدید ایراِن پسابرجام 
ــار  ــری رفت ــران در جهت گی ــردی رهب ــای ف ــیک، ویژگی ه ــی نوکاس ــران واقع گرای ــدگاه متفک ــاس دی ــر اس ب

سیاســت خارجــی کشــورها مهــم هســتند، در ایــن دوره بن ســلمان مهم تریــن تصمیم گیرنــدۀ سیاســت خارجی 

عربســتان اســت. در میــان ویژگی هــای شــخصیتی بن ســلمان »جاه طلبــی« و »بدبینــی« بــر رفتــارش در حــوزۀ 

سیاســت خارجــی تأثیــر گذاشــته اســت. ویژگی هــای شــخصیتی بن ســلمان، او را بــه ایــن بــاور رســانده اســت 

کــه از نقــش ولیعهــدی تفســیر موســعی داشــته باشــد. تفســیر موســع بن ســلمان از نقــش ولیعهــدی عربســتان 

ســعودی، ســبب انجــام اقداماتــی در ســطحی باالتــر از ایــن نقــش شــده اســت. به گونــه ای کــه می تــوان او را 

در جایــگاه پادشــاهی ایــن کشــور تصــور کــرد. ولیعهــد جدیــد می خواهــد عربســتان را بــه قــدرت اول منطقــه 

تبدیــل  کنــد. در ســند چشــم انداز ۲0۳0 کــه در آوریــل ۲0۱6 بن ســلمان ارائــه کــرد، عربســتان ســعودی »قلب 

جهــان عــرب و اســام«، کانــون ســرمایه گذاری و نقطــۀ اتصــال ســه قــارۀ آســیا، اروپــا و آفریقــا معرفــی شــده 

اســت. حفــظ موقعیــت عربســتان به عنــوان قلــب جهــان عــرب و ام القــرای جهــان اســام رکــن اول چشــم انداز 

 Saudi Arabia's Vision 2030, 2016:( ۲0۳0 را تشــکیل می دهــد کــه عربســتان در پــی تحقــق آن اســت

20-7(. ویژگــی بدبینــی بن ســلمان منجــر بــه احســاس بدگمانــی نســبت بــه سیاســت های کشــورهای منطقــۀ 

ــرده  ــش ب ــه پی ــورهای منطق ــه کش ــبت ب ــه نس ــت های خصمان ــن سیاس ــه به کارگرفت ــده و او را ب ــه ش خاورمیان

ــرار  ــلمان ق ــۀ بن س ــای بدبینان ــررس نگاه ه ــه در تی ــت ک ــورهایی اس ــران از کش ــامی ای ــوری اس ــت. جمه اس

گرفتــه اســت. ایــن مســئله به ویــژه بعــد از توافــق هســته ای ایــران بــا کشــورهای 1+5 بــه وضــوح دیــده می شــود. 

برنامــۀ هســته ای ایــران از نظــر راهبــردی ترســی در میــان رهبــران عربســتان ســعودی ایجــاد کــرده بــود. 

ایــن تــرس چندالیــه بــود کــه در پیونــد بــا دیگــر موضوعــات هماننــد سیاســت منطقــه ای ایــران و تــاش برای 

رهبــری جهــان اســام توســط دو کشــور و توانایــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در حمایــت از عربســتان ســعودی 

ریشــه داشــت. بــر ایــن اســاس، نوعــی چرخــۀ تهدید-تهدیــد بــر سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی در 

ــط  ــی توس ــای اعمال ــر تحریم ه ــت تأثی ــه، تح ــن چرخ ــود. ای ــده ب ــم ش ــران حاک ــته ای ای ــۀ هس ــال برنام قب

جامعــۀ بین الملــل و متأثــر از برنامــۀ هســته ای و توانایــی مانــور جمهــوری اســامی ایــران محــدود شــده بــود. 

ایــن موضــوع در حالــی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه توســعۀ توانایــی هســته ای خــود ادامــه مــی داد، 

اگــر جمهــوری اســامی ایــران بــه تحدیــد توانایــی هســته ای خــود در قبــال توقــف تحریم هــا پاســخ مثبــت 

مــی داد )هماننــد مســئلۀ برجــام( توانایــی و قابلیــت حمایــت از نیروهــای طرفــدار خــود را بیــش از پیــش پیدا 

می کــرد و درگیــری منطقــه ای بــا ایــران موضوعــی بیــش از گذشــته مهــم تلقــی می شــد. 
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بنابرایــن از نتایــج مهــم برجــام بــرای عربســتان ســعودی، ابهــام در مســئلۀ هســته ای ایــران اســت. اگــر بــا برجام 

مخالفــت می کــرد بــا ایــران هســته ای رو بــه رو می شــد و اگــر بــا برجــام موافقــت می کــرد، ایــران در ســطح منطقــه 

قــدرت پیــدا می کــرد. زیــرا ایــران به دلیــل لغــو تحریم هــای هســته ای یــک ســرمایۀ ناگهانــی دریافــت کــرد و بیــش 

از ۱00 میلیــارد دالر از دارایی هایــی را کــه پیش تــر در بانک هــای خارجــی مســدود شــده بــود، در دسترســش قــرار 

می گرفــت. همچنیــن ایــن کشــور توانایــی فــروش نفــت خــود و بازگشــت بــه بازارهــای نفــت بین المللی را به دســت 

مــی آورد. از دیــدگاه عربســتان ســعودی، دسترســی ایــران بــه منابــع مسدودشــدۀ خــود در نــزد کشــورهای دیگــر و 

همچنیــن بازگشــت ایــن کشــور بــه بازارهــای بین المللــی نشــان دهندۀ افزایــش قــدرت بازیگرانــی هماننــد حزب الله 

لبنــان، نیروهــای الحوثــی و تقویــت نیروهــای طرفــدار جمهــوری اســامی ایــران در عــراق و ســوریه بــود. 

ــتان  ــران، عربس ــامی ای ــوری اس ــته ای جمه ــای هس ــگاری از توانمندی ه ــن تهدیدان ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــوده  ــی نب ــداف غیرنظام ــرای اه ــط ب ــران فق ــته ای ای ــۀ هس ــت برنام ــوده اس ــد ب ــه معتق ــعودی همیش س

ــه امضــای برجــام،  ــر ایــن اســاس، نخســتین واکنشــش ب اســت، بلکــه ابعــاد نظامــی نیــز داشــته اســت. ب

مصالحه جویــی بــود. ریــاض حمایــت می کنــد از هرگونــه ترتیبــی کــه ضامــن جلوگیــری از دســتیابی ایــران 

بــه ســاح های هســته ای باشــد. همچنیــن معتقــد اســت نظــام کنتــرل و بازرســی از توانمنــدی هســته ای ایران 

بایــد شــامل ســازوکار بازرســی از همــۀ ســایت ها از جملــه مکان هــای نظامــی باشــد. عربســتان ســعودی 

همیشــه طرفــدار توافقــی بیــن ایــران و گــروه ۱+5 بــوده اســت کــه مانــع دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای 

 شــود. ایــن توافق نامــه بایــد شــامل یــک رژیــم بازرســی ویــژه، ســختگیرانه و پایــدار بــرای همــۀ ســایت های 

ــارۀ ســریع تحریم هــای  ایرانــی از جملــه ســایت های نظامــی و همچنیــن ســازوکاری بــرای به کارگیــری دوب

مؤثــر در صــورت نقــض توافق نامــه توســط ایــران باشــد. بــر اســاس توافــق هســته ای، ایــران بایــد از منابــع 

خــود بــرای توســعۀ داخلــی و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم خــود به جــای ایجــاد آشــفتگی در منطقــه کــه تنهــا 

 Royal Embassy( بــا واکنش هــای شــدید و قاطــع کشــورهای منطقــه روبــه رو خواهــد شــد اســتفاده کنــد

ــام  ــا درک برج ــتان ب ــی عربس ــت خارج ــران سیاس ــن تصمیم گی of Saudi Arabia, 2015: 3-6(. بنابرای

ــا  ــه اســتخراج و بســیج منابــع و توانمندی هــای خــود بــرای مقابلــه ب به عنــوان تهدیــدی علیــه منافعشــان، ب

ــد.   ــده پرداخته ان ــد درک ش تهدی

7. استخراج منابع 
ــرای  ــن و اج ــرای تدوی ــور ب ــن کش ــادی ای ــدی اقتص ــعودی، توانمن ــتان س ــای عربس ــان توانمندی ه در می

سیاســت خارجــی نقــش مهمــی دارد. مهم تریــن پایــۀ توانمنــدی نظامــی نیــز نفــت و ذخایــر انــرژی ایــن 
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کشــور محســوب می شــود. منابــع انــرژی و نفــت بــه ســران عربســتان ســعودی ایــن قابلیــت را می دهــد 

تــا بــا اســتفاده از آن سیاســت بلندپروازانــۀ خــود را تدویــن و اجــرا کننــد. توانمنــدی اقتصــادی عربســتان 

ســعودی ســبب شــده اســت در مواجــه بــا تهدیدهــای ناشــی از سیســتم بین الملــل و منطقــه ای راهبردهایــی 

ــر ایــن اســاس بخــش زیــادی از منابــع درآمــدی حاصــل از  ماننــد خریــد تســلیحاتی را اجرایــی کنــد. ب

فــروش نفــت عربســتان ســعودی صــرف خریــد تســلحیات از کشــورهایی ماننــد ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و 

در نتیجــه، ســبب تحکیــم بنیــان روابــط ایــن کشــور بــا آمریــکا می شــود. اســتفاده از منابــع قــدرت مــادی 

ــدۀ  ــن تولیدکنن ــتان بزرگ تری ــرد. عربس ــراورد ک ــتان ب ــی عربس ــتای برتری جوی ــوان در راس ــت را می ت نف

نفــت ســازمان کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت )اوپــک( و یکــی از صادرکننــدگان برجســتۀ نفــت در جهــان با 

یک چهــارم کل ذخایــر انــرژی جهــان اســت. عربســتان بــا داشــتن40/9 هــزار میلیــون بشــکه نفــت خــام 

در پایــان ســال 2020، بیــش از 17 درصــد از ذخایــر اثبات شــدۀ نفــت جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. در پایــان ســال 2020، میــزان تولیــد نفــت خــام عربســتان 11039 هــزار بشــکه در روز بــود کــه 

ایــن میــزان شــامل 12/5 درصــد از کل تولیــد نفــت خــام جهــان و حــدود 12 درصــد از کل صــادرات نفــت 

ــال های  ــعودی را در س ــتان س ــام در عربس ــت خ ــد نف ــودار 1 تولی ــود )BP, 2021: 16-32(. نم می ش

ــد.  ــان می ده ــا 2020 نش 2017 ت

Source: Trading Economics, 2021: 1 2021 نمودار 1: تولید نفت خام عربستان سعودی در سال های 2012 تا
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8. اقدامات عربستان برای تغییر موازنۀ قدرت در منطقۀ خاورمیانه
ــع خــود  ــن مناف ــرای تأمی ــه، عربســتان ب ــی پــس از ســال 2015 در خاورمیان ــر فضــای امنیت ــر از تغیی متأث

ــی همچــون  ــع خــود را در زمینه های ــه ای به ســود خــود، مناب ــدرت منطق ــۀ ق ــر موازن ــران و تغیی ــرل ای و کنت

ــازی و  ــرای ائتاف س ــاش ب ــه  و ت ــائل منطق ــتر در مس ــری بیش ــلیحات، مداخله گ ــد تس ــش خری افزای

ــم. ــح می دهی ــه توضی ــه در ادام ــت ک ــه اس ــه کار گرفت ــی ب ــه ای و بین الملل ــاد منطق ــازی در ابع اتحادس

8-1. خرید تسلیحات

عربســتان در پنــج ســال گذشــته در صــدر خریــداران تســلیحات نظامــی در جهــان قــرار داشــته اســت کــه 

ــد بعــد از ولیعهــدی محمــد بن ســلمان در ســال 2017 بیــش از پیــش تقویــت و تســریع شــده  ــن رون ای

اســت. عربســتان ســعودی بــرای تقویــت نیــروی نظامــی خــود، در ســال ۲0۱7 قــرارداد تســلیحاتی ۱۱0 

ــای  ــاس داده ه ــن براس ــرد )Mehta, 2017: 1-3 (. همچنی ــا ک ــده امض ــاالت متح ــا ای ــارد دالری ب میلی

ــوده و 11  ــا 2020 ب ــال های 2016 ت ــاح در س ــدۀ س ــن واردکنن ــعودی بزرگ تری ــتان س ــودار ۲، عربس نم

ــی  ــلیحات خارج ــد تس ــه خری ــه ای ک ــت. به گون ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــازار جهان ــد از ب درص

ــه  ــور ب ــن کش ــته و ای ــدی داش ــد 61 درص ــا ۲0۲0، رش ــال ۲0۱6 ت ــعودی از س ــتان س ــت عربس دول

ــودار2(. ــت )نم ــده اس ــل ش ــان تبدی ــاح در جه ــدار س ــن خری بزرگ تری

نمودار 2 : ســهم جهانی واردات عمدۀ ســاح توسط 10 واردکنندۀ بزرگ جهان در سال های 2016 تا 2020 
Source: Szmigiera, 2021: 1

https://www.defensenews.com/author/aaron-mehta
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جدول 1:  واردکنندگان اسلحه و تأمین کنندگان اصلی آن ها در سال  های 2016 تا2020

Source: SIPRI, 2021: 6

براســاس گزارشــی کــه مؤسســۀ پژوهش هــای صلــح بین المللــی اســتکهلم منتشــر کــرد3 آمریــکا بــا 79 

ــعودی ها  ــه س ــاح ب ــندگان س ــن فروش ــد اصلی تری ــا 4 درص ــه ب ــد و فرانس ــا 9/3 درص ــس ب ــد، انگلی درص

ــوده  ــتان ب ــلیحات عربس ــدۀ تس ــن تأمین کنن ــده بزرگ تری ــاالت متح ــان، ای ــن می ــدول1(. در ای ــد )ج بوده ان

اســت کــه در ســال های ۲0۱5 تــا ۲0۲0، ایــاالت متحــده 64/۱ میلیــارد دالر اســلحه بــه ریــاض فروختــه 

ــه  ــتان ب ــه عربس ــده ب ــاالت متح ــلیحات ای ــادرات تس ــال ۲0۲0، ص ــت )Riedel, 2021: 1(. در س اس

حــدود ۱5/۲ میلیــارد دالر آمریــکا رســید )Duffin, 2021: 2(. در کنــار خریدهــای تســلیحاتی، یکــی از 

ــرای هســته ای شــدن اســت.  ــن کشــور ب گرایش هــای سیاســت نظامــی عربســتان ســعودی، تاش هــای ای

ــته ای  ــوخت هس ــد س ــود در تولی ــی خ ــت توانای ــرای تقوی ــور ب ــن کش ــاش ای ــه ت ــوان ب ــه می ت ــن زمین در ای

اشــاره کــرد. عربســتان ســاخت دو نیــروگاه هســته ای را بــرای انجــام فعالیت هــای خــود در حــوزۀ هســته ای در 

3. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

https://www.brookings.edu/experts/bruce-riedel/
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دســتور کار قــرار داده اســت و می خواهــد در طــول 20 تــا 25 ســال، 16 ایســتگاه هســته ای غیرنظامــی بســازد 

.)The Guardian, 2020 a: 3( ــرژی هســته ای تولیــد کنــد و 16 گیــگاوات ان

همچنیــن ایــن کشــور بــا کمــک چیــن تأسیســاتی بــرای اســتخراج کیــک زرد از ســنگ اورانیــوم ســاخته 

ــت.  ــته ای اس ــاوری هس ــر فن ــلط ب ــرای تس ــز ب ــاهی نفت خی ــن پادش ــاش ای ــرفتی در ت ــه پیش ــت ک اس

ــتان  ــی عربس ــمال غرب ــت در ش ــه ای کم جمعی ــت در منطق ــده اس ــاش نش ــکارا ف ــه آش ــات ک ــن تأسیس ای

ــا  ــعودی ب ــتان س ــن، عربس ــر ای ــاوه  ب ــرار دارد )The Wall Street Journal, 2020: 1(. ع ــعودی ق س

همــکاری چیــن در تــاش بــرای ایجــاد ظرفیــت صنعتــی بــرای تولیــد ســوخت هســته ای اســت کــه بعدهــا 

ــتان  ــود )Mazzetti,  Sanger &  Broad, 2020: 2(. عربس ــی ش ــلیحات غن ــطح تس ــد در س می توان

 The Guardian,( بــرای راه انــدازی چرخــۀ ســوخت هســته ای ذخایــر اورانیــوم قابــل اســتخراج کافــی دارد

ــای  ــات و بحران ه ــدان مناقش ــعودی در می ــتان س ــن عربس ــه قرارگرفت ــه ب ــن باتوج b: 3-5 2020(. بنابرای

ــود از راه  ــه ای خ ــت منطق ــن امنی ــال تأمی ــران دارد، به دنب ــه اش ای ــب دیرین ــا رقی ــه ب ــی ک ــه ای و رقابت منطق

دســتیابی بــه تکنولــوژی هســته ای اســت.

8-2. تغییر رویکرد در مسائل منطقه

عربســتان ســعودی از زمــان تأســیس در ســال ۱۹۳۲، سیاســت خارجــی محافظه کارانــه  ای را بــرای حفــظ 

ــال  ــدرت در س ــۀ ق ــه عرص ــلمان ب ــد بن س ــا ورود محم ــود. ب ــه ب ــش گرفت ــود در پی ــه ای خ ــگاه منطق جای

ــوان ولیعهــد، عربســتان سیاســت خارجــی تهاجمــی  ــاع و در ســال ۲0۱7 به عن ــر دف ــوان وزی ۲0۱5 به عن

ــی  ــت خارج ــه سیاس ــن دوره ب ــه در ای ــود ک ــدادی ب ــن روی ــام مهم تری ــرار داد. برج ــتور کار ق را در دس

ــاد  ــن ایج ــران و ۱+5، ضم ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــته ای بی ــق هس ــت داد. تواف ــعودی جه ــتان س عربس

ــی و از  ــای جهان ــورها و قدرت ه ــا کش ــران ب ــاط ای ــیر ارتب ــل، مس ــام بین المل ــران و نظ ــان ای ــل می تعام

جملــه اتحادیــۀ اروپــا را همــوار کــرده اســت. ایــن موضــوع بــرای عربســتان قابــل تحمــل نبــوده و ســبب 

خشــم ایــن کشــور شــده اســت. عربســتان همــواره ایــران را رقیــب منطقــه  ای خــود بــراورد کــرده و نگــران 

Ma- )افزایــش نفــوذ ایــن کشــور در تحــوالت منطقــه و ارتقــای جایــگاه منطقــه ای و بین المللــی آن اســت 

ــت  ــلمان رقاب ــد بن س ــیدن محم ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــام و پ ــای برج ــا امض bon, 2018: 41-42(. ب

ــر از  ــن متأث ــت )Al-Rasheed, 2018: 8(. بنابرای ــود گرف ــه خ ــض ب ــمنی مح ــت دش ــور حال دو کش

فضــای پســابرجام و در راســتای کنتــرل و مهــار ایــران و جلوگیــری از قدرت یابــی آن در منطقــۀ خاورمیانــه، 

ــران در  ــت ای ــه گروه هــای مــورد حمای ــری را در سیاســت خارجــی علی عربســتان سیاســت های تهاجمی ت
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ســوریه، یمــن، لبنــان و عــراق بــه کار گرفــت.

یه الف( رویکرد عربستان در قبال تحوالت سور

نــگاه عربســتان بــه ســوریه از رقابــت تقابل گرایانــه اش بــا جمهــوری اســامی ایــران در منطقــۀ خاورمیانــه 

نشــأت می گیــرد. عربســتان، ســوریه را تنهــا متحــد راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه و محــور 

ــظ  ــد و حاف ــوان متح ــوریه به عن ــه س ــتان ب ــد )Awaad, 2019: 5(. عربس ــرائیل می دان ــه اس ــت علی مقاوم

منافــع جمهــوری اســامی ایــران می نگــرد کــه اقداماتــش در راســتای گســترش نفــوذ جمهــوری اســامی 

ایــران در منطقــه و ایجــاد هال شــیعی اســت. همچنیــن در روابــط بین اعــراب و اســرائیل، موقعیــت راهبردی 

ــه  ــر اســرائیل و از ســوی دیگــر، منجــر ب و امــن ســوریه، از یک ســو ســبب تقویــت جبهــۀ مقاومــت در براب

کاهــش نفــوذ عربســتان در لبنــان شــده اســت. نگرانــی عربســتان ســعودی از تغییــر موازنــۀ قــدرت به نفــع 

جمهــوری اســامی ایــران، بــه تاش هــای ایــن کشــور بــرای ســرنگونی بشــار اســد و تضعیــف ســوریه منجــر 

شــد تــا ضمــن حــذف نقــش منطقــه ای ســوریه و خارج کــردن بــرگ برنــده از دســت ایــران، وضعیــت منطقــه 

ــرده و  ــت ک ــد حمای ــار اس ــف بش ــنی( مخال  س
ً
ــا ــای )غالب ــن از گروه ه ــد. بنابرای ــر ده ــود تغیی ــع خ را به نف

ثــروت حاصــل از درآمدهــای نفتــی خــود را بــرای حمایــت مالــی از معارضــان ســوری و مســلح کردن آن هــا 

بــه کار گرفتــه اســت. بــا آغــاز درگیری هــا در ســوریه، عربســتان بــه همــراه قطــر و ترکیــه، پایگاه هایــی را بــرای 

آمــوزش نیروهــای نظامــی و فرســتادن نیــرو بــه ســوریه ایجــاد کردنــد کــه تأمیــن هزینه هــای کان اقتصــادی 

 .)Philips, 2017: 36( آن بــر عهــدۀ عربســتان بــود

ب( رویکرد عربستان در قبال یمن

ــامی  ــوری اس ــش روی جمه ــرل پی ــار و کنت ــه ای و مه ــوازن منطق ــاد ت ــرای ایج ــعودی ب ــتان س عربس

ــن،  ــی، بحری ــدۀ عرب ــارات متح ــورهای ام ــا کش ــی ب ــکیل ائتاف ــا تش ــارس ۲0۱5 ب ــران، در ۲5 م ای

ــا جلــوی پیــش روی  ــاران کــرد ت کویــت و قطــر و همراهــی مصــر، مراکــش، ســودان و اردن، یمــن را بمب

حوثی هــا را بگیــرد. مداخلــۀ نظامــی عربســتان در یمــن بــرای مقابلــه بــا نیروهــای حوثــی بــوده اســت کــه 

عربســتان ســعودی ادعــا می کنــد تحــت حمایــت ایــران هســتند )Robinson, 2021: 1-7(. بــه بــاور 

ــن ســیطرۀ  ــای از میان رفت ــن آن هــا به معن ــه در ســپتامبر 2014 و قدرت گرفت ــروزی انصارالل ســعودی ها، پی

ســنتی عربســتان بــر ایــن کشــور اســت. 

ــدف  ــل و ه ــن اص ــز مهم تری ــی نی ــرۀ عرب ــبه جزی ــر ش ــی ب ــی و امنیت ــلط سیاس ــری و تس ــظ برت حف

https://www.cfr.org/bio/kali-robinson
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ــک و  ــارج نزدی ــی را خ ــرۀ عرب ــبه جزی ــتان ش ــد. عربس ــکیل می ده ــتان را تش ــی عربس ــت خارج سیاس

بخشــی از حــوزۀ نفــوذ خــود می دانــد و بــا هرگونــه دخالــت کشــورهای دیگــر بــرای کنتــرل و نقش آفرینــی 

ــیع  ــن، تش ــوالت یم ــری از تح ــا بهره گی ــد ب ــران می کوش ــتان، ای ــر عربس ــد. از نظ ــت می کن در آن مخالف

سیاســی را تــا مرزهــای جنوبــی عربســتان و از آن جــا بــه آن کشــور گســترش دهــد. ایــن عامــل عربســتان 

ــه داخــل یمــن می شــود.  ــت ب ــکار وهابی ــع گســترش اف ــرار می دهــد و مان ــد هــال شــیعی ق را در کمربن

بنابرایــن بــرای جلوگیــری از قدرت یابــی شــیعیان و گســترش هــال شــیعی، در جهــت نابــودی شــیعیان بــه 

کشــورهای عــرب ســنی مذهــب کمــک می کنــد )Purple, 2016: 2-4(. در منطــق عربســتان ســعودی، 

موضع گیــری نظامــی علیــه گــروه حوثــی  راهــی بــرای جلوگیــری از گســترش نفــوذ ایــران در سراســر شــبه 

 .)Rich, 2019: 70( ــره اســت جزی

پ( رویکرد عربستان در قبال عراق

نگرانــی از افزایــش جایــگاه منطقــه ای ایــران ســبب شــد عربســتان بــه فکــر بهبــود روابــط خــود بــا عراق 

بیفتــد. پــس از تحــوالت مــارس 2003 در عــراق کــه منجــر بــه روی کارآمــدن دولت هــای ابراهیــم جعفری 

و نــوری المالکــی کــه گرایش هــا و رویکردهایــی هم ســو بــا ایــران داشــتند، عربســتان آرام آرام از مقامــات 

عــراق دور شــد، زیــرا تغییــر رژیــم عــراق، قــدرت اعــراب ســنی را کاهــش داد و بــا قدرت یابــی شــیعیان، 

ــای  ــال 2015 فرصت ه ــش از س ــه پی ــعودی ها از اینک ــت. س ــش یاف ــه افزای ــراق و منطق ــران در ع ــوذ ای نف

زیــادی را در عــراق از دســت دادنــد خــود را ســرزنش می کردنــد. زیــرا تــرک عــراق پــس از ســال 2003 

بــدون شــریک های قــوی عــرب، ایــن کشــور را وابســته بــه کمک هــای امنیتــی ایــران، حمایــت از انــرژی، 

ــن  ــران آســیب پذیر کــرد. چنی ــر نفــوذ ای ــی آن را در براب تجــارت و بودجــۀ سیاســی کــرد و نهادهــای امنیت

 .)ICG, 2018: 2( نفــوذ جانبــی، عرب هــای ســنی را بــه حاشــیه رانــد و شــیعیان را قدرتمندتــر ســاخت

     برجــام انگیــزۀ عربســتان را بــرای بهبــود روابــط بــا عــراق افزایــش داد. از ســال 2015 بــه بعــد ملــک 

ــه  ــد ک ــت رفته پرداخته ان ــای ازدس ــران فرصت ه ــه جب ــری ب ــرد قاطع ت ــا رویک ــد ب ــرش محم ــلمان و پس س

اجــرای آن از زمــان ارتقــای بن ســلمان به عنــوان ولیعهــد در ژوئــن ۲0۱7 ســرعت گرفتــه اســت. بــا فرســتادن 

ــه عــراق در ســال 2015 روابــط سیاســی دو کشــور از ســر گرفتــه شــد. وزیــر خارجــۀ عربســتان  ســفیری ب

ســعودی در ســال 2017 از پایتخــت عــراق دیــدن کــرد. فعالیت هــای کنســولی کــه در ســال 2019 در بغــداد 

ــازی  ــرای عادی س ــن گام ب ــر بزرگ تری ــرزی عرع ــذرگاه م ــاح گ ــد. افتت ــاز ش ــاره آغ ــود، دوب ــده ب ــف ش متوق

روابــط از زمــان ســقوط صــدام حســین بــود )Riedel & Harvey, 2020: 1-2(. عربســتان در ســال های 
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گذشــته بــرای کاهــش نفــوذ ایــران در عــراق از ابــزار نظامــی بهــره می گرفــت، امــا راهبــرد جدیــد خــود را بــر 

اســاس سیاســت های اقتصــادی و کمک هــای مالــی بــه عــراق طراحــی کــرده اســت و می خواهــد حمایــت 

سیاســی و نفــوذ خــود را از راه  انگیزه هــای اقتصــادی ایجــاد کنــد. عــادل الجبیــر در کنفرانــس بین المللــی 

بازســازی عــراق در کویــت اعــام کــرد عربســتان ســعودی یــک میلیــارد دالر وام و 500 میلیــون دالر اعتبــار 

 .)Shalhoub, 2018: 1( صادراتــی بــرای بازســازی عــراق اختصــاص داده اســت

ت( رویکرد عربستان در قبال تحوالت لبنان

واکنــش عربســتان بــه تحــوالت لبنــان نیــز بخشــی از نگرانــی ایــن کشــور از افزایــش نفــوذ ایــران در 

منطقــه اســت. از نظــر عربســتان، حزب اللــه شــریک راهبــردی ایــران و یکــی از بال هــای قــدرت ایــران در 

منطقــه اســت، بنابرایــن می کوشــد تــا حزب اللــه را از صحنــۀ سیاســی لبنــان حــذف کنــد. در ایــن زمینــه، 

ســعد حریــری نخســت وزیر لبنــان را مجبــور بــه اســتعفا کــرد. در حــال حاضــر نیــز عربســتان بــرای زیــر 

فشــار قــراردادن دولــت لبنــان بــرای حــذف حزب اللــه از صحنــۀ سیاســی و نظامــی ایــن کشــور، فشــارهای 

اقتصــادی را در دســتور کار قــرار داده اســت. ایــن اقــدام عربســتان حاکــی از آن اســت کــه اقتصــاد تیزتریــن 

ســاح عربســتان بــرای رســیدن بــه اهــداف سیاســی اســت.

ث( روی آوردن به اتحاد و ائتاف

ــوا  ــۀ ق ــم زدن موازن ــرای بر ه ــران، ب ــتان ای ــف دوس ــرای تضعی ــاش ب ــر ت ــاوه  ب ــلمان ع ــد بن س محم

ــا  ــال 2015 ب ــور، از س ــن منظ ــه همی ــه ای روی آورد. ب ــای منطق ــکیل اتحاده ــه تش ــران، ب ــان ای ــه زی ب

مشــارکت دادن کشــورهای بحریــن، کویــت و امــارات متحــدۀ عربــی در طرح هــای امنیتــی، روابــط خــود 

ــتر  ــوده و بیش ــران ب ــاک ای ــی از خ ــته جزئ ــن در گذش ــت. بحری ــیده اس ــود بخش ــورها بهب ــن کش ــا ای را ب

جمعیــت آن شــیعه هســتند. عربســتان نگــران اســت ایــران به ســیلۀ ظرفیــت تشــیع در بحریــن نفــوذ کنــد 

ــن  ــیعۀ بحری ــت ش ــوذ جمعی ــران نف ــن نگ ــتان همچنی ــود. عربس ــلط ش ــود مس ــتۀ خ ــرزمین گذش ــر س و ب

ــس از  ــرده و پ ــتفاده ک ــت اس ــن از فرص ــت. بنابرای ــی در آن هاس ــود و بی ثبات ــرقی خ ــتان های ش در اس

حــوادث ســال 2011 در بحریــن کــه منجــر بــه ایجــاد شــکاف سیاســی و اجتماعــی و فرقــه ای بیــن رهبــری 

و مــردم شــد، بــدون هیچ گونــه تاشــی بحریــن را زیــر نفــوذ خــود درآورد. ایــن امــر ســبب شــد بحریــن 

ــای  ــه کمک ه ــود را ب ــتگی خ ــد و وابس ــت بده ــی از دس ــای سیاس ــود را در تصمیم گیری ه ــتقال خ اس

مالــی عربســتان افزایــش دهــد )Al-Rasheed, 2017: 6(. عربســتان و امــارات متعهــد شــدند بــا دادن 

کمــک مالــی ۱0 میلیــارد دالری بــه بحریــن، کســری بودجــۀ پادشــاهی را تــا ســال ۲0۲0 از بیــن ببرنــد، 
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ــرار گرفــت  ــر ق ــا کاهــش قیمــت نفــت در ســال ۲0۱4 به شــدت تحــت تأثی ــن ب ــع مالــی بحری ــرا مناب زی

)Reuters, 2019: 1(. عربســتان همچنیــن خــط لولــه ای بــه طــول ۱۱۲ متــر را کــه می توانــد ۳50 هــزار 

بشــکه نفــت خــام در روز جابه جــا کنــد میــان شــرکت آرامکــو و شــرکت نفــت بحریــن4 راه انــدازی کــرد 

.)Devdiscourse, 2018: 1( ــن در منطقــه حفــط شــود ــات بحری ــا امنیــت و ثب ت

     کویــت نیــز از کشــورهایی اســت کــه به دلیــل داشــتن جمعیــت شــیعه، مــورد توجــه عربســتان قــرار 

گرفتــه اســت. کویــت همــواره سیاســت معتدلــی را نســبت بــه ایــران بــه کار گرفتــه اســت. ایــن عامل ســبب 

تــرس عربســتان از افزایــش نفــوذ ایــران بــه کویــت و به ویــژه در بخش هــای شیعه نشــین ایــن کشــور شــده 

ــه  ــا کویــت پرداخت ــه تعمیــق روابــط خــود ب ــا هــدف کاهــش نفــوذ ایــران، ب اســت. بنابرایــن عربســتان ب

اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه ســفر بن ســلمان بــه کویــت در 30 ســپتامبر 2018 اشــاره کــرد کــه بــا 

همراهــی هیئتــی بلندپایــه از وزیــران اطاعــات، انــرژی و فرهنــگ بــرای تقویــت روابــط دو کشــور انجــام 

شــد )Diwan, 2018: 3(. عربســتان ســعودی و به ویــژه شــخص بن ســلمان در راســتای تضعیــف نفــوذ 

ــل  ــه به دلی ــی ک ــت. امارات ــترش داده اس ــز گس ــارات نی ــین ام ــا شیخ نش ــش را ب ــه، روابط ــران در منطق ای

ــتان و  ــت. عربس ــع گرف ــا موض ــه حوثی ه ــن علی ــوالت در یم ــان تح ــران در جری ــا ای ــرزی ب ــات م اختاف

امــارات بــرای تقویــت هرچــه بیشــتر روابــط خــود، »شــورای هماهنگــی عربســتان و امــارات«5 را ایجــاد 

کردنــد. ایــن شــورا ضمــن تــاش بــرای بهبــود همــکاری و یکپارچگــی سیاســی، امنیتــی و نظامــی بیــن دو 

کشــور می خواهــد امنیــت و موقعیــت حاکمیــت هــر دو کشــور را نیــز در ســطح منطقــه ای و بین المللــی 

.)Al-wasmi, 2019: 1-3( تقویــت کنــد

ــتان و  ــود. عربس ــرائیل ب ــه اس ــی ب ــران، نزدیک ــار ای ــرای مه ــتان ب ــکارات عربس ــر از ابت ــی دیگ    یک

اســرائیل از زمــان تأســیس اســرائیل هیچ گونــه رابطــۀ رســمی نداشــتند. نگرانــی از برنامــۀ هســته ای ایــران، 

ــط  ــاد رواب ــانه های ایج ــرد. نش ــک ک ــم نزدی ــه ه ــمی ب ــور غیررس ــرائیل را به ط ــتان و اس ــور عربس دو کش

ــرائیل در  ــت وزیر اس ــو نخس ــن نتانیاه ــه بنیامی ــی ک ــی هنگاه ــد یعن ــاد ش ــال 2013 ایج ــور در س دو کش

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل اعــام کــرد خطــر هســته ای ایــران و دیگــر تهدیــدات منطقــه ای، ســبب 

 .)Mieli, 2016: 2-4( ــد ــد ننگرن ــوان تهدی ــرائیل به عن ــه اس ــر ب ــه دیگ ــورهای منطق ــت کش ــده اس ش

مصاحبــۀ بن ســلمان ولیعهــد عربســتان بــا نشــریۀ آمریکایــی آتانتیــک نیــز در راســتای زمینه ســازی بــرای 

ــدارد،  ــکلی ن ــود مش ــردم یه ــا م ــتان ب ــت »عربس ــود. او گف ــراورد می ش ــور ب ــط دو کش ــازی رواب عادی  س

4. The Bahrain Petroleum Company (Bapco)
5. The Saudi-Emirati Coordination Council
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 Goldberg,( »اســرائیل یــک اقتصــاد بــزرگ و رو بــه رشــد اســت و مــا بــا اســرائیل منافــع زیــادی داریــم

ــن دو کشــور ایجــاد نشــد.  ــط آشــکار و گســترده ای بی ــا ســال ۲0۱5 رواب ــن حــال، ت ــا ای 18 :2018(. ب

ــان مقامــات عربســتان و  ــه می ــا برگــزاری جلســات مخفیان ــن ۲0۱5 ب ــط دو کشــور در ژوئ نخســتین رواب

ــا  ــت. ب ــکل گرف ــران ش ــه ای ای ــد منطق ــا تهدی ــه ب ــکا6 در رابط ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ــرائیل در ش اس

دیــدار مقامــات دو کشــور، شــاهزاده ترکی الفیصــل از عربســتان بــا یاکــوف آمیــدرور، سرلشــکر بازنشســته 

و مشــاور پیشــین امنیــت ملــی نتانیاهــو در واشــنگتن در 5 مــه ۲0۱6 و پخــش زنــدۀ گفت وگــوی آن هــا، 

روابــط عربســتان و اســرائیل علنــی شــد )Fanack, 2016: 2(. عربســتان اقداماتــی را در راســتای تعمیــق 

روابطــش یــا اســرائیل انجــام داد ماننــد تصویــب طرحــی در مــه ۲0۱۹ کــه بــر اســاس آن اعــراب اســرائیلی 

اجــازۀ کار و زندگــی در عربســتان را پیــدا می کننــد. عربســتان همچنیــن به دنبــال ارائــۀ مجــوز ورود بــدون 

.)Quitaz, 2019: 8( گذرنامــه بــه تجــار اســرائیلی اســت

3-8. متنوع سازی شریک های جهانی

ــن  ــا چی ــط ب ــترش رواب ــه گس ــود ب ــی خ ــریک های جهان ــه ش ــیدن ب ــرای تنوع بخش ــعودی ب ــتان س عربس

ــا  ــاری ب ــی و تج ــط سیاس ــعۀ رواب ــرای توس ــتان ب ــر، عربس ــال های اخی ــت. در س ــه اس ــیه پرداخت و روس

ــا ســفر »شــی  چیــن تــاش کــرده اســت. بــرای تقویــت روابــط دو کشــور، در ســال 2016 و هم زمــان ب

جیــن پینــگ« بــه عربســتان، بیانیــۀ افزایــش ســطح روابــط و هدف گــذاری »مشــارکت جامــع راهبــردی« 

اعــام شــد )FMPRC7, 2016: 1(. پــس از آن، ســران دو کشــور »کمیتــۀ مشــترک ســطح بــاالی چیــن  

ــه  ــن کمیت ــد )Xinhua, 2019: 1(. ای ــاد کردن ــکاری ایج ــت هم ــرای هدای ــعودی«8 را ب ــتان س و عربس

ــلمان(  ــد بن س ــد )محم ــاون ولیعه ــفر مع ــا س ــه ب ــن جلس ــد. اولی ــزار می کن ــی برگ ــت های منظم نشس

ــرژی،  ــای ان ــه در زمینه ه ــد و 15 تفاهم نام ــاز ش ــروه ۲0  آغ ــت گ ــرای نشس ــن در اوت ۲0۱6 ب ــه چی ب

معــدن، توســعۀ مســکن، همــکاری فرهنگــی و همکاری هــای علمــی و فنــاوری بیــن دو کشــور امضــا شــد 

)Al-Arabiya, 2016: 1(. پــس از ســفر پادشــاه ســلمان بــن عبدالعزیــز در مــارس ۲0۱7، 21 توافــق از 

نشســت ســال گذشــته بــه ارزش تقریبــی 65 میلیــارد دالر نهایــی شــد )Blanchard, 2017: 1(. دومیــن 

گوســت ۲0۱7 در ریــاض برگــزار شــد و توافق هایــی 70 میلیــارد  نشســت کمیتــۀ مشــترک ســطح بــاال در آ

ــارد دالری در  ــترک ۲0 میلی ــرمایه گذاری مش ــدوق س ــک صن ــرای ی ــه ب ــا تفاهم نام ــراه ب ــر هم دالری دیگ

6. The Council on Foreign Relations
7. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China
8. China-Saudi Arabia High-level Joint Committee

https://www.reuters.com/journalists/ben-blanchard
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دســتورکار قــرار گرفــت )Gao, 2017: 1-3(. هنــگام ســفر محمــد بن ســلمان بــه چیــن در ســال ۲0۱۹، 

ــگاه ۱0  ــک پاالیش ــاخت ی ــرای س ــو۹ ب ــو و نورینک ــن آرامک ــراردادی بی ــه ق ــه از جمل ــن تفاهم نام چندی

 Gamal.,( میلیــارد دالری در لیائونینــگ۱0 بــا هــدف ارتقــای همــکاری نظامــی بیــن دو کشــور امضــا شــد

.) Aizhu & Zhang, 2019: 1-2

نمودار 3: ارزش سرمایه گذاری و قرارداد چین در عربستان سعودی براساس بخش در سال های 2013 تا 2019  
Source: Fulton, 2020: 1-2

ــن  ــن در ای ــرمایه گذاری چی ــطح س ــا ۲0۱۹، س ــال های ۲0۱۳ ت ــودار۳، در س ــای نم ــاس داده ه براس

ــن  ــروش نفــت، باالتری ــش ف ــا احتســاب افزای ــارد دالر رســیده و دو کشــور ب ــش از ۲0 میلی ــه بی کشــور ب

ســطح تجــارت منطقــه ای را تجربــه می کننــد. همچنیــن ســطح فــروش نفــت عربســتان بــه چیــن نیــز در 

چنــد ســال اخیــر دو برابــر و نزدیــک بــه ۱ میلیــون و 700 هــزار بشــکه در روز رســیده اســت. بــا وجــود 

ــتان  ــاس، عربس ــک پ ــۀ اوپ ــت عرض ــان محدودی ــارکت در پیم ــل مش ــد به دلی ــابقۀ تولی ــم س ــش ک کاه

ــود  ــا وج ــد. ب ــن ش ــه چی ــت ب ــدۀ نف ــن صادرکنن ــار زد و بزرگ تری ــیه را کن ــال ۲0۲0 روس ــعودی در س س

ــت،  ــش یاف ــد کاه ــدود 19 درص ــن 2021، ح ــعودی در ژوئ ــتان س ــن از عربس ــت چی ــه واردات نف اینک

ــن  ــام چی ــت خ ــدۀ نف ــن تأمین کنن ــعودی بزرگ تری ــتان س ــد عربس ــان می ده ــن نش ــرک چی ــای گم داده ه

9. Norinco
10. Liaoning
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در ژوئــن بــرای هشــتمین مــاه متوالــی بــوده اســت. بــر اســاس داده هــای ادارۀ کل گمــرک در چیــن، میــزان 

ورود نفــت خــام عربســتان در مــاه گذشــته بــه 7/2 میلیــون تــن رســید کــه معــادل 1/76 میلیــون بشــکه 

در روز اســت )Reuters, 2021: 1(. ایــن عوامــل نشــان می دهــد چیــن بــه مهم تریــن شــریک تجــاری 

عربســتان تبدیــل شــده اســت.

عربســتان ســعودی همچنیــن بــرای مهــار ایــران، راهبــرد نزدیکــی بــه روســیه را بــرای دورکــردن مســکو از 

تهــران در پیــش گرفتــه اســت. بــا شــروع بحــران ســوریه و حمایت روســیه از بشــار اســد، دو کشــور عربســتان 

ــلمان  ــد بن س ــدار محم ــت. دی ــش یاف ــور افزای ــن دو کش ــش  بی ــد و تن ــرار گرفتن ــم ق ــل ه ــیه در مقاب و روس

ــادی  ــع اقتص ــان مجم ــن در جری ــر پوتی ــا والدیمی ــتان( ب ــاع عربس ــر دف ــد و وزی ــین ولیعه ــوان جانش )به عن

ســن پترزبورگ در ژوئــن 2015 آغــازی بــر تنش زدایــی میــان دو کشــور بــود. در جریــان ایــن ســفر، عربســتان 

و روســیه چندیــن توافق نامــۀ همــکاری تجــاری در زمینــۀ نفــت، همــکاری فضایــی و انــرژی هســته ای امضــا 

ــلمان  ــک س ــفر مل ــود )Riedel, 2015: 2(. س ــته ای ب ــرژی هس ــۀ ان ــا در زمین ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک کردن

ــه ارزش  ــز دســتاوردهایی از جملــه امضــای بیــش از 15 قــرارداد همــکاری ب ــر 2017 نی ــه روســیه در اکتب ب

ــه  ــۀ تســلیحات روســی بــه عربســتان ب میلیاردهــا پونــد، اعــم از اکتشــافات  نفتــی، نظامــی و فضایــی، ارائ

ارزش 3/5  میلیــارد دالر، موافقــت عربســتان ســعودی بــا ســرمایه گذاری یــک میلیــارد دالری در طرح  هــای 

انــرژی روســیه و تعهــد شــرکت روســی فراوری گاز و پتروشــیمی روســیه )ســیبر( بــرای ســاختن کارخانــه در 

.)Issaev, 2017: 6( عربســتان بــه رقــم 1/1  میلیــارد دالر را بــه همــراه داشــت

ســال های 2016 و 2017 ســال های همــکاری روســیه و عربســتان در بــازار بین المللــی اســت. 

ــال 2016  ــروه 20، در س ــت گ ــیۀ نشس ــن در حاش ــر پوتی ــا والدیمی ــلمان ب ــد بن س ــدار محم ــس از دی پ

عربســتان و روســیه در قالــب اوپــک پــاس )کشــورهای تولیدکننــدۀ نفــت اوپــک و غیراوپــک(، بــا هــدف 

تنظیــم بــازار و تثبیــت قیمــت نفــت بــه توافــق مهمــی رســیدند. دو کشــور توافــق کردنــد کــه تولیــد نفــت 

را کاهــش دهنــد تــا قیمــت آن افزایــش یابــد. پــس از امضــای توافق نامه هــای نفتــی بــا روســیه، عربســتان 

ایــن اندیشــه را در ســر پرورانــد کــه از نفــت به عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد وقفــه  در همکاری هــای تهــران 

ــل  ــت در آوری ــا واشنگتن پس ــلمان ب ــۀ بن س ــد. مصاحب ــتفاده کن ــران اس ــیه از ای ــردن روس ــکو و دورک و مس

2017 تأییــدی بــر ایــن ســخن اســت. او گفــت: »هــدف اصلــی ایــن نیســت کــه روســیه همــۀ کارت هــای 

ــه  ــیه ب ــردن روس ــرای متقاعد ک ــعودی ها ب ــت »س ــن گف ــد«. او همچنی ــرار ده ــران ق ــن ای ــود را در زمی خ

ــدام  ــن اق ــد« ای ــا مســکو هماهنــگ کرده ان ــی را ب ــر از تهــران اســت، سیاســت های نفت ــاض بهت اینکــه ری

  .)Ignatius, 2017: 5( ــد ــر باش ــیه در دوران معاص ــرای روس ــادی ب ــق اقتص ــن تواف ــد مهم تری می توان

https://www.aljazeera.com/author/leonid_issaev_170501090349978


 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

50

سال چهارم، شمارۀ 12، تابستان 1401

مهدی ذوالفقاری و همکار. سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دورۀ پسابرجام.

     محمــد بن ســلمان خــود بــرای بهبــود روابــط بیــن دو کشــور تــاش کــرد و بــه موفقیت هــای ویــژه ای 

رســید. او مرتــب بــا مســکو گفت وگــو می کــرد و حتــی زمانــی کــه روســیه عملیــات نظامــی خــود را در ســوریه 

ــدگاه،  ــن دی ــت. از ای ــه داش ــاز نگ ــی را ب ــد، راه های ارتباط ــار ش ــن گرفت ــران یم ــتان در بح ــرد و عربس ــاز ک آغ

کاهــش کنونــی تنش هــا بیــن دو کشــور، بــا وجــود منافــع منطقــه ای متضــاد آن هــا، بیشــتر ناشــی از تاش هــای 

محمــد بن ســلمان اســت. حتــی در دورانــی کــه محمــد  بن ســلمان به دلیــل قتــل جمــال خاشــقچی زیرفشــار 

بین المللــی قــرار داشــت، روابــط دو کشــور تیــره نشــد. روســیه خــود را وارد ایــن ماجــرا نکــرد و از دور نظاره گــر 

ــه وخیم ترشــدن  ــد شــروع ب ــن گفــت روســیه »نمی توان ــود. پوتی ــه و عربســتان و دیگــر کشــورها ب ــازی ترکی ب

 چــه اتفاقــی افتــاده اســت«. در نشســت ســران گــروه 20 در 
ً
روابــط بــا عربســتان کنــد، زیــرا نمی  دانــد واقعــا

ســال 2018 کــه در آرژانتیــن برگــزار شــد روابــط گــرم بن ســلمان و پوتیــن بــه وضــوح نمایــان شــد. مســکو از 

ماجــرای قتــل خاشــقچی در تــاش بــرای زیر فشــار قــراردادن بن ســلمان اســتفاده نکــرد. ژســت دوســتانۀ پوتین 

.)Hall, 2018: 3( در واقــع بــا هــدف ایجــاد رابطــه ای پایــدار بیــن دو کشــور بــود

9. نتیجه 
در گســترۀ جغرافیایــی خاورمیانــه و خلیــج فــارس پــس از انقــاب اســامی ایــران، دو کشــور جمهــوری 

ــری  ــرای رهب ــی خــود ب ــی و جغرافیای ــه ماهیــت هویت ــا ب ــران و عربســتان ســعودی همــواره بن اســامی ای

ــت  ــن ماهی ــاس ای ــر اس ــیده اند. ب ــم کوش ــت باه ــاوت، در رقاب ــای متف ــه خوانش ه ــا ب ــام بن ــان اس جه

رقابت آمیــز در روابــط دو کشــور، بــا مطرح شــدن مســئلۀ هســته ای ایــران، عربســتان ضمــن تــاش بــرای 

ــۀ  ــای برنام ــرده و امض ــتفاده ک ــران اس ــردن ای ــم و محدودک ــت تحری ــت، از فرص ــن موقعی ــتفاده از ای اس

ــت  ــدن دس ــران را بازش ــته ای ای ــران هس ــورد بح ــی در م ــه راه حل ــیدن ب ــرای رس ــترک ب ــدام مش ــع اق جام

ایــن کشــور در مســائل منطقــه ای تعریــف کــرده اســت. بــر اســاس ایــن تهدیدانــگاری و بــرای مقابلــه بــا 

ــرای  ــد. ب ــن کرده ان ــی تدوی ــای مختلف ــعودی راهبرده ــتان س ــات عربس ــران، مقام ــامی ای ــوری اس جمه

ــد  ــاش کرده ان ــت، ت ــروش نف ــب ف ــود در قال ــع خ ــتفاده از مناب ــا اس ــز ب ــا نی ــن راهبرد ه ــردن ای عملیات ک

ــلیحاتی  ــد تس ــش خری ــا افزای ــران ب ــامی ای ــوری اس ــال جمه ــابرجام در قب ــای پس ــگاری فض ــه تهدید ان ب

پاســخ  گوینــد و بــه تقویــت خــود در قالــب خریــد تســلیحات نظامــی بپردازنــد و ضمن کاربســت سیاســت  

ــدان  ــت متح ــران و تقوی ــامی ای ــوری اس ــدان جمه ــف متح ــه تضعی ــه ب ــۀ خاورمیان ــی در منطق تهاجم

بپردازنــد. همچنیــن مقامــات عربســتان ســعودی در دورۀ پســابرجام روابــط فرامنطقــه ای خــود را تقویــت 

ــا چیــن و روســیه روی آورده انــد. کــرده و بــه گســترش روابــط ب

http://www.aljazeera.com/topics/country/syria.html
http://www.aljazeera.com/topics/country/syria.html
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