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چکیده
منطوه جنوب غترب آستیا بعتد از ستوو صتدام در ستا  2003و ستت
شک گیری تحو
ژ وپلیتی

جهان عرب در سا های اخیتر بته عرصته رقابت هتای

جمهوری اسالمو ایتران و عرب تتان ستعودی تبتدی شتده بته

گونهای که ک د مناط راهبردی برای طرفین از اهمی ب یایو برخوردار
شده اس  .در این میان اتخای سیاس های ر الی تو از ستوی عرب تتان در
منطوه و تالم برای مهار ایران به ی

هدف مهت تبتدی شتده است ؛ بته

طوری که این م ئله موتواند تنش در بوزههای نفوی آنها را افیایش دهتد.
در این راستا ،هری

از بازیرران به تعریف قدر ختود در ستط منطوته و

تدوین استراتژی بر بنیاد مولفههای ژ وپلیتیکو پرداختهاند که ایتن م تئله
موتواند از من ر شناخ نوشه ژنرتان یکتدیرر و تصتمی ستازی در زمینته
تامین مناف .ملو دنبا شود؛ درا که معمو ً بازیرران سعو موکننتد رفتتار
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خود را براساس کدهای ژ وپلیتی

به دنبا پاسخرویو به این سئوا ه تند که کد ژ وپلیتی
تاثیری بر رفتار سیاسو و رقاب

منطوهای دته

جمهوری اسالمو ایران و عرب تان سعودی

در جنوب غترب آستیا دارد؟ فرضتیه تحویت ایتن است کته انتختاب کتد
ژ وپلیتی

منطوه ای از سوی جمهوری اسالمو و عرب تان سعودی ،رقابت

طرفین در زمینه م ا هویتو ،امنیتو و تامین مناف .ملو در جنوب غترب
آسیا را تح الشعا قرارمودهد .در این راستا ،رفتار هریت
بنیاد کد ژ وپلیتی

از بتازیرران بتر

منطوهای در بتوزه ژ واستتراتژی (کشتورهای ستوریه،

بحرین ،عراق و یمن) مورد واکاوی قرارگرفته و د یت بضتور آنهتا در ایتن
کشورها ارزیابو شده اس .

واژههای کلیدی :کدهای ژ وپلیتی  ،جنوب غرب آسیا ،جمهوری استالمو
ایران ،عرب تان سعودی

112

تن ی نمایند .بر این اساس ،نرارنتدگان

مقدمه
هنخاه جنوب غرب آس ا همونه شاهن نقوع هقابتهای هنخاهنی فرننن ا بود نلوا
ده نکن ه ان هقابتهای نکرنن ن عربستان سعودی به دچکل نکنکولوژکک ن ژکوسی ت وک
نب نهم ت نکر نی بریوهدنه نست ( )١مرن ده نکن دن دشوه همونه به د با نکفوای
سهیوی ده نکرنن ،سایتاه حاد بر ظام ب ننلمیل ن ز ددترکن یسون-د س نجر دوه
به هوجر آن نکرنن سوتون س اسوا ن ظواها–نهن توا یی ج فاهس بوود ن عربسوتان

هدن نقتوادی ن هالا هنخاه هن برعهن دنشت ،ده دناه تورس نب فووذ دمو سو ده
هنخاه دست به دست ه هادند ن تا هنکیرد دن دشوه ده قبا کینکنر هتأبر نب نکن
شرنکس ،حتانچهیان هبتنابر تعاهل ن سره وز نب تاابول باشون (یضوری ن همیواهنن،
)١8٠:١٣94
ده ننقع ،عیاهغ نکنیه بریا نب هولفههای هربوط به دن ژکوسی ت وک ده دنهنن
قبل نب ن االب نسالها ه ان رف ن نجود دنشته نست ،نلا نکن هقابت بعن نب نقووع
ن االب نسالها ده نکرنن ب شتر حاکز نهم ت شن ن بعن نب سا  2٠٠٣ن ساوط صننم
ز رف ن هن بوه سووی نبورنب نجوود ده هنخاوه سووق دند ده نکون دنهنن ،نکورنن ن
عربستان به د با نفزنکش فوذ یود ده هنخاه بود ن ن به گو هنی ده نکرنن ده لبنان ن
فیسخ ن ن عربستان ده بحرکن ن کمن اش فعا دنشتهن ن بوا نقووع تحووچ

بهواه

عربا ده سا  ،2٠١١هقابتهای نکرنن ن عربستان ،فووقنلعواد حواکز نهم وت شون
نست مرن ده نکورنن ده دشووههای سووهکه ،عورنق ،لبنوان ،فیسوخ ن ن بحورکن بوه
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اش فعا ن به تعب ری ههبری ده هنخاه بود ن ن ده بهان حیوهت هحمنهضوا شوا

هوفا تهای بس اهی دست س نن درد نلا عربستان سعودی به دل ل عنم نکفای اش
فعا ده نکن هنا ق ،به د با تننکن نسترنتریهاکا نست تا نب فوذ نکورنن جیووگ ری
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ماکن حماکتهای هادی ن هعنوی عربستان سعودی نب گرن دنعش ن نهند شووهنی
همیاهی یی ج فاهس به تحوچ

بحرکن ،ده نکن هنستا قابل نهبکوابا نسوت عوالن

بر نکن ،عربستان سعودی تالش مود نست تا ده صحنه تحوچ

کمن نبرگذنه ظاهر

شو د ن قخر هن ز ده نکن به نه با یود همرن ماکن ده ننقوع عربسوتان سوعودی بوه
د با دسر حماکت قخر ده تحوچ

هنخاه نست تا نب نکن رکق سشتون ه چبم بورنی

تاابل با نکرنن هن دسر ماکن یته دکنر نکن نست دوه عربسوتان سوعودی عوالن بور
صحنه نهن تا-س اسا ،ده عرصه نقتوادی ز به د با فشاه بر نکورنن نسوت دواهش
ق مت فت تا هرب  4٣دچه ب ا نر نکن هسئیه نست ده فشاه بر نکرنن نب ننلوکوتهوای
هه س است یاهجا عربستان به شماه هاهند
بنابرنکن ،هاتونن گفت ده هقابتهای هنخاهنی نکرنن ن عربسوتان ده سوا هوای
نی ر نفزنکش مشمن ری دنشته نست به گو هنی ده حفظ نهن ت هتحننن هنخاوهنی ن
نکجاد انهنا ده هنا ق غ ریودی به عنوونن نسوترنتریهوای نصویا ورف ن ده ظور
گرفته شن نست عالن بر نکن ،تاوکت گرن های هسیح زدکک به یود ده هنخاوه نب
سوی عربستان سعودی ده ده مهاهموب هکال س تهاجما قابل تننکن نست ،هنجور
به نتخاذ نسترنتری هکال س تننفعا بر هبنای دون ژکوسی ت وک نب سووی نکورنن شون ن
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حماکت نب ههبرنن زدکک به یود ن حفظ هنا ق هنهبردی هن به همرن دنشوته نسوت
یته دکنر نکن نست ده با توجه به موالشهوای هوجوود ده هننبوس ورف ن ،نهیوان
همیاهی ه ان آ ها ده دوتا هن

نجود ننهد ،بکرن شرنکس به گو وهنی هقو یووهد

نست ده دگردکسا ده بن انهای هفهوها س است یاهجا آ ها به سختا نهیوانسوذکر
نست بر نکن نساس ناه نگان به د با ساسخنوکا به نکون سوئون هسوتنن دوه دون
ژکوسی ت ک هنخاهنی مه تاب ری بر هفتاه س اسا ن هقابت جمهوهی نسوالها نکورنن ن
عربستان سعودی ده جنوب غرب آس ا دنهد؟ فرض ه تحا ق نکن نسوت دوه ن تخواب
دن ژکوسی ت ک هنخاهنی نب سووی جمهووهی نسوالها ن عربسوتان سوعودی ،هقابوت
رف ن ده حوب هساکل هوکتا ،نهن تا ن تاه ن هنافع هیا ده جنووب غورب آسو ا هن
تحتنلشعاع قرنههادهن
ناه نگان ده هااله س شهن بوا نسوتفاد نب هنش تحا وق توصو فا-تحی یوا ن
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گردآنهی دند ها به صوه

دتابخا هنی به برهسا دن ژکوسی ت ک هنخاوهنی بوه هثابوه

هتغ ر هستال ن هفتاه س اسا بابکنرنن ده جنوب غرب آس ا به هثابوه هتغ ور ننبسوته
سردنیتهن ن با توجه به نکنیوه هقابوتهوای ژکوسی ت وک جمهووهی نسوالها نکورنن ن
عربستان سعودی ده بحرکن ،سوهکه ،عرنق ن کمن به دل ل تالش آ ها جهت نفوزنکش
یود ده سخح هنخاه ن همچن ن فوذ ده نکن دشوهها به هنظوه دفوع دکنوری

قنه

بس اه حاکز نهم ت نست ،ده نکن هااله بوه نندوانی نکون هسوئیه یوونه سردنیوت
همچن ن نب هنظر ژکوندو وه ک ز به برهسا هقابوت ژکوسی ت وک ورف ن ده جنووب
غرب آس ا سردنیته هاشود شاکان ذدر نست ده تحی ل گفتمان ن ساب ن ناهی وز نب
سوی بریا نب سرنهشنرنن جهت نندانی هقابتهای نکرنن ن عربستان هوهد نستفاد
قرنهگرفته نست ،نلا به دل ل تاد ن ب ش نب ن وننب هنکیردهوای هوذدوه بور عونهول
ذهنا ،نجود هفاه هبه ده آ ها ن همچن ن عنم دقت چبم جهوت تحی ول هسواکل
تحوچ

ع نا ن نسترنتری هرکک نب بابکنرنن نست ،به برهسا هفتاه س اسا نکرنن ن

عربستان ده جنوب غرب آس ا هاسردنب ن
 .1مفهوم کدهای ژئوپلیتیک
ژکوسی ت ک نب بهان نضع ننژ آن نب ظر هفهوها ن ز هوقع وت نجتمواعا ن عیموا
دماه فرنب ن ش ر شن ن نب حالتا شنانه ده هوضووعا

هووهد ن والق بریووهدنه

بود نست نکن ننژ ده نبتنن ده سا  ١899ه الدی توسس دن شمنن سووکنی بوه وام
هندنلف د ین 1نضع شون ،بوه بخشوا نب هعیوهوا

حاصویه اشوا نب نهتبواط بو ن

جغرنف ا ن س است ن الق شن به عا ن نی نکرگاهای ظاها ،س اسوا ن نقتووادی
هیتها هتابر نب نشیا ف زکیا ن هح خا دشوهشان نست ده ننقوع نن نب ژکوسی ت وک
تاب ر عونهل جغرنف اکا ظ ر دو ها ،نق ا وسها ،هنابع ب عا ،ن رژی ،جمع ت ن غ ور
آن هن بر نهم ت س اسا دشوه ت جه هاگرفت (حافظ ا)٧٣:١٣8٠ ،
ده بوه دوواهگ ری هفواه ژکوسی ت ووک ده عرصوه س اسووت یواهجا ،هرکووک نب
بابکنرنن به لحا هفتاهی بر هبنای تون اکاهوای یوود عمول دورد دوه نب آن تحوت

1. Rudulf Kellan
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جنوب غرب آس ا ،ناه نگان بر بن اد دن ژکوسی ت ک هنخاهنی دوه هبتنوابور دند هوا،
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عنونن دن ژکوسی ت ک 1کاد هاشود جان گوادک  2نصوخالح دون ژکوسی ت وک هن هووهد
نستفاد قورنهدند توا هجموعوهنی سوابهان کافتوه نب توووهن

ن فرضو ا

جغرنف اکا ده ساکه ن نساس س است یاهجا هستنن هن تشرکح ماکون (

س اسوا-

Gaddis, 1982:

 .)37بر نکن نساس ،دن ژکوسی ت ک ت جه نستنچ ژکوسی ت ک عمی اتا نست ده شواهل
هجموعهنی نب س شفر

های س اسا -جغرنف واکا هربووط بوه بکرسوایت س اسوت

یوواهجا کووک دشوووه نسووت (یی یووا ن همیوواهنن )4٠:١٣9١ ،بووه عبوواه
هجموعه نی نب فرض ا

دکنوور،

نسوترنترکک نسوت دوه کوک دشووه برنسواس آن بوه تنظو

س است یاهجا یود با دکنر دشوهها هاسردنبد ن ده برگ ر ن تعرکفوا نب هنوافع ن
عالکق آن دشوه ،شناساکا تهنکونن

یواهجا سوبت بوه آ هوا ن نهنکوه کوک ساسوخ

بر اهه هکزی شن برنی هاابیه با آن تهنکنن

ن توج ه آن ساسخ نست (س شناهافرد ن

سی ما ا هانم )١٠4:١٣88 ،دنهای ژکوسی ت ک هر دشوه هختص همان دشوه نسوت
ن آ ها سعا ها دننن برنی هس نن به هنافع یود ،بر دنهای ژکوسی ت ک دکنورنن توأب ر
گذنه ن (یی یا ن همیاهنن)98:١٣92 ،
ده ننقع ژ وم ژکوسی ت ک کا اشه ژ نان کک دشوه بهعنونن دنهاکا ژکوسی ت وک
نب جا ر دشوههای هق ر ن همساکه قیمنند شون ن بر اهوههوای توووهی ن ذهنوا
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س است یاهجا کک دشوه سبت به دشوه هنف هن ههبری ها ماکنون کعنوا کوک
دشوه برنساس اشه ژ نان یود ،س استیواهجا یوود هن سوابها نها هوادنون ن
دشوووه هق وور بووا توجووه بووه دوونهای ژکوسی ت ووک هوجووود ده آن دشوووه ،سووعا بوور
ینثاسابی س استهای یاهجا آن دشوه دنهد (یی یا ن همیواهنن )4٣:١٣9٣ ،ده
نکن مهاهموب ،ب نش ژکوسی ت ک ن هفتاه س اسوا بوابکنرنن بور هبنوای سوه دون ده
سخوح هحیا ،هنخاهنی ن جها ا صوه

هاگ رد ن هرکوک نب آ هوا هوادوشونن بور

هبنای تون اکا ن ظرف وت هوجوود یوود دسوت بوه ن تخواب بز نون دونهای هحیوا
دهبرگ ر ن نهبکابا دشووههای همسواکه ن دنلوت هوای تمواها دشووهها -هرمنون
دومک -هستنن دنهای سخح هنخاوهنی بورنی دشووههاکا چبم نسوت دوه ده سوا
گسترش ن توسعه قنهتشان فرنتر نب همساکنان بالفویشان هستنن دنلت های تماها
1. Geopolitical Code

116

2. John Gaddis

قنه های هنخاهنی بالفعل ن بالاو ابهنن ترس من ن دونهاکا هسوتنن سورن جام
هعنندی نب دشوهها دنهنی س استهوای جهوا ا بوود ن نب دونهای ژکوسی ت وک ده
ها واس جهوا ا بریوهدنه ون ( )Taylor, 1988: 8هور دشووهی ده جهوان دنهنی دون
ژکوسی ت ک یام یود نست ده هتشیل نب سنج هحاسوبه ن بورآنهد نصویا نسوت١ :
دنستان دنو ا ن بالاو ها دننهنن 2 ،دشمنان دنو ا ن بالاو هوا دننهنون ٣ ،منو وه
هاتون

دنستان دنو ا یود هن حفظ درد ن دنستان بوالاو هن سورنهش دهو 4 ،

منو ه هاتون

با دشمنان دنو ا ن تهنکنن

ده حا ظهوه هاابیه دن  5 ،منو وه

مهاه برآنهد فوق هن برنی نفیاه عموها ن دنییوا ن جاهعوه جهوا ا توج وه دنو
(س شناهافرد ن سی ما ا هانم)١٠5:١٣88 ،
ده نکن هنستا ،ن تخاب دن ژکوسی ت ک هنخاوهنی ده جنووب غورب آسو ا توسوس
ژکوسی ت یا باب ن باشنن ،به نکر ده هولفههاکا ظ ر هوذهر ،قوه وت ن فرهنوگ ده
نکن عرصه فوقنلعاد حاکز نهم ت نسوت ده نکون مهواهموب ،دشووههای نکورنن ن
عربستان به دل ل تضادهای نکنکولوژکک ن ژکوسی ت وک ،دون ژکوسی ت وک هنخاوهنی ده
حوب جنوب غرب آس ا هن برگزکن ن ن تا بتون نن دشوههای ب شوتری هن تحوت فووذ
یود قرنهدهنن باکن نذعان دنشت ده عیاهغ تاد ن بریا نب ظرکهسردنبنن بور عاهول
جبر جغرنف اکا 1،دن ژکوسی ت ک هنخاهنی هبتنابر نهند گرنکا 2نسوت بکورن هرکوک نب
بابکنرنن ده سخح تحی ل هنخاهنی نبتنن به توم سابی ن تننکن نسترنتری هتناسور
با قنه

ن ژ نان ژکوسی ت ک یود ن هنافع هیا یوود هواسردنب ون عوالن بور نکون،

عونهل فرهننا ،س اسا ن نقتوادی هتناسر با شرنکس ن برهه بها ا نست دوه ده آن
تحوچ

به نقوع هاس و ند ن هم ن نهر هنجر بوه نکجواد نهند چبم ده بوابکنرنن بوه

هنظوه جهش ژکوسی ت یا هاشود نب آ جاکا دوه ژ نوان ژکوسی ت وک هبتنوابور نصول
توبکع سبا نست ،بنوابرنکن بوه دل ول بابوت بوودن قونه
ژکوسی ت ک ،نفزنکش دکفرن س ل قنه

ژ نوان ده کوک هنخاوه

ژ نان کک بوابکنر هسوانی نسوت بوا دواهش

ژ نان ژکوسی ت ک بابکنر دکنر نب نکنهن ،بابی قنه

ده ژ نان ژکوسی ت ک هبتنوابور
1. Determinism
2. Valentarism

ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان  محمدرضا دهشیری و سیدمحمدحسین حسینی

بابکنرنن به کک هنکه تبنکل شن نست مرن ده آ هوا موایونهنون ده هقابوتهوای
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بابی با حاصل جمع جبری صفر نست با شیلگ ری تحوچ
ن نکجاد یال ژکوسی ت یا ده نکن هنخاه ،بوابکنرنن هعواه

ده هنخاه غرب آسو ا

هنخاوهنی ظ ور نکورنن ن

عربستان ده قالر نتحادها ن نکتالفهواکا همیواهیجوکا وه بوا دشووههای دنسوت،
دهصند ن تاا ژ نان هفته ده مهواهموب حماکوت نب رنهوای هووهد ظر یوود ده
سوهکه ،بحرکن ،عرنق ن کمن برآهن ن ن عربستان سعودی بهعنوونن بوابکنر مالشونر
ژکوسی ت ک هنخاهنی نکرنن ،نسترنتری هاابیهجوکا ه با نسترنتری نکرنن نتخاذ دورد ن ده
هاابل جمهوهی نسالها نکرنن با حماکت نب دنلتهوای سووهکه ن عورنق ن همچنو ن
جنبشهای نجتماعا بحرکن ن کمن ،دهصند نفوزنکش تعواهال

ن نسوتحیام هننبوس

نسترنترکک یود نست تا نب قنه کوابا ژ نوان ژکوسی ت وک هفتوه ده نکون دشووهها
جیوگ ری ماکن ده نکن هنستا به ظر هاهسن حماکت عربستان نب هخالف ن دنلت ده
عرنق ن سوهکه به هنظوه نفزنکش قنه

ژکوسی ت ک یود ن داهش قنه

ژکوسی ت وک

نکرنن نست باکن نذعان دنشت ده جمهوهی نسالها نکرنن ده به نه نفیاه عموها دوه
کیا نب نهدان نصیا دونهای ژکوسی ت وک نسوت ،نب نبزنههوای هوذهبا ن هشورنع ت
بابکنرنن دنلتا کا نجتماعا ده جاهعه دنییا ،هنخاهنی ن جها ا هن د با هوا ماکون
نلا عربستان سعودی با نستفاد نب حماکت هالا -تسی حاتا به هخالفان ن توج ها
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

118

هذهبا ،نفیاه عموها هن تحتتاب ر قرنههادهن
 .2کد ژئوپلیتیک منطقهای و حوزه ژئواستراتژی
با توجه به نکنیه عونهل جغرنف اکا هاتون ن بر هساکل ن تحوچ

س اسا تواب ر قابول

توجها دنشته باشن ،تننکن نسترنتری برنساس نکن هولفوه نب سووی بوابکنرنن نهوری
هنکج نست ده نکن هنستا ،هنخاه جنوب غرب آس ا به دل ل نجود هولفوههواکا ظ ور
فرهنگ ن سایت قنه

تحوتتواب ر عونهول جغرنف واکا ن فعال وتهوای بوابکنرنن

قرنهها گ رد بر نکن نساس ،به برهسا نسترنتری نکرنن ن عربستان ده دشوههاکا ظ ر
سوهکه ،بحرکن ،عرنق ن کمن ده شوأ

گرفتوه نب دون ژکوسی ت وک هنخاوهنی نسوت،

هاسردنبک
الف) کد ژئوپلیتیر مگطقه ای و رفتار سیاسی جمنتوری استیمی ا ترا و
عربستا سعودی در سور ه .ده ندنهه سرنکت بهاه عربوا بوه سووهکه ،تظواهرن

ده

نکن دشوه ده تاهکخ  26ژن وکه  2٠١١ن بها ا آغاب شن ده کک نفسر سی

به هوردی

ده هالءعام دهی ابان نلحرده ده دهشق قونک حمیوه دورد ن نن هن دسوتن ر دورد ده
ت جه نکن نقننم هعترضان یونستاه آبندی فرد دستن ر شون گردکن ون ن ی یوا بند
«هنبیش » ده  4ن  5فوهکه برگزنه شن ،نها بننن حادبه بود ( )Day of Rage, 2011بوا
تشنکن تحوچ

سوهکه ،بابکنرنن هنخاهنی به نتخاذ هنکیرد هتناسر بوا هنوافع هیوا

یود سردنیتنن ده ده نکن ه ان ،هقابتهای نکرنن ن عربستان ب شتر ماکان بود نسوت
بکرن عیاهغ فرندش دردن بحرنن ده سا  ،2٠١4همچنان نکن دن دشوه بوه د بوا
تاه ن هنافع یود ده سوهکه هستنن نقوع جنگ دوبا ا ده ت جه حمیه گرن دنعوش
به نکن شهر ،هنجر به تاابل ب شتر نکرنن ن عربستان شن نست به وهی ده نکرنن هو
ده عرصه ظری ن ه ده عرصه عمیا برنی حفظ تماه ت نهضا سوهکه ن هاابیه بوا
دنعش ن به یخر ن ننیتن نهن ت حیوهت سوهکه هن د با هادنن نکون نقواکع شوان
دهنن هننبس زدکک نکرنن با سوهکه به عنوونن کیوا نب دشووههای هحووه هاانهوت
نست ده نب ظر هوکتا -نهن تا ن ژکوسی ت ک فوقنلعاد حواکز نهم وت نسوت هنبخوه
جمهوهی نسالها نکرنن با دشوه سوهکه ده هاخوع قبول ن بعون نب ن اوالب نسوالها،
همونه حاکز نهم ت بود ن ده مهاهموب کک هنبخه نسترنترکک تعرکف شن نست
نکن هننبس قبل نب س رنبی ن االب نسالها به جز ده هاا ع نستثناکا همونه ده سخح
ساک ن قرنهدنشته ن با فرنب ن ش رهای فرننن ا همرن بود نست بعون نب ن اوالب ،ده
ندنهه هننبس دنجا به ن ده بهان جنگ نکرنن ن عرنق ،سوهکه به دل ل نیتالف ظرهای
شنکنی ده با حیوهت صننم دنشت ،همونه نب نکرنن سشت با ا ن حماکت هوادورد ن
نکرنن ز نهت ابهای تجاهی قابل توجها به سووهکه نعخوا هوادورد دوه نب جمیوه آن
ها تونن به صادهن

کک ه ی اهد دچه فوت یوام بوه سووهکه نشواه دورد (سوع نی،

)١٣٧:١٣٧5
س

نب شیلگ ری تحوچ

سوهکه ده سا  ،2٠١١جمهوهی نسوالها نکورنن ده

دناه قنه های فرنهنخاوه نی ظ ور هنسو ه ن مو ن ،بوه حماکوت نب دنلوت سووهکه
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دنعش فعال ت ها ماکن نکن ده حالا نسوت دوه عربسوتان سوعودی ،تاوکوت گورن

سردنیت ده بواتردکون نبعواد ژکوسی ت ووک ن نکونکولوژکک ده هنسوتای تواه ن هنوافع
نسترنترکک نکرنن ده نکن جهتگ ری باتاب ر بود نست هننبس تهورنن بوا دهشوق ده
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و تاهکخ بر هنافع نسترنترکوک هشترت ده هنخاه یانهه ا ه نسوتونه بوود نسوت ن
هر دن دشوه برنی نکجاد هونب ه ده برنبور دنلوت هوای هعا ون عورب ظ ور عربسوتان
سعودی ،به کینکنر هتیا بود ن ن نب نا تهرنن ،سوهکه به عنونن دهننب نسترنترکک
به سوی جهان عرب ،نبرنب نجود ده هاابل عربستان ،سنی ده برنبر قنه

نهرکیوا ن

نسرنک ل ن همچن ن به عنونن سل نهتبا ا هه برنی دسترسا به حزبنهلل لبنوان عمول
هادنن نب جمیه عونهل هه دکنری ده هنجر به حماکت جمهوهی نسوالها نکورنن نب
دنلت سوهکه ها شود ن ده ننقع ده مهاهموب هنافع هیا آن تب ن هاشود ،عباهتنن
نب:
 ١هوقع ت جغرنف اکا سوهکه نهم ت نسترنترکک دنهد مرن دوه ننچً سووهکه ده
هنخاه یانهه ا وه قورنهدنهد ،با واً نکون دشووه ده سوونحل شورقا دهکوای هنکترن وه
قرنهگرفته ن نب  ١86د یوهتر سواحل بریووهدنه نسوت ن ده هاکوت همسواکنا نکون
دشوه با فیسخ ن نشغالا ،نسرنک ل ،لبنان ،ترد ه ن عرنق ،نهم ت نسترنترکک سوهکه هن
بس اه باچ برد نست سوهکه تنها دشوهی نست ده ه ان دشوههای عربوا یانهه ا وه
ده اش سبتاً هستالتری ده هناسوبا
اشآفرکنا سوهکه ده هعادچ

هنخاوه نی ن بو ننلمییوا نکفوا موود نسوت

س اسا لبنان ن دهگ وری نکون دشووه بوا نسورنک ل نب
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جمیه هونهدی نست ده نب لحا هنهبردی ،سوهکه هن هه جیو هادهن دل ول دکنور
برنی نهم ت نسترنترکک نکن دشوه زد بابکنرنن ب ننلمییوا ،تون واکا سووهکه بورنی
ن تاا ن رژی دشوههای نکرنن ن عرنق نب رکق بناده با واس ن ر ووس ده سواحل
هنکترن ه به سمت نهنساست (هنکا)٣:١٣92 ،
 2سوهکه نب ننلو ن دشووههاکا بوود دوه سو

نب ن اوالب سوا  ،١9٧9دنلوت

جمهوهی نسالها نکرنن هن به هسم ت شنایت ن ز نب هعنند دشوههای عربوا بوود
ده ده جنگ تحم یا عرنق عی ه نکرنن ،نب هژک صننم حماکت یرد به عباه

دکنور

نب نبتننی شیلگ ری جمهوهی نسوالها ،دنلوت سووهکه هموونه هننبوس زدکوک ن
همیاهیجوکا هنی با نکرنن دنشته نست بُعن دکنر نهم ت سوهکه بورنی نکورنن ،نتخواذ
س است هاابیهجوکا ه نکن دشوه ده برنبر نسرنک ل بود ده نب لحا هنهبوردی دنلوت
سوهکه هن ده دناه نکرنن ،حزبنهلل ن حمواس بوه عنوونن بخشوا نب جرکوان هاانهوت
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قرنهدند نست

 ٣سوهکه تنها دشوه عربا نست ده ده یس هانم هباهب با نسورنک ل نکسوتاد ن
س مان صیح با نسرنک ل هن بریالف نهدن ن هور نهضاء یرد نست سوهکه ن نسرنک ل
نب  ١968تادنون ،ده جنگ سرد به سر ها بر ن ده نکن هفتاه به هعنای بوابی ده سواب
جمهوهی نسالها نکرنن قیمنند هاشود (دانکا اهند ن همیاهنن)8:١٣92 ،
 4مهاهه ن هسئیه به جهت جغرنف اکا لبنان ن ونه غوز هربووط هواشوود دوه
هساحت بس اه د نکن هنا ق هنجر به نشرنف نسرنک ل بر آ ها نست با توجه به نکنیه
سوهکه به عنونن عابه هحوه هاانهت هحسوب هاشوود ،فرنساشوا ظوام سووهکه بوه
هعنای قخع هنبخه نکرنن با عابه هاانهت ده لبنان ن فیسخ ن به شماه هاهند دوه تنهوا
ت جه آن س رنبی نکاچ

هتحن ن نسرنک ل بر تنها دشوه عربا نست ده همچنوان بوه

هاانهت هعتان نست همچن ن عربستان سعودی با تضع ف سووهکه هواتون ون فشواه
 5سنجم ن عاهل ،به سایتاه نجتماعا ن جرکان شنایتا سوهکه هربوط هاشود
بنکن هعنا ده کیا نب جرکانهای هه سوهکه هاه ت سیفا دنهد دوه هووهد حماکوت
عربستان سعودی نست ن حادم ت نکن جرکان ده سوهکه ها تون ن هنجور بوه تاوکوت
جرکان ضنش عا ده عورنق ،نکورنن ن عیوکوان حواد بور سووهکه شوود (سوه الور،
)5:١٣9١
 6ششم ن عاهل هه  ،توجه جمهوهی نسالها نکرنن به کک س اسوت هنخاوه نی
فعا ن هوبر برنی بابگشت بوه هؤلفوه ژکووسی ت یا نسوت هسوئیه هحووهی ده نکون
یووم ،تالش نکرنن برنی س اد سابی نلنوی نهن وت هنخاوه نی بوود دوه بوه ووه
ب عا ده تعاه

با هنافع بریا بوابکنرنن هنخاوه ظ ور عربسوتان نسوت ده ننقوع

جمهوهی نسالها نکورنن بورنی تحاوق نهوننف س اسوت یواهجا یوود بوه سومت
سایتاههای هنخاه نی حردت درد نست تا ضمن دسر بهر گ وری نب فرصوتهوای
ب ننلمییا ن هنخاهنی ،نهیان به حننقل هسا نن تهنکنن

نهن تا یود هن س نن دنن

نب سوی دکنر ،ده هوهد هنکیرد عربستان ده سوهکه ن تاابل ژکوسی ت ک با نکورنن
ها تونن گفت ده نهم ت تغ رن

سایتاهی ده سوهکه بورنی عربسوتان ده دن سوخح
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س اسا ن نهن تا بر نکرنن هن نفزنکش دهن

ژکوسی ت ک ن نکنکولوژکک هخرح نسوت ده بعون نکونکولوژکک ،سوعودیهوا هموونه
سوهکه هن به دل ل حماکت نب گرن های هاانهت ده به عا ن آ ها س است حفظ نضع
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هوجود هن به یخر ن ننیته ن هاانهت هن ده هنخاه گسترش هادهون ،هوته موود ن
نکن دشوه هن یخری برنی هنافع ن آکنن سادشاهاهای هحافظهداه 1هواب نون ده بعون
ژکوسی ت یا ن نتخاذ دن ژکوسی ت ک هنخاه نی ز نهم ت تغ ر ده سووهکه نب دن هنظور
نهبکابا ها شود :هونب ه هنخاه نی با نکرنن ن هوننیال

سووهکه ده حووب هوای فووذ

عربستان ده لبنان ن فیسخ ن (دانکا اهند ن همیواهنن )١٣:١٣92 ،ده به نوه هونب وه
هنخاه نی ،حماکتهای س اسا -نهن تا ن ژکوسی ت یا نهرکیا نب عربستان هحوه نصویا
شیلگ ری تضوادهای ژکووسی ت یا جنکون ن بور هو بدن توونبن قونه

هنخاوه نی

هحسوب هاشود نلنوی هفتاهی عربستان ز شان هوادهون دوه دنلوت آن دشووه
قون ننهد تا نجاب دهن ده تحو قنه

هنخاه نی نکرنن ندنهه کافتوه ن نهتاواء اوش

نهن تا نکن دشوه تنننم کابن (ترنبا )١6:١٣9٠ ،به وه هشخص عربسوتان سوعودی،
سوهکه هن نب دهکچه هقابتهای هنخاهنی با نکرنن نا هوادنون ن بوه همو ن دل ول ده
هاابل ظام بشاه نسن گام برهادنهد تا فوذ نکرنن هن ده نکون هنخاوه دواهش دند ن نب
گسترش هال ش عا بیاهن به عا ن ظرکهسوردنبنن ن تووم گ ر ونگان سوعودی،
ساوط ظام بشاه نسن هوا تون ون جاکنوا ن اوش سووهکه ده حماکوت نب رنهوای
هاانهت ده سخح هنخاه هن داهش دند ن نب نکن رکق ضمن ساکان بخش نن به فووذ
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سوهکه ده لبنان ن فیسخ ن ،هونب ه بر ه یوهد هنخاوه نی سو

نب تحووچ

جهوان

عرب هن ز هتعاد ماکنن هسئیه هه دکنر به هننییه سووهکه ده حووب هوای فووذ
عربستان نهتباط هاکابن بنکن هعنا ده نجود هحسووس دنلوت ن نهتوش سووهکه ده
لبنان ن تاب رگذنهی آن بر س است دنییا لبنان ،دمک شاکا ا به هاانهت نکن دشووه
ن گرن های هاانهت فیسخ نا مود نست
کیا دکنر نب دچکل عربستان سعودی برنی هننییه ده سوهکه ن تاوکوت جبهوه
هخالفان بشاه نسن ،نهنکه نلنوی ظ جا ش ن ده هنخاه با ن نکشه سویفاگوری نسوت،
نهری ده حادا نب تاابل نکونکولوژکیا نسوت ن بوه نقی وت عیووی حواد ده هاابول
ندثرکت سنا برهاگردد ده ننقع عربستان با نستفاد نب نکن فادتوه ده تالش نست تا
با شان دندن تاابل ش عه  -سنا ن حماکت نب ندثرکت سونا ،ضومن ههواه هخالفوان
1. Conservative monarchies

دنییا ن حفظ همبستنا ه ان آ ها حماکت یود هن نب سناهوای سووهکه نبورنب دنهد
نهری ده به عربستان نجاب هادهن تا نعتباه هذهبا یوود هن بوه هخواف ن دنییوانش
کعنا نهاب و ا ده ده هسا هها ن تیوکزکونهای هواهونه نی یونسوتاه جهواد هسوتنن،
شان دهن ( )Madawi, 2012: 20به وه دیا ده صووه

سواوط ظوام بشواه نسون ن

هنی داه آهنن کک دنلت سنا ،عربستان ده هنخاه نضع ت هساعنی س ونن یونهون
درد ن هنخاه ب ش نب گذشته ده جبهه س استهای هحافظهدواه عربوا قورنه یونهون
گرفت ،نلا ده صوه

تنننم ظام سوهکه ،س استهای دندشوه ده تاابول ب شوتری

قرنهیونهن گرفت ن عربسوتان ده قالور فشواههای بو ننلمییوا نب سووی نهرکیوا ن
هتحننن هنخاهنی یود عمل یونهن درد (دانکا اهند ن همیاهنن)١4:١٣92 ،
نب جمیه نقننهاتا ده عربستان ده سوهکه ن جام دند نست هن هاتونن ده هونهدی
فشاه عی ه بشاه نسن ن به نهسابی برنی تیرنه تجربه ل با ده سووهکه ،دموک هوالا،
تجه زنتا ن لجست یا به هعاهضان سوهکه ده دنیل ن یواهج ،همیواهی هکوا

بوا

هحوه هنخاهنی قخر ،ترد ه ن نسرنک ل ،تالش برنی تاوکت جرکان سیفا ن نهوابا ده
سوهکه ،فعا سابی هسا ههای گرنها یود ها نون شوبیه نلعرب وه ن شورکاتا ها نون
نلشرقنچنسس ن نلح ا  ،فرنیون ا سف ر عربستان سعودی ن اش تحرکوک دننون آن
ده فرنیون ا سف ر دوکت ن بحرکن یالصه درد (هجبا )١٣6:١٣9١ ،به وه سنتا،
هننبس عربستان ن سوهکه هننبس زدکیا بود نست سفر هیک عبننهلل به سووهکه ده
ندتبر  ،2٠٠9کیا نب ااط عخف هحسوب هاشود مرن ده ده ا آن عربستان اش
هنخاه نی سوهکه به نکر ده لبنان هن به هسم ت شنایت ن نب نکن دشوه یونسوت توا
هننبس یود با نکرنن هن داهش دهن نلوا بوا شورنع بحورنن سووهکه ده سوا ،2٠١١
عربستان هجندنً به جرگه هخالفان هژک نسن س وست تالشهای حیوهوت سوعودی
برنی ساوط دنلت نسن ده دناه ن ن ز های فردی ،قووها ن نکونکولوژکک ده ها واس
بزهگتر هنخاهنی ز قابل هنکت نسوت نکون هسواکل شوان دهنون نکون نسوت دوه
عربستان به شن

نرنن فوذ هنخاه نی نکرنن بوه یوووم ده ه وان شو ع ان نسوت
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ظ ر فعا سابی شوهنی همیاهی یی ج فواهس ن نتحادکوه عورب ده جهوت نعموا

( )Altamini, 2012: 8ده ننقع عربستان سعا دنهد دهگ ری ده سوهکه هن به وعا وزنع
ب ن ش عه ن سنا شان دهن ن نب نکن رکق ههبری ن هکاست نهل سونت هن برعهون
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گ رد ههبرنن سعودی بنکن شیل هوضع هاگ ر ن ده حماکت نب هخالفان بشاه نسون
نظ فه عربستان نست ن هعتان ن ده با هعرفا حیوهت سوهکه به عنونن ماد ش ع ان،
هاتون نن دنلت نکن دشوه هن ده هاابل سناهای سوهکه دوه تارکبواً  %٧٠نب جمع وت
دشوه هن تشی ل هادهنن ،قرنهدهنن (هنکا )4:١٣92 ،بر نساس نکن هؤلفهها ،نکورنن ن
هنخاهنی ن بر هبنای دن ژکوسی ت وک هنخاوهنی ،هسوتا ماً

عربستان به عنونن دن قنه

ده بحرنن سوهکه ننهد شن ن ن ن هردننم نب کک رف حماکت هادننن
نمودار شماره :1حوزههای مورد نظر ایران و عربستان در سوریه
مولفههای مورد تاکید ایران
و عرب تان در سوریه

 .1اهمی ژ وپلیتی
استراتژی سوریه

 .2تاکید بر اید ولوژی و
هوی در دهاردوب شیعه
و سنو

و

 .3ارا ه الروی ن جانشین در منطوه
از سوی عرب تان و تالم ایران برای
بفظ محور مواوم از سوی دیرر

(ترس نب ناه نگان)

ب) کد ژئوپلیتیر مگطقتهای و موضتو بحتر  .عوالن بور سووهکه ،هقابوتهوای
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ژکوسی ت ک نکرنن ن عربستان ده بحرکن ز حاکز نهم ت شن نست مرن ده نکون دشووه
نب لحا جغرنف اکا ن هساکل هوکتا برنی رف ن به عنونن هنخاه فوذ قیمنند هاشوود
دشوه بحرکن ده گذه بهان جنبشها ن حردتهای دکنا ،س اسا ن نجتماعا هتعوندی
هن تجربه درد نست ده ها تونن آ ها هن اشوا نب هاه وت هژکو سادشواها هشورن ه نی
دن ست ده ده هاام نجرنء ن عمل نیت اهن قونی سوه گا وه هن قبضوه دورد ن هژکموا
هوهنبا به نجود آنهد نست
ده سا  ،2٠١١هذندرن

ن گفت نگوهای گرن های هعاه

شو عا ن سونا بوا

حیوهت آ یی فه به شیست ن جاه ن ن تشیلهای جون ا ا ده ده بکرهجموعه نکون
گرن ها به یووم ده جمع ت عمل نسالها فعال ت هوادرد ون ،بوا نلنووگ ری نب
حردت جون ان ده تو

ن هور ،هنب  ١4فوهکه  2٠١١هن هنب یش نعالم مود ن ن

به هباهب عی ه حیوهت آ یی فه سردنیتنن بوه تونهکج ن بوا گذشوت بهوان ی وزش
هردها عی ه حیوهت بحرکن گسترد تر شن ن ده هنب  ١٧فوهکوه ،ههمتورکن جنوبش

هخالفان دنلت بحرکن هوسوم به نلوفاق ده نعترن
ساهلمان بحرکن یاهج شن س

به سردوب شونکن هعترضوان نب

شیلگ ری نکن تحوچ  ،دشووههای عضوو شووهنی

همیاهی یی ج فاهس یود هن ده کک بابی نهن تا دکن ن ده ها تون ست با توجوه بوه
تحوچ

جهان عرب ،حادم ت ن نهن ت دنییا آ ها هن وز تحوتنلشوعاع قرنهدهون

بنکن هنظوه دشوههای عضو شوهن ن به نکر عربستان سعودی با به دواهگ ری تموام
ظرف تهای یود ،حفظ ظام بحرکن ن تاه ن نهن ت دشوههای عضو هن د با مود ن
(هنه نا ن همیاهنن )١4:١٣92 ،ده ه ان نعضوای شووهنی همیواهی ییو ج فواهس،
عربستان سعودی ب شتر نب ساکرکن ده هن ن تحوچ

بحرکن ن حفظ هنبخه بوا هژکو

حاد اش دنشته نست بر نکن نساس ،زدکیا بحورکن بوه عربسوتان هوجور شون
نست هکا

توجه یاصا به تحوچ

نکن دشوه دنشوته باشون مورن دوه واآهنها ن

ز نب حماکتهای عربستان نستابا درد ن ن ()Terril, 2011: 22
دشوه بحرکن هننبس نکر نی با عربستان دنهد حیوهت نکن دشوه ده نقتوواد ن
نهن ت داهالً هتیا به عربستان ن دمکهای همساکه بزهگ یود نست یا ننن حواد
آ یی فه ،ده نصل نب قباکل سادن سربه ن جن ننقع ده عربسوتان سوعودی هسوتنن
همچن ن س و ن سببا آ یی فه با آ سعود (نبدننج ش خ حمون بون ع سوا آ یی فوه
سادشا بحرکن با دیتر نه رعبوننهلل بون عبوننلعزکز آ سوعود سادشوا عربسوتان) ،نکون
هناسبا

هن به ننج هسا ن نست بنابرنکن ،نکن هناسبا

نکر نی به بحرکن دنشته باشن ن با دمکهای بالعو

باعث شن عربسوتان توجوه
به بحرکن ،نفزنکش سه فوت

بحرکن ده حوب هشترت فتا نبوسعفه ن نحننث سل نهتبا ا  25د یوهتری ده سوا
 ١986با هزکنه هعاد  6٠٠ه ی ون دچه ،فوذ بکادی ده یا ننن حیوهتا بحرکن س نن
دنن (هاشما سر )١4:١٣89 ،ده ها هاهس  ،2٠١١سادشا بحرکن به بها وه دفواع نب
هنافع نسترنترکک دشوه یود ،نلا ده ننقع برنی سردوب ق ام هردم بحرکن ده نب ١4
فوهکه ده نکن دشوه آغاب شن ،یونستاه نهند رنهای شوهنی همیاهی یی ج فاهس
(هوسوم به سلر جزکر ) ،به ههبری عربستان سعودی به نکن دشوه شن ده  ١4هاهس
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تنش ده بحرکن به هنحتا ها تون ن به سربه ن عربستان تسری کابن حادمان بحورکن

 ،2٠١١عربستان حنند هزنه ورنی ظواها بورنی حماکوت نب حیوهوت بحورکن ن
سردوب هعترضان ش عا فرستاد دکنر دشوههای عرب یی ج فواهس وز بوا تعونند
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ن ندا رن شردت درد ن ،به عالن نب نکن نقننم ن عمی ا

حماکت س اسا درد ون ن

نکن حردت هن تحت حماکت شوهنی همیاهی ن بوه دهیونسوت حیوهوت بحورکن
توج ه درد ن

(2001: 22

 )Terril,هااها

سعودی ن بحرکنا به هنظوه توج ه هننییوه

ن سردوب هردم بحرکن نظهاه دنشتنن ده رنهای شووهنی همیواهی ییو ج فواهس
برنی دمک به حفاظت نب بحرکن ده برنبور تهنکون نکورنن ن جیووگ ری نب فووذ نکون
دشوه ده س استهای دنییا بحرکن هننییه درد ن ن ده هاابل ،جمهووهی نسوالها
نکرنن ز یونستاه هننییه سابهان هیل برنی توقف دشتاه هردم بحورکن شون ( یوو،
 )١٣5:١٣9١ده هجموع هنکیرد عربستان سعودی ده قبا بحرنن بحرکن هن ها توونن
ده هونهد بکر یالصه مود:
 ١عربستان سعودی ،بحرکن هن به وعا ح وا

ییوو

ن هنخاوه فووذ یوود

تعرکف هادنن ن بر نکن نساس یونستاه حفظ حادم ت آ یی فه ده نکن دشوه نست
ن ه چنو ه تغ ر ن تحوچ

س اسا ده آن هن ماسذکرد یته هه دکنر نکون نسوت

ده سعودیها نصیاترکن اش هن ده تاه ن نهن ت هژک آ یی فه دنه ن ن ده هوونهدی
ها نن نعترضا

ن بحرننهای دنییا نب نکن هژک حماکت درد ن ن نکن هساکل باعوث

تسیس سعودیها بر بحرکن ن تووه آن به عنونن هنخاه تحت فوذ یود شون نسوت
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(نسنی ن بنهع)١86:١٣9٠ ،
 2یته سوم به بافت جمعتا بحرکن برهاگردد ده با جمع وت ندثرکوت شو عه
هاتون ن برنی دشوههای حوب یی ج فاهس یخر ات باشن نهم ت نکن یته ده نکون
نست ده ده عربستان بافت همبسته شو ع ان نجوود دنهد دوه بوا شو ع ان بحورکن ده
نهتباط نست ن همین نست تحتنلشعاع حوندث بحرکن قرنهگ رد
 ٣تحوچ

نی ر جهان عرب ن یاهج شنن هور نب هحوه هوسووم بوه نعتونن

عربا ،باعث آس رسذکری ب شتری ده سخح هنخاوه شون نسوت ن بور نکون نسواس،
عربستان هرگو ه تغ ر هژک ده بحرکن هن به عنونن یس قرهز یود هادن ون (هنه نوا،
)١5:١٣92
 4بحورکن حیاوه نصول عربسوتان نب رکوق ییو ج فواهس بوه تننوه هرهوز ن
آبهای آبند نسوت ن اشوا هحوووهی ده تووونبن قووون ده هنخاوه دنهد (سواعا ن
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عی خا ا)١22:١٣92 ،

 5عربستان با نستفاد نب ظرف ت هسوا هنی یوود ن بریووهدنهی نب شوبیههوای
تیوکزکو ا ظ ر نلجزکر ن نلعرب ه ،ننقع ا

بحورنن بحورکن هن بوه گو وهنی باب مواکا

هادنن ده ده آن حق به حیوهت آ یی فه دند هاشود هخالفان ش عا وز گرنهوا
نیاللنر هعرفا هاشو ن ده نب رف نکرنن یس هاگ ر ن ن ههمتر نب همه نکنیه نکرنن
به دیالت ده نهوه دنییا بحرکن هته هاشود (دره ان هاب یا)228:١٣94 ،
نب سوی دکنر ده هنبخه با نهم ت بحرکن برنی جمهووهی نسوالها نکورنن باکون
گفت ده نکن دشوه نب ظر ژکووسی ت یا جاکنوا یاصوا دنهد ن جوزء همسواکنان ن
دنهنی هرب آبا با نکرنن نست بحرکن ده قورنن گذشوته جزکوا نب سوربه ن نکورنن ن
تحت حادم ت حیام نکرن ا بود نست ن بخشا نب جمع ت آن هن نکرن اهوا تشوی ل
هادهنن ن س و نهای تاهکخا هستحیما ب ن بحرکن ن نکرنن نجود دنهد هسئیه ههو
هذهبا جمهوهی نسالها نکرنن با ش ع ان بحورکن نسوت دوه ندثرکوت جمع وت نکون
دشوه هن تشی ل هادهنن هنافع ن س است هنخاهنی نکرنن ده حووب ییو ج فواهس ن
هقابتهای آن با عربستان سعودی ز هؤلفهنی هه ده هنکیورد دشووه نسوت ن بوه
یووم تهرنن تحو دهودرنت ک ده هناهوه هن باعوث شویلگ وری ووعا نب ظوام
س اسا ده بحرکن قیمنند هادنن ده هاتون ن هننبس هناسرتری هن با آن نکجاد ماکن
نکن عونهل باعث شن نست تا نکرنن نا حساستری به تحوچ

بحرکن دنشته باشن

ن هنکیرد فعاچ هنی ده نکون یوووم نتخواذ ماکون بوا نجوود نکنیوه آ یی فوه ن
عربستان سعودی سعا درد ن ن تا هخالبا

هخوالف ن ده بحورکن هن فرقوهنی هخورح

مود ن همچن ن نکرنن هن به دیالت ده تحوچ

بحرکن ن سواکر دشووههای ییو ج

فاهس هته ساب ن ،نها جمهوهی نسالها نکرنن با هد نکن نتهاهوا
نعترنضا

ن هردهوا دن سوتن

بحرکن ،ده قبا هنکیرد سردوبنرن ه حیوهت آ یی فه ن نهند رنهوای

سعودی به بحرکن ،به شن

نعترن

مود نست نکرنن ده و بحرنن بحرکن سعا

درد نب نبزنهها ن ش و های هختیف بورنی حماکوت نب گورن هوای هخوالف ن توقوف
هنکیرد سردوب حیوهت ن حضوه رنهای سعودی ن نهاهنتا نسوتفاد ماکون بوه
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ن تأب رگذنه دکنر ده یووم وع هنکیرد نکرنن ده قبا تحووچ

بحورکن ،س و ون

داهگ ری نبزنههای تبی غاتا ن هسا هنی ده جهت هحیوم دردن آ یی فه ن به ماکش
گذنشتن نعترنضا

هردها ،برگزنهی هنهل ماکاها ن تجمعا

ده نعترن

به قوننها
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آ یی فه ن آ سعود ن نقننها
هنخاه ،نقننها

مادکن نعترنضا ده نکرنن ن حتوا سواکر دشووههای

س اسا ن دکلیمات ک ها نن وشتن اهوه بوه دب ردول سوابهان هیول ن

هنکز ا با هجاهع ب ننلمییا ظ ر سابهان دنفرن

نسوالها ،ده نکون یوووم قابول

نشاه نست (نسنی ن بنهع)١88:١٣9٠ ،
نهم ت ژکوسی ت ک بحرکن برنی نکرنن هن هاتونن نب هنظر هنوافع ن نهبشهوا وز
هوهد توجه قرنهدند نب لحا هنافع ،بحرکن ده حوب فوهی س اسا -نهن تا نکورنن ده
هنخاه حساس یی ج فاهس قرنهدنهد حضوه رنهای سعودی ده بحرکن ن حماکوت

نهرکیا نب نکن س است ،با هنف تسیس ن دنتر جرکان های س اسا– نهن تا ده بحرکن
ن دل هنخاه یی ج فاهس ،صوه
قنه

گرفته نست نکن س است عربستان ها تون ن تونبن

ده هنخاه یی ج فاهس ن جنوب غرب آس ا هن به ضوره نکورنن بوه هو بز ون

هاجرنجوکا ظاها عربستان ،ضمن نکنیه به رنهای ب نا ه بها ه چبم هن ها دهن دوه
با نستنچ نتوا نهن ت هنخاه به نهن ت جها ا (نهن ت ن رژی) ،بوه حضووه گسوترد
یود ده هنخاه تنننم دهنن ،هنجر به گسترش ظاها گری ن به د با آن بوا ببواتا ده
هنخاه ها شود بنکها نست نکن نهر به ضره هنافع هیا نکرنن یونهون بوود نب لحوا
نهبش ها ز هسئیه بحرکن برنی نکرنن حاکز نهم وت نسوت ب شوتر جمع وت بحورکن
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ضمن نکنیه ش عا هستنن ،هکشه نکرن ا دنه ن ن به ببوان فاهسوا صوحبت هوا دننون
نکرنن ز کک دشوه ش عا نست ده به وه ب عا هما نن هر دشوه دکنری به حوق
ن حاوق ه وعان ن ه هذهبان یود ده هنخاه حساس نست (هعان ت سرنهشهوای
س است یاهجا)4:١٣9٠ ،
نمودار شماره :2مولفههای ژئوپلیتیکی رقابت ایران و عربستان در بحرین
رقاب های ایران و عرب تان
در بحرین

.1پیوند قومو عرب تان با رژی آ خلیفه
از ی سو و پیوند مذهبو ایران با شیعیان
بحرین از سوی دیرر

 .2عضوی بحرین در شورای
همکاری خلیج فارس و نراه
امنیتو عرب تان به این م ئله

(ترس نب ناه نگان)
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.1ک د بوزه نفوی
اید ولوژیکو و ژ وپلیتیکو از
سوی ایران

ج) کد ژئوپلیتیر مگطقهای و موضو عترا  .توا قبول نب سواوط صوننم ،نکورنن ن
عربستان نب تونن دافا برنی فوذ ده نکن دشوه بریوهدنه بود ن نلا بعون نب سواوط
صننم ده سا  ،2٠٠٣به نه برنی نهند بابکنرنن هنخاوه ظ ور عربسوتان ن نکورنن ده
تحوچ

عرنق فرنه شن اخه ننج هننبس نکرنن ن عورنق بعون نب سواوط صوننم ده

مهاهموب توسعه هننبس دنستا ه ،سفر هحمود نحمنی رند به نکن دشوه بود نسوت
( ادوکا ن هرندی دالهد  )١٣2:١٣94 ،ده ن تخابا

سا  ،2٠٠6وهی نلموالیا دوه

ش عه هذهر بود به هاام خستنبکری هس ن ن نب نکن تاهکخ به بعن نکورنن تون سوت
ده عرنق فوذ س نن دنن ن با نقوع تحوچ

عربا هنخاه ده سا  ،2٠١١فوذ یوود هن

به ننج برسا ن حزب نلنعو به عنونن بزهگترکن گرن ش عه عرنقا تحوت ههبوری
وهنلمالیا ده ده سا  2٠٠6جا ش ن نبرنه جعفوری شون ،ندنه هواشوود گورن
هجی

ههبری س ن عماه حی ده ده سا  2٠٠9جا ش ن سونهش عبوننلعزکز حیو شون
نست ،فعال ت هادنن جرکان صنه ز توسس هاتونی صونه ،هنحوا ا شو عا ندنه
هاشود

(2013: 1-2

 )Katzman,ده ن تخابوا

هجیو

سوا  ،2٠١٠عیواهغو نکنیوه

فهرست نلعرنق ه بوه ههبوری نکاد عوالنی دوه هووهد حماکوت عربسوتان بوود ،حواکز
ندثرکت درساهوای ساهلموا ا ده ق واس بوا
ساکر گرن ها شن نلا به ننسخه نکتالف ه وان گورن دنلوت قوا ون بوه ههبوری
وهی هوالیا ن نکتالف هیا عرنق به ههبری هاتنی صنه ،نبرنه جعفوری ن عمواه
حی  ،هالیا تون ست باه دکنر هوفق به تشی ل داب نوه شوود تجربوهنی دوه یشو
هقبای هنخاوهنی نکورنن هن برن ن خوت س

نب ن تخابوا

ساهلموا ا  2٠١4وز نکورنن

اش ههما ده نتحاد گرن های هختیوف دنشووت جمهووهی نسوالها نکورنن ضومن
هخالفت با تنننم حضوه ظاه ان یاهجا ده عرنق ،هموونه نب هن ن دهودرنت وک ده
عرنق سشت با ا درد نست (یضری ن همیاهنن)١85:١٣94 ،
جمهوهی نسالها نکرنن ا سا های حیوهت هژک بعث نب گرن های هخوالف
ش عا ن درد حماکت درد ن ده دنه جنکن ز با حماکت نب هن ن س اسوا عورنق ن

ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان  محمدرضا دهشیری و سیدمحمدحسین حسینی

نعالی نسالها ده توسس یا وند حی بن انگذنهی شن ده حا حاضور بوه

قنه کابا دنلت دهودرنت ک ،نب ندثر گورن هوای س اسوا عرنقوا بوه نکور شو ع ان
حماکت درد نست س است حماکت نکورنن نب شو ع ان عورنق عوالن بور جنبوه هوا ن
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به نه های هذهبا ن تاهکخا -فرهننا آن ده هنسوتای ننلوکوت نساسوا ن هنهبوردی
نکرنن ده قبا عرنق ،کعنا جیوگ ری نب تسیس سنا های نفرن ا ن بعثا هخالف نکورنن
بر بغنند ن ظهوه هجند عرنق به عنونن تهنکنی نهن تا نسوت نکون نهور باعوث شون
نست ده گرن های ش عا ،جمهوهی نسالها نکرنن هن به عنوونن کیوا نب سوتونهوای
دهن وا

قنه

ن هنبع حماکت ب رن ا برنی دسور هوفا وت ن برتوری ده هنابعوا

قنه

تیاا دننن ،حمواکتا دوه ده دنه دنوو ا هادکنوهسوابی قونه  ،بسو اهی نب

هباحث ن نرشهای هیا آ ها هن ز تحتتأب ر قرنههادهن نا گرن های ش عا بوه
نکرنن ده جهت دسر حماکت تا حنی تحتتأب ر ه زنن هنبخه نکن گرن ها با نکورنن ن
همچن ن شن

ن نسعت حیاه های نهتبا ا ب ن دن رف قرنهدنهد هجیو

نسالها گرنکش ب شتری به سوی نکرنن دنهد ن نهتباط آن با هااها

نعوالی

نکرن ا ز قو یتور

نست نکن گرنکش تا حن بکادی به نکن ننقع ت هربووط هوا شوود دوه ندثور ههبورنن
هجی

نعال سا های تبع ن یود هن ده نکرنن سلری درد ن ن ده و سا های جنگ

نکرنن ن عرنق ز ده دناه هوردم نکورنن بود ون حوزب نلونعو وز دنهنی گورنکش ن
دکنگاها هثبت سبت به نکرنن نست نها به ظر ها هسن دوه زدکیوا آ هوا بوه نکورنن
د تر باشن نکن ده حالا نست دوه ندثور ههبورنن نصویا نکون حوزب ها نون نبورنه
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

جعفری ن وهی نلمالیا نغیور سوا هوای تبع ون یوود هن ده سووهکه گذهن ون ن ون
(ننعظا)5:١٣8٧ ،
عالن بر فرصتهای نکرنن ده عرنق ده زدکیا به ش ع ان ن نفزنکش فووذ آن هن
ده بر هاگ رد ،باکن به مالش های سو ش هنی آن وز نشواه دورد بور نکون نسواس،
شیلگ ری گرن دنعش ده هوهد حماکت عربستان سعودی نست ،کیا نب ههمتورکن
مالشهای دنو ا نکرنن ده عرنق به شماه هاهند دنلت نسالها ده عرنق ن شوام بوا
ام نیتواهی دنعش ده توسس نبوبیر نلبغنندی نب جهادگرنکان سویفا جونن شون نب
نلااعوون تاس و

شوون ،ده حووا حاضوور ده عوورنق ن سوووهکه حضوووه فعووا دنهد ن

بخش های بزهگا نب شوما سووهکه ن عورنق هن ده توورف یوود دنهد (دسورنکا ن
دننهی هانم )2٠٧:١٣94 ،با توجه به تشنکن فعال تهای دنعش ده عورنق هواتوونن
گفت ده کیا نب حوب های فوذ ژکوسی تیا نکرنن با بحرنن هونجه شن ن ده هاابل بر
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فعال ت عربستان ده نکن دشوه نفزند شن نست مرن ده بههغ ت رگا ن تونشهوای

هختیف ده هننبس عرنق ن عربستان سعودی ده دنه خستنبکری وهی نلموالیا،
دنه جنکن خستنبکری ح نهنلعبادی ده با بریا تحووچ
گرفتن دنعش همرن بود  ،شاهن تحردا

قنه

ن تغ رن

ههو هنخاوه نی ظ ور
وکنا ده هننبس هکوا

با بغنند بود نست ده نکن هنستا ،عربستان ده سا های  2٠٠8تا  ،2٠١٣با توجوه بوه
حضوه ترنهکستها ن بعثاها ده نستان نچ باه ،به تنهکج دن س است سیبا ن نکجابا
هن نجرن درد ده هنکیردی سیبا ،عربستان سعا درد با سرهاکهگذنهی هادی ن هعنوی
ده نستان نچ باه ،تونن هخرب نلااعن ده یاهج نب عربستان ن ده دشووهی غ رهمسوو
ظ ر عرنق تخی ه شود ،نلا با شیلگ وری هضوت هوسووم بوه ب وننهی نسوالها بوا
نکن تحوچ

هنکیردی تهاجما سعا درد ضمن ن تاا نلتهابا

به دشوههاکا ظ ور

عرنق ن سوهکه به تسی ح تنهکجا گرن های ترنهکستا ظ ر دنعوش دسوت ب ون بوا
ظ ر بریا ن فجاههای ترنهکستا ن کا حماکت نب گرن هوای تیف وری هن سنهوان ن کوا
حتا ن یاه دنن (صادقا نن ن همیاهنن)١٣5:١٣95 ،
هشاهدت نبرنه جعفری ،نبکر نهوه یاهجوه عورنق ده دنفورن

جون بورنی

هباهب با گرن های ترنهکستا ده ها سلتاهبر  ،2٠١4سفر ه ئت عرنقا به سرسرسوتا
فوند هعووم ،هک
جبوهی به هکا

جمهوه عرنق ن سل
 ،نب ههمترکن تحردا

سوفر هکو

ساهلموان عورنق آقوای سوی

نی ر ده هننبس عورنق ن عربسوتان سوعودی

بود نست سفرهاکا ده با بحث ن گفت نگوی هااها

دن دشوه نب جمیه ده هووهد

هباهب با دنعش ،گسترش هننبوس دن جا بوه ،تبواد ب ونن ان ن بابگشواکا سوفاه
عربستان سعودی ده بغنند همرن بود نست نکن تحردا

نب کیسو اشا نب شورنکس

جنکن عرنق ن هنکیرد آن ده هننبوس هنخاوه نی ن نب سووی دکنور نضوع ت ن نوا
هتفان

هکا

ده دنه جنکن اشا شن نست عالن بر نکن ،عربستان سوعودی بوا

توجه به شورنکس جنکون عورنق ن هنخاوه ن بردنشوت یوام یوود نب فرصوتهوا ن
تهنکنن

تحوچ

نی ر ،دهصند نست تا س استهای وکنا هن رنحا ن نجورن دنون

ده نب جمیه آ ها بهبود سبا ده هننبس ن تعاهال

یوود بوا عورنق نسوت عربسوتان
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نکن حا  ،عربستان ب شتر سعا درد نست ده اش یود ده تحوچ

س اسوا عورنق

سعودی نحساس هادنن ده هننبس سرد ن تنشهوا بوا عورنق ده دنه قبول ن بریوا
هنکیردهای یوما ه ده قبا بغنند ده سا های قبل تون سوته تواکج هناسوبا بورنی
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هنافع ن نهن ت هیا نکن دشوه ده سا دنشته باشن لذن بعن نب هنی دواه آهونن دنلوت
جنکن ،هکا

ضمن نستابا نب خستنبکری نلعبادی ،دوشش دورد توا نب هرگو وه

فرصت اشا نب دنلت جنکن برنی نفزنکش فوذ ن تاب رگذنهی یود ده عرنق نستفاد
دنن س وستن عربستان سعودی به نکتالف ب ن نلمییا ضندنعش ن تالش بورنی نکجواد
همیاهیهای هنخاه نی نب جمیه با عرنق برنی هباهب با دنعوش ،ده نکون مهواهموب
قابل تب ن نست با نکن حا نکن بهبوود سوبا ده هننبوس ن دواهش سوخح تونش هن
ما تونن به هفهوم ساکان کافتن تماها هساکل ن نیتالفا

گذشته دن دشوه ن نهند به

هننبخا داهال دنستا ه ن کا نسترنترکک قیمونند دورد فواه نب بریوا هسواکل ها نون
بابگشاکا سفاه

عربستان سعودی ده بغنند ،سفر هتاابل هااها

ن همچن ن نقننها

سعودی به عورنق

عمیا س اسا ن نهن تا دنلوت سوعودی ده حماکوت نب ببوا

ن

نهن ت عرنق ،آ چه ده ب شترکن نهم ت هن برنی ترس آکنن هناسر بورنی هننبوس دن
دشوه دنهد ،سذکرش هننبس س اسا دهودرنت ک جنکن ده عرنق نب سوی سوعودیهوا
نست (ساکنا تحی ل دن شجوکا)١٣9٣ ،
یته هه دکنر ده هننبس عربستان ن عرنق به هسئیه فوذ نکرنن هربوط هاشوود
بر نکن نساس ،هباهب نکرنن با دنعش هاتون ن به فوذ ب شتر آن هنجر شود ن ده هاابل
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

نب فوذ عربستان بیاهن مرن ده عربستان عیاهغ س وسوتن بوه نکوتالف ضوندنعش،
منننن هونفق نب ب ن هفتن آن ست ده ننقع هخرح شونن هسواکل هووکتا ن هاابیوه
دنعش با ش عه ن به نکور نکورنن ،ده حماکوت عربسوتان نب آ هوا اوش ههموا نکفواء
ها ماکن هاابیه ن هخالفت با تحردا

جرکا ا

ش عه ن بس ج هردها ش ع ان دوه بوا

هننکت نکرنن ن سردنه سی ما ا ن جام هاگرفت ،فشاه بوه غورب ن دنلوت عورنق ده
عوونم بهوور گ ووری نب رنهووای حشننلشووعبا ن حماکووتهووای هووالا ن تسووی حاتا ن
ن العاتا نب جرکا ا

تیف ری ،بخشا نب نقننها

عربستان هتعاقور تحووچ

نی ور

بود نست نب سوی دکنر ،فشاه بکاد عربستان ن دشوههای دکنر عربا بوه غورب ن
بریووا دنلتمووردنن عرنقووا ،باعووث تووای ر ده عمی ووا

آبندسووابی تیرکووت ن عوونم

اش آفرکنا ن تحرت رنهای ش عه ده نلرهادی شن نست ده یود بوه سواوط نکون
شهر به دست دنعش ده نهدکبهشوت  ١٣94هنجور شون ( وادوکا ن هورندی دوالهد ،
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 )١48:١٣94ده هجموع سه هحوه نصیا س است عربستان ده عرنق کعنا هتمردز بر

انهن دردن نکن دشوه ،فشاه به دنلت ش عا ده جهت ننهد سایتن نعرنب سونا بوه
سووایتاه ن ههمتوور نب همووه جیوووگ ری نب تسوویس نکوورنن ده نکوون دشوووه بووود نسووت
(نبرنه ما)١٣٣:١٣89 ،
نمودار شماره  :3عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان در عراق
مولفههای مربو به رقاب ایران
و عرب تان در عراق

 .2تروری در عراق و
شک گیری داعش

 .1وجود گروههای سنو و شیعه در
عراق

 .3تالم طرفین برای نیدیکو
به هیئ باک بر عراق و
تاثیرگذاری بر آن

(ترس نب ناه نگان)

شما تننه بابنلمننب به لحا هنهبردی ز نهم تا نکر دنهد دوه بووا س و ون دندن
دهکای سرخ ن نق ا وس هنن ،زدککترکن آبرنهه ب ن شرق ن غرب به شماه هواهند
جمع ت نکن دشوه با توجه به آهاههای سا  2٠١2ه الدی 24 ،ه ی ون فر نست دوه
هسیما ان  9٧دهصن (سنا  55دهصن ن ش عه  42دهصن) ن هننن ،هس حا ن کهودی
 ٣دهصن جمع ت نکن دشوه هن تشی ل هادهنن جمهوهی هتحن کمن ده سا ١99٠
ه الدی با ندغام کمن شمالا ن جنوبا شیل گرفت ن عیوا عبوننهلل صوالح توا سوا
 2٠١١بر آن حیوهت درد (ف رنبدالکا )١66:١٣94 ،عالن بور دهگ وریهوای سوا
 ،2٠٠4ده سا های  2٠٠5تا  ،2٠٠9جنگهاکا ب ن حوباهوا ن دنلوت کمون شویل
گرفت ده به جنگهای ششگا ه دنلت کمن با حوباها امگذنهی شن نست کیوا
نب ههمترکن نکن دهگ ریها هربوط به جنگ  2٠٠٧نست ده با ه ا ج نری قخر ،تونفق
آتشب

ه ان دنلت ن نلحوبا نهضاء شن نکن س مان س

نب منون هوا هووهد او

قرنهگرفت ن هنجر به شیلگ ری جنگ مهاهم شن ( .)Peterson, 2008: 16جنوگ ههو
دکنر ،جنگ  2٠٠9نسوت دوه نهرکیوا ،نهدن ن عربسوتان ده آن وز دیالوت درد ون
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د) کد ژئوپلیتیر مگطقه ای و موضو

م  .دشووه کمون بوه دل ول قرنهگورفتن ده

(هسعود ا ن توسیا)١٣5:١٣9١ ،
کمن نب جوچی  2٠١4تادنون ده دن هرحیه شواهن بحورنن جونی بوود نسوت

133

هرحیه نن نب جوچی  2٠١4شورنع ن بوه تونفاناهوه  2١سولتاهبر  2٠١4یوت شون ن
هرحیه دنم ز نب ژن وکه  2٠١5شرنع ن همچنوان ندنهوه دنهد ههمتورکن عیول آغواب
بحرنن عباهتنن نب ١ :اداها دنلت هوقوت هنوووه هوادی ده تحاوق نهوننفا ظ ور
تننکن قا ون نساسا ،برگوزنهی ن تخابوا

هجیو

ن هکاسوت جمهووهی وا دنه

هوقت دن ساله  2تمنکن غ رقا و ا دنه هوقت هنووه هادی بورنی هون

کیسوا

دکنر  ٣نعالم نفوزنکش ق موت حاهولهوای سوویت نب سووی دنلوت ن اهضواکتا
گسترد هردم نب نکن توم ما

 4باتوجها دنلت هوقت هنووه هادی به هخالبا

هردم ن نتخاذ هنکیردهای یشن ده نعترنضا

تابستان  2٠١4ن دشته شنن بو ش نب

 ١٠٠فر ده ت جه یشو تهای حیوهتا  5فرنگ ر شونن نعترنضوا

ده شوهرهای

بزهگ شما ن جنوب کمن  6یوددنهی رنهای نهن تا ن نهتش ده ت رن وننبی بوه
سمت هردم ن س وستن نکن رنها به هردم (عمادی)١٠:١٣94 ،
فرنگ ر شوونن بحرنن تابستان  2٠١4ده نسووتانهاى هختیوف کمووون ن قونه
ن واهننهلل ده دسوور ساکوونا نجتماعى ن نکجاد بس ج عموهى ،سبر شن دوه دنلوت
هوقت هنووووه هادى به اماه با ن واهننهلل تونفاناهوه  2١سووولتاهبر  2٠١4هن نهضواء
دنن ده بریووى نب تحی لگرنن نب آن به عنونن ن االب دنم کمن کاد هادننون هرحیوه
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دنم ز دستخوش تحوچتا بود ده س اهن آن حمیه عربستان به کمن ده هاهس 2٠١5
بود نکن تحووچ

عباهتنون نب :توالش هنوووه هوادى بورنى دنه بدن تونفاناهوه 2١

سوولتاهبر  ،2٠١4نستعفای هنووه هادی ن یالن بحاح ،خستنبکر هوقوت کمون ده
ژن وکه  ،2٠١5صننه ب ا ه قا ون نساسا توسس ن واهنهلل ،فرنه هنووه هادی به شوهر
جنوووبا عوونن ن نقووننم هماهنووگ دشوووههای عربووا ن غربووا ده تعخ وول دووردن
سفاهتخا ههای یود ده صنعا ،س

گرفتن نستعفای هنووه هادی ن تو ئه دشوههای

عربا برنی تجزکه کمن ،ترنههای  ١8تا  2٠هاهس عی ه ن واهنهلل ن نندنش ن وواهنهلل
به ترنههای هاهس (عمادی)١١:١٣94 ،

نقشه :موقعیت استراتژیک یمن

)(Accessed on: www.google.com

هننییه ظاها ده کمن ده هاهس  ،2٠١5با حمیه هونکا نکتالفا نب دشوههای هنخاوه
به ههبری عربستان سعودی به کمن با ام عمی ا
عمی ا

وفان قا ع ت آغاب شن ن بوا وام

نح ای نه ن ندنهه کافت هونس ماهای سنج دشوه عضو شوهنی همیاهی یی ج

هرندش ،هور ،نهدن ن سودنن ده نکن حمیه هشواهدت دنه ون ن سووهالا وز نجواب
نستفاد نب ساکنا های ظاها یود برنی حمیه هن دند نب سادستان ز برنی س وسوتن بوه
نکتالف دعو

شن نلا آ ها هخالفت یود هن با حمیه نعالم درد ن نکون عمی وا

ده

حماکت نب دنلت عبن هبه هنووه هادی ن بر ضن ن وواهنهلل ن حاه وان عیوا عبوننهلل
صالح ،هک

جمهوه سابق کمن صوه

گرفته ده صنعا ساکتخت کمن ن ب شتر هنوا ق

شما کمن هن ده نیت اه دنه ن عربستان ن دشوههای حاضر ده نکتالف ،نکورنن هن بوه
حماکت نب «شوهش ان حوبا» هته هادننن ده نکن ه وان عبوننلرحمن نلرنشون ،دب ور
سابق هنب اهه نلشرق نچنسوس ن نب مهور هوای دی ونی عربسوتان ده حووب هسوا ه،
حوبا هوا هن «تنونهنهای نکرن ا» ها اهن (یضری ن همیواهنن )١95:١٣94 ،بریوا
نب تحی لگرنن ز نکن عمی ا

هن «آک نه جنگ سرد ه ان نکرنن ن عربستان» هادن نن ن

هعتان ن ده آ چه کمن هن به ه ننن هبواهب تبونکل دورد نسوت ،هقابوت نکورنن شو عه
هذهر ن عربستان سنا هوذهر نسوت هموه دشووههای عضوو شووهنی همیواهی
دشوههای عرب یی ج فاهس به غ ر نب عموان ده نکون عمی وا

شوردت دورد ن نب

دهیونست هنووه هادی جهت هباهب با حوباها ،نلااعن ن دنعش ده کمن نسوتابا
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فاهس شاهل عربستان سعودی ،نهاهن

هتحن عربا ،قخر ،دوکت ن بحرکن به همورن

درد ن همچن ن عربستان سوعودی کیوا نب دچکول نقوننم ظواها یوود ده کمون هن
دست ابا حوباها به هوشکهای بالست ک ،رنی هونکا ن به وه دیا هساکل نهن تا
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هنخاهنی عنونن درد نتحادکه عرب حماکت یوود هن نب نکون عمی وا

نعوالم دورد ن

نعضاء نکن نتحادکه ده شست ساچ ه یود ده شرمنلش خ ب ا هنی صاده دورد دوه بور
بق آن یونستاه تشی ل رنی ظاها هشترت شن ن (دیهسر)5:2٠١5 ،
ده تحی ل حمیوه عربسوتان ،هولفوههوای هوکوت ن هوقع وت ژکوسی ت وک اوش
برجستهنی دنه ن به گو هنی ده آ چه کمن هن بوه سووی آغواب جنوگ دنییوا سووق
هادهن ،هقابت عربستان سعودی سنا هذهر با نکرنن ش عا هذهر ده هنخاه نسوت
ن کمن ز نب نکن قاعن هستثنا ست نب هنظر تاهکخا ،جنگ دنییا کمن ده سوا
 2٠٠9به یات عربستان ز دش ن شن ن هکوا

ده سوا نرن وا نب هرگو وه نقوننم

تهرنن برنی دمک به برن ننبی صالح ،بوه حماکوت نب نی ندنهوه دند تهورنن ده سوا
 ،2٠١2نب بردناه شنن صالح نب قنه

نستابا درد ن هااها

نکرن ا حماکت یوود هن

نب حوباها نبرنب دنشتنن نب نکنهن ،عربستان ن هتحوننن سادشوا شو ن آن ده حاشو ه
یی ج فاهس ،دنتر حوباها بر صنعا ،ساکتخت کمن هن دودتا دن ستهن ن نکن تحوچ
شان دهنن هقابت دکرکنه نکرنن ن عربستان سعودی ده جنوب غرب آس ا نسوت بوه
وهی ده کیا نب ههمترکن دچکل تهواج ظواها نکوتالف تحوت ههبوری عربسوتان
سعودی ،هساکل هرتبس با هقابتهای هنخاهنی نکرنن ن عربستان نست ن نکن هقابتهوا
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تماکل نکن دشوهها برنی ههبری هنخاه هن آشیاه هاسابد (ف رنبدالکا)١٧٧:١٣94 ،
نمودار شماره  .4عناصر تعیین کننده رقابت ایران و عربستان در عراق
مولفههای مورد تاکید ایران
و عرب تان در یمن

 .1اهمی تنره بابالمندب

 .2بمای ایران از بوثوها
(انصاراهلل)

 .3بمای عرب تان از
الواعده و داعش

(ترس نب ناه نگان)

 -3کد ژئوپلیتیک منطقهای و حوزه ژئواکونومی
الف) ارز ابی قیم

نف

در رقاب های ژئوپلیتیر جمنتوری استیمی ا ترا و

عربستا سعودی .کیا دکنر نب هولفههای هقابوت نکورنن ن عربسوتان ده هنخاوه بوه

136

ق مت فت هربوط هاشود ده تا  4٣دچه داهش کافته نست بریا نب تحی لگرنن بوه

نکن سنکن نب دکنگا نقتوادی ها نر ن ن گرنها دکنر به هساکل س اسا هعتان ون ن
داهش ق مت فت هن نب جمیه س اسوتهوای عربسوتان بورنی ضوربه بدن بوه نکورنن
هادن نن نکرنن ده سا گذشته ب شتر نب کیون ه ی اهد دچه صادهن

دنشته ده ب شوتر

نب  8٠ه ی اهد دچه آن هربوط به فت بود نست بورنی هااکسوه نضوع ت فعیوا ،بوا
هحاسبه ف ت ١٠٠دچهی برنی هر بشیه ،دهآهن نکرنن نب هحل صادهن

فت بوه ١٣٠

ه ی ون دچه ده هر هنب هاهسن دوه نکون هقو ده کوک سوا بوه  4٧ه ی واهد ن 4٠٠
ه ی ون دچه بالغ هاشود نلا با داهش ق مت فوت توا هورب  4٣دچه ،دنلوت دمواه
دسری بودجه یونهن شن ن به هنابع با ک هردزی هنی یونهن آنهد ده نکن نقننم بوا
نفزنکش توهم همرن یونهن بود به گزنهش هنب اهه نلشورقنچنسوس ،سوه ل نلونهنج
هعتان نست ده عربستان بوا یووددنهی نب دواهش تول ون فوت سوابهان دشووههای
ن ننیته نست نکون نقتوواددنن بوا نشواه بوه نکنیوه ق موت سواک ن فوت بوه نقتوواد
دشوههاکا ها نن ن زنکال ،نکرنن ن هنس ه صنهه شنکنی هاب ن ،تاک ن درد دوه نفوت
ق مت فت ده ینهت هنافع هنهبردی عربستان نسوت (شوبیه ن والع هسوا ا فوت
نکرنن )١٣9٣ ،عالن بر نکن ،داهشناسان هعتان ن نکرنن ما تون ون ده بوابنه فوت بوا
عربستان سعودی به هنکاهنکا نقننم دنن ن دواهش ق موت فوت تواب رن

هنفوا بور

نقتواد نکرنن یونهن دنشت نکن ده حالا نست ده همزهان نقتواد نکرنن نب تحرک هوا
ه ج هابرد هئ ر جاندن فر ،داهشناس نکرن ا هعتان نسوت دوه عربسوتان سوعودی بوه
د با آس ر هسا نن به نقتواد ن قنه

ظاها نکرنن نب رکوق دواهش ق موت فوت

نست عالن بر نکن ،حماکت نکرنن نب گرن های هخالف عربستان سعودی ده سوهکه،
عرنق ن لبنان هنجر بوه نتخواذ نکون هنکیورد نب سووی عربسوتان شون نسوت فضول
نلبوع ن ،تحی لگر سعودی ز بر نکون بوانه نسوت دوه دل ول نفوزکش تول ون فوت
عربستان ،هساکل س اسا ن نقتوادی نست عربستان سعودی ق مت فوت هن دواهش
هادهن تا سرهاکهگذنهنن ده بخش فت هاسهنی هن نب بابنه یاهج دنن هنف س اسا
عربستان ز نعما فشاه بر نکرنن نست ده هم شه یونهان نفزنکش ق مت فت نسوت
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صادهدننن فت (ننسک) ،برنی حماکت نب ق متهای فتا ،کک بابی هنهبردی به هن

(یبرگزنهی عور نکرنن)١٣9٣ ،
به وه دیا ده نهبکابا ق مت فت ن هقابتهای ژکوسی ت ک نکورنن ن عربسوتان
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ده جنوب غرب باکن گفت ده عربستان نب هوقع ت برتر نکرنن ده هنخاه آگواها دنهد
ن به هم ن دل ل نب همه نبزنههای یود برنی تزلز نکن هوقع ت نستفاد هوا دنون ده
ننقع عربستان سبت به نکن هوضوع آگاها دنهد دوه نکورنن ده بسو اهی نب به نوههوا
قنه

برتر هنخاه نی نست عیوم سزشیا ،هسوته نی ،وا و ن دفواعا نب بریوا اواط

قو

نکرنن ده هنخاه نست ده ها تون ون عربسوتان هن بوه موالش بیشوا ن بنوابرنکن،

هاتونن گفت ده داهش ق مت فت تا هرب  4٣دچه ،صرف ظر نب عونهل نقتووادی،
هتابر نب تحوچ

س اسا هنخاه به نکر نب سا  2٠١١به بعن نست بکرن عربسوتان ده

هااکسه با نکرنن ده دشوههای سوهکه ،بحرکن ن عرنق نب فوذ د تری بریوهدنه بوود
نست ده هجموع عربستان نب رکق داهش ق موت فوت ،تضوع ف نقتوواد نکورنن ن
جیوگ ری نب فوذ آن ده جنوب غرب آس ا هن د با ها ماکن
نتیجهگیری
کافتههای تحا ق ب ا نر آن نست ده هنخاه جنوب غرب آس ا نب سا  2٠١١توا 2٠١5
شاهن هقابت هوای فورنننن جمهووهی نسوالها نکورنن ن عربسوتان سوعودی نب هنظور
ژکوسی ت ک بود نست ده نکن به نه هننبس هتاابل جغرنف ا ،قونه
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تاب رگذنه بود نست به وهی ده نکرنن ن عربسوتان ،قونه

ن س اسوت بسو اه

ن س اسوت هن برنسواس

هولفههای جغرنف اکا تعرکف درد ن ن بر نکن نساس ،ده کافتههای تحا ق به نندوانی
هقابتهای نکرنن ن عربسوتان ده سووهکه ،بحورکن ،عورنق ن کمون سردنیتوه شون دوه
هنکیردهای رف ن تاک نگر ن تخاب دن ژکوسی ت ک هنخاهنی برنی تواه ن هنوافع هیوا
یود نست ده دشوه سوهکه هساکیا ظ ر هوقع ت نسترنترکک ن ژکوسی ت ک ،تاد ن بر

نکنکولوژی ن هوکت ده مهاهموب ش عه– سنا ،نهنکه نلنوی ظ جا ش ن ده هنخاه
نب سوی عربستان ن تالش نکرنن برنی حفظ هحوه هاانهت ده فعا شنن هقابتهای
رف ن اش دنشته نست هحوه دنم هقابتهای نکورنن ن عربسوتان ده بحورکن بوود
نست برنساس کافتههای تحا ق ،هولفههاکا ظ ور س و ون قووها عربسوتان بوا هژکو
آ یی فه نب ککسو ن س و ن هذهبا نکرنن با ش ع ان بحرکن نب سوی دکنور ،عضووکت
بحرکن ده شوهنی همیاهی یی ج فاهس ن نا نهن تا عربستان به نکون هسوئیه ن ده
هاکت دسر حوب فوذ نکونکولوژکک ن ژکوسی ت وک نب سووی نکورنن ده نکجواد نکون

هقابتها اش دنشتهن ن
هحوه سووم هقابوت هوای نکورنن ن عربسوتان ده عورنق صووه

گرفتوه نسوت

کافتههای تحا ق شان دهنن نکن نست ده بعن نب ساوط صننم ده سا  ،2٠٠٣به نوه
برنی فوذ نکرنن ده عرنق فرنه شون ن بعون نب ن تخابوا

سوا  2٠٠6ن بوه قونه

هس نن وهی نلمالیا به خستنبکری عرنق ،فعال تهای نکرنن نفوزنکش کافوت بور
نکن نساس ،عربستان ز ده سا های نی ر تالش درد نست تا فعال تهای نکورنن ده
عرنق هن داهش دهن مرن ده تاوکت گرن های سنا ده عرنق برنی عربستان سعودی
نهم ت فرنن ا دنهد عالن بر نکن ،هسئیه ترنهکس ده عرنق ،فعال تهوای دنعوش ن
تالش رف ن برنی زدکیا به ه ئت حاد عرنق ده تشنکن هقابوتهوای آ هوا اوش
دنشته نست هحوه مهاهم هقابتهای نکرنن ن عربستان ده کمن شویل گرفتوه نسوت
بحرن ا ده ستا س ل تزهکق تنش ب شتر به هننبس دن دشوه تول ندننن بزهگ فوت ده
یانهه ا ه ،کعنا نکرنن ن عربستان هن دنهد بحرنن کمن دن هق ر هنخاه کعنا نکورنن ن
عربستان هن ب ش نب س ش هن ده هنی کینکنر قرنهدند نست یته دکنور نکون نسوت
ده شرنع جنگ دنییا کمن ،صادهن

نهن فت نب رکق تننه بابنلمننب هن تهنکون

درد نست بر بق آهاه ،ده سا  2٠١٣ه الدی هنبن وه بو ش نب  ٣.4ه ی وون بشویه
فت نب رکق نکن آبورن ن تننوه نسوترنترکک عبووه دورد ن صواده شون نسوت ده
یووم آک نن هننبس نکرنن ن عربستان ز باکن نذعان دنشت ده بوا توجوه بوا تاد ون
ب ش نب ن ننب رف ن بر دن ژکوسی ت ک هنخاهنی ده هبناکا هذهبا ،س اسوا ن نهن توا
دنهد ،ماتونن همیاهی ه ان آ هوا هن توووه موود ن ده بهتورکن حالوت وز ه وزنن
همیاهی آ ها ن نت ن شیننن یونهن بود ده هجموع نکن ت جه حاصل هاشوود دوه
ن تخاب دن ژکوسی ت ک هنخاهنی نب سووی جمهووهی نسوالها ن عربسوتان سوعودی،
هقابت رف ن ده حوب هساکل هوکتا ،نهن تا ن تاه ن هنافع هیوا ده جنووب غورب
آس ا هن به شن

تحتنلشعاع قرنهدند نست بنابرنکن ،تنهوا نب ههنوذه تغ ور ده دون

ژکوسی ت ک ن بن انهای هفهوها س است یاهجا ورف ن ده قبوا تحووچ

جنووب

ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان  محمدرضا دهشیری و سیدمحمدحسین حسینی

بحرنن س چ ن کمن هکشه ده س اسوت ،قوه وت ن قب یوهگرنکوا ده نکون دشووه دنهد،

غرب آس ا هاتونن شاهن داهش تنش ن حردت آ ها به سوی همیاهی بود
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کشور

الگو

بحرین

سوریه

عراق

یمن

تاکید طرفین بر الگوی
دوستی و دشمنی و
ارزیابی هزینه -فایده

تاکید طرفین بر الگوی
دوستی و دشمنی و
ارزیابی هزینه -فایده

حفظ پادشاهیهای
محافظهکار

ارائه نظم جانشین

حمله نظامی ،حمایت از
القاعده و داعش،
کنترل حوثیها

عربستان
سعودی

حمایت از اکثریت شیعه

حفظ محور مقاومت

تاکید طرفین بر الگوی
دوستی و دشمنی و
ارزیابی هزینه -فایده
ناامن کردن این کشور،
فشار به دولت شیعی
در جهت وارد ساختن
اعراب سنی به ساختار
این کشور
مقابله با تروریسم به
منظور جلوگیری از
ورود آن به خاک خود

تاکید طرفین بر الگوی
دوستی و دشمنی و
ارزیابی هزینه -فایده

کد ژئوپلیتیی
منطقهای

حمایت از انصاراهلل به
منظور مقابله با
عربستان

جمهوری
اسالمی ایران

یادداشتها
 -١نکن هااله هستخرج نب ساکان اهه داهشناسا نهشن نست

منابع
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یضری ،نحسان ن همیاهنن « ١٣94هکشهکابا هنابعا نکرنن ن عربستان :هخالعوه هووهدی
عرنق ،بحرکن ن کمن» ،فصلگامه تحقیقات سیاسی و بی المللتی ،شوماه ب سوت ن
سوم
یی یا هحسن ن همیاهنن « ١٣9١س و ن دن ن ژ وم ژکوسی ت ک ده س است یاهجا ( مو وه
سرنها :نکرنن ن ترد ه)» ،فصلگامه مطالعات اورآسیای مرکزی ،سا سنج  ،شوماه
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الف) فارسی
نبرنه ما ،بانهلل « ١٣89مش ن ننب هننبس دشوههای عورب بوا عورنق جنکون» ،فصتلگامه
مطالعات راهبردی ،سا س زده  ،شماه نن
نسنی ،عیاندبر ن بنهع ،هحمن « ١٣9٠بحرنن بحرکن :تعاه ن هنکیردهوای هنخاوه نی»،
فصلگامه رهگامه سیاس گذاری ،سا دنم ،شماه دنم
نکما ا دیوهسور ،هسوعود  ١٣94یمتن :میتدان جدیتد جنت سترد بتین ایتران و
عرب تان؟کوهن وب
پا تاه خبری تحلیل دانشجو ی  ١٣9٣برهسا هننبوس عربسوتان سوعودی ن عورنق ،قابول
دسترسا دهAccessed on 8/11/2015http://www.tahlilpress.ir :
سوه الر ،هنحنهلل « ١٣9١تحوچ سوهکه» ،پا تاه خبری ا را آنی
س شناهافرد ،بهرن ن سی ما اهانم ،سرنکز « ١٣88دنشهای نستنچلا ژکوسی ت ک ن تاادی»،
فصلگامه انجم جغرافیای ا را  ،سا هفت  ،شماه ب ست ن سوم
ترنبا ،اهر « ١٣9٠نهرکیا ن ببا یی ج فاهس ده هن ن هقابتهای ژکووسی ت یا نکورنن-
عربستان» ،فصلگامه د پلماسی صلح عادالنه ،شماه سنج
حافظ ا ،هحمنهضا « ١٣8٠تعرکفا و نب ژکوسی ت وک» ،فصتلگامه تحقیقتات جغرافیتا ی،
شماه مهاهصن ن هشتاد ن هشت
خبرگزاری عصر ا را  ١٣9٣داهش ق مت فت ،قابل دسترسا ده:
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کابده
یی یا ،هحسن ن همیاهنن « ١٣92س و ن ژ نان ژکوسی ت ک ن س است یاهجا :سادسوتان ن
نکرنن» ،فصلگامه مطالعات شبه قاره ،سا سنج  ،شماه هفنه
یی یا هحسن ن همیاهنن « ١٣9٣ژ ومهای ژکوسی ت ک تاب رگوذنه بور دونهای هفتواهی ده
س است یاهجا نکرنن ن هنس ه» ،فصلگامه سیاس جنانی ،دنه سوم ،شماه نن
هنکا ،عیا « ١٣92هخالعه تخب اا س است یواهجا نکورنن ن عربسوتان ده قبوا تحووچ
ب ننهی نسالها» ،وبیگ تحلیل رواب بی الملل ا را بازگو.
هجبا ،سه ل « ١٣9١نندانی جاکنا ن اش نسترنترکک سووهکه ده هناسوبا هنخاوه نی ن
ناها به تحوچ نی ر ده سوهکه» ،فصلگامه پانزده خترداد ،سوا
ب ننلمیل :با
ده  ،دنه سوم ،شماه سا ن مهاهم
هنه نا ،نبرنه ن همیاهنن « ١٣92تب و ن نسوترنتری شووهنی همیواهی ییو ج فواهس ده
تحوچ بحرکن ن سوهکه :با تاد ن بر نلنوی ننقعگرنکا ده تاه ن نهن ت هنخاوه نی»،
دن شنا عالهه با باکا ،اولی هما ش نظر ههای رواب بتی الملتل و سیاست
خارجی.
ساعا ،نحمن ن عی خا ا ،ههونی « ١٣92برهسوا مریوه تعواه ده هننبوس جمهووهی
نسووالها نکوورنن ن عربسووتان سوعودی بووا تاد وون بوور دنه  ،»١٣92-١٣84فصتتلگامه
تخصصی علوم سیاسی ،سا ه  ،شماه ب ست ن دنم
سع نی ،نبرنه  ١٣٧5کتاب سبز سور ه ،تهرنن :ن تشاهن نبنه نهوه یاهجه
شبکه اطی رسانی نف ا را  ١٣9٣عربستان سعودی ن دچکل داهش ق مت فوت ،قابول
دسترسا دهhttp://www.shana.ir Accessed on 5/12/2015 :
صادقا نن  ،هادی ن همیاهنن « ١٣95تحی ل هننبس نکورنن ن عربسوتان سوعودی نب هنظور
ظرکه ننقعگرنکوا ن ن زشوا نب  ١٣84توا  ،»١٣94فصتلگامه تحقیقتات سیاستی و
بی المللی ،شماه ب ست ن سنج
عمادی ،س نهضا « ١٣94بحرنن کمن ن عیل حمیوه عربسوتان بوه نکون دشووه» ،ماهگامته
ارتش
ف رنبدالکا ،عبننلیرک « ١٣94تحی یا بر ههمترکن عیل تهاج ظاها نکتالف بوه ههبوری
عربستان سعودی به کمن» ،فصلگامه پکوهشهای مگطقهای ،شماه هفت
دانکا ا ،هرند ن همیاهنن « ١٣92تب ن ژکوسی ت وک جهتگ ری تحوچ سوهکه» ،الاوان،
هما ش جگوب غرب آسیا.
دسرنکا ،هحمنساچه ن دننهی هانم ،سع ن « ١٣94برآهنن دنعش ده یانهه ا وه :تحی ول
جاهعهشنایتا ه» ،فصلگامه رواب خارجی ،سا هفت  ،شماه نن
دره ان هاب یا ،درمهضا ن نلبربی ،هنناهه « ١٣94جنگ هسا ههوا :موالش نلنووی نسوالم
س اسا هبتنابر تش ع نکرنن ن نلنوی هبتنابر نهاب ت عربستان ده بحرکن» ،فصلگامه
تحقیقات سیاسی و بی المللی ،شماه ب ست ن مهاهم
هسعود ا ،حس ن ن توسیا ،حس ن « ١٣9١بوابیون ا جنوبش شو عا نلحووبا ده کمون»،
فصلگامه مطالعات سیاسی جنا اسیم ،سا نن  ،شماه سوم

،» «هقابت قنه هوای هنخاوهنی ده عورنق١٣94  سجاد،  س ننه ر ن هرندی دالهد،ادوکا
 شماه نن،  سا هفت،فصلگامه رواب خارجی
، فصلگامه پانزده خرداد،» «هاه تشناسا جنبش س اسا ش ع ان بحرکن١٣9١  حم ن،یو
 سا ه،دنه سوم
 معاونت،» «هنکیرد گرن های دنییوا عورنق بوه نکورنن ن نهرکیوا١٣8٧  هحمود،ننعظا
 شماه دننبده،پکوهشهای سیاس خارجی
 شماه سنج، پکوهشهای مگطقهای،» «بحرنن بحرکن١٣89  س نسع ن،هاشما سر
١٣9٠ هعان ت سرنهشا هردوز تحا اوا نسوترنترکک هجموع تشوخ ص هوویحت ظوام
: قابووول دسترسوووا ده، بررستتتی ح تتتور نیروهتتتای ستتتعودی در بحتتتر
Accessed on 4/06/2015http://www.csr.ir
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