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چکیده
هدف از این مقاله بررسی سیه و ویژگییهیای تغیییر صیورت گرفتیه در
سیاست خارجی عربستان سعودی است .در مورد این گیزاره کیه سیاسیت
خارجی عربستان شیاهد تحیوالتی کیمسیابقه اسیت ،اجمیاعی در ادبییات
موضوع دیده میشود ،اما محورییت تغیییر (چراییی و یوع) ،سیه تغیییر
(اصو یا ابزارها) و جایگاه بازیگران اصلی (ایران و اییاالت متحیده) در آن،
اختالفات جدی برانگیخته است .فهم سه مؤلف یادشیده ،بیه وییژه مؤلیف
ببییادین چرایییی و ییوع تغییییر ،چهیارچوبی بییرای ارزیییابی و دسییتهببییدی
بروندادهای سیاست خارجی عربستان به دست میدهد .بیه همیین دلییل
فرضیههای متبوعی در پاسخ به چرایی و وع تغییر مهیر شیده اسیت .از
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آنجا که پاسخ به این پرسش برای تبیین دو مؤلفه دیگیر (سیه تغیییر و
جایگاه بازیگران اصلی در آن) محوری است ،نویسبده پ

از پیرداختن بیه

فرضیههای موجود ،این فرضیه را مهر می کبد که تیالش بیرای حفی و
تحکیییم جایگییاه مبهقییهای (در کوتییاه و میییانمییدت) و ارتقییای آن (در
بلبدمدت) در نظیم متحیو مبهقیهای و بیینالمللیی در کیانون تحیوالت
سیاست خارجی عربستان جای دارد .با بررسیی ایین فرضییه ،بیه الگیویی
رسیدیم که در سه محور به سیاست خارجی نوین عربستان جهت میدهد:
تضیاد بیا اییران و تضیعیف جایگیاه مبهقیهای آن؛ تبیز ضیرورت تهیابق
اولویتهای سعودی با رویکرد امریکا؛ و حرکیت در چهیارچو نهیادین بیا
هدف مشروعیتبخشی به سیاسیتهیای عربسیتان و مشیروعیتزداییی از
کبش ر با و دشمبان.

واژههای کلیدی :عربستان سعودی ،سیاسیت خیارجی عربسیتان ،اتحیاد
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استراتژی

عربستان – امریکا ،روابط ایران و عربستان

مقدمه
اتگوهای رف ار هارجی آلستود با همسایگان هود که به ت.ریج به نککل سیاسکت
هارجی دوتت ستودی درآم ،.از دیرباز بر اصوتی قابل تشخیص و تتری

اسک وار

بوده است از جمله این اصول میتوان به دو اصل ائ فسازی برای تأمین امنیکت
در سطو داهلی و هارجی و همکاری با ق.رتهای بیناتمللی و منطقکهای بکرای
حفت وعع موجود اناره کرد افزون بر اصول یادنک.ه ،ککه بکه سیاسکت هکارجی
مح.ود و مشخص بود دیپلماسی نف ی یا پوتی (پ رودالر) اصلیترین ابزار سیاست
هارجی عربس ان بوده است
موجود هاورمیانه ،در جهان سکرگردان اسکت تصکویر یادنک.ه ،گذنک ه از میکزان
انطبا با واقتیتها و تحوالت سیاست هکارجی عربسک ان ،اصکلیتکرین اصکول و
ابزارهای سیاست هارجی دوتت ستودی را ترسکیم مکیکنک .سکالهکا پک

از 11

سپ امبر  ،2001دوتت ستودی همچنان به حمایت از تروریسم مک هم مکینکود در
فضای م حول منطقهای ،ریاض همچنین به رویارویی با مو مطاتبات مردمکی ،نکه
تنها در درون عربس ان ،بلکه در سطآ منطقهای م هم ن .ائ فسازی عربس ان بکه
دالیل یادن.ه د ار کات هکا و تغییراتکی نک.ه و در مجمکوع ،فضکای عملیکاتی
سیاست هارجی عربس ان تغییر کرده است
نق

ایاالت م ح.ه به عنوان تأمینکنن.ه امنیت

(Provider

 )Securityعربس ان از

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

در ی

تصویر سن ی ،سیاس گذار عربس انی با دس ه

 ،بکرای حفکت وعکع

تحول در سیاس

محافظهکارانه و غیراب کاری میانجامی ،.ابزارهای سیاسکت هکارجی عربسک ان نیکز

دهه  1940تا آغاز هیزشهای انق بی هاورمیانه در نکل و جهتدهی به سیاسکت
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هارجی عربس ان یگانه بود برای ریاض ،تک.او اتککای امنی کی بکه وانکینگ ن در
فضای نوین دنوار است سقوط حسنی مبارک به میکزان سکقوط محم.رعکا نکاه،
ریاض را از بیتحرکی وانینگ ن هشکمگین و نگکران ککرد (

Takeyh and Sabbagh,

 )2015بیاع مکادی ریکاض بکه وانکینگ ن در دوره ج.یک .از رویککرد امریککا بکه
تحوالت مصر ،بحرین ،سوریه و به ویژه ایران نانی نک .امریککا انقک ب مردمکی
مصر را تأیی .کرد؛ سیاس ی م ناقض با سیاست ریاض در بحرین اتخاذ کرد؛ بهرغکم
تته .اوتیه ،تحرکی علیه نظا سیاسی سوریه انجا ن.اد و توافق هس های با ایران را
امضا کرد
اما نک ه محوری ،تغییر در م.ل «مهار ایران» بود رهیافت مهار ایکران در دوره
اوباما در دو ب ت .ابزاری و م.یری ی م حول ن .ایران در نگاه عربس ان رقیب و گاه
دنمن در نظر گرف ه مینود در ن یجه ،ریکاض تحکوالت رب داده در مک.ل مهکار
ایران و رویکرد نوین وانینگ ن به تهکران را در برابکر حفکت و تحککیم جایگکاه و
اوتویتهای منطقهای هوی
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این پرس

ارزیابی می کن .در این مقاته درص.د پاسکخگویی بکه

دو وجهی هس یم که تغییر در سیاست هارجی عربس ان را و در که

سطحی رب داده است در پاسخ ،این فرعیه مطر مینود که ت ش برای حفت و
تحکیم جایگاه منطقهای (در کوتاه و میکانمک.ت) و ارتقکای آن (در بلن.مک.ت) در
نظم م حول منطقهای و بین اتمللی دتیل محوری تغییر سیاسکت هکارجی عربسک ان
است؛ تغییری که در دو سطآ اصوتی و ابزاری قابل پیگیری است
سامان مقاته ب.ین نحو است که پ
سیاست هارجی عربس ان ،در قسمت دو
مخ ل

از طر و تبیین تغییر صکورت گرف که در
رایی وقوع تغییر با طر فرعکیههکای

مورد بررسی قرارمیگیرد در دو قسمت سو و هار با تکیه بکر فرعکیه

مقاته و در راس ای تبیین آن ،تحول در فضکای وعکع و اجکرای سیاسکت هکارجی
عربس ان و سپ

اتگکوی نکوین سیاسک گذاری هکارجی عربسک ان طکر و تبیکین

مینود مقاته با ن یجهگیری به پایان میرس .محک.وده زمکانی پکژوه
ساته پ

از سال  2011را نامل مینود

دوره پکنج

 .1سطح تحول در سیاست خارجی عربستان
اگر بپذیریم که «تصمیم هود ی

نظا و سیس م است و هیچگاه در ه ء صکورت

نمیگیرد» (نقیبزاده ،)53 :1385 ،در آن صورت نق

عوامل مسثر بر این سیسک م

اهمیت مییاب .سطآ و ژرفای تغییر در سیاست هارجی کشورها ارتباط مسک قیمی
با نکل نظا حکوم ی ،م.ل تصمیمگیری ،هنجارها و اصکول حکاکم و مستفکههکای
محیطی م تک.دی اسکت ککه بازهوردهکای اسک مرار و تغییکر را بکه درون سیسک م
بازمیگردان .سیاست هارجی عربس ان حاوی ابتاد م نوعی بوده و هسکت اصکول
حاکم بر سیاست هارجی عربس ان نیز م فرع از نکل نظا و م.ل تصمیمگیکری از
ی سو و هنجارهای نکلدهن.ه به آن از سوی دیگر است ککه در طکول زمکان در
تتامل با مستفههای داهلی و محیطی نکل گرف ه و اس مرار یاف ه است
سیاست هارجی ،همواره بازتاب ماهیت حکومت است (سک مة)29 :1980 ،
در نگاه به عربس ان امروز ،نکل نظا و م.ل تصمیمگیری در این کشور در سطو
سلسله مراتبی که در رأس آن پادناه قراردارد ،بوروکراسی اداری سیاست هکارجی
را تشکیل میده .نظا سیاسی ستودی مب نیبر حامیپروری است ککه از بکاال بکه
 )7رهبری انحصاری هان.ان حاکم ،نقشی ب منازع به امرای با نفوذ آن در طکر و
اجرای سیاست هارجی داده است همچنکین گکرای هکای م نکوع آنهکا تأثیرهکای
م ت.دی بر سرنت تصمیمات سیاسکی و گکونگی اجکرای آنهکا دارد (أبوطاتکب،
 )1987اما اگر ه تأثیر مستفههای فردی با تغییر نخبگکان محکوری غیرقابکل انککار
است ،اما این مستفهها به تحول در ساه ار و بوروکراسکی اداری سیاسکت هکارجی
نیا نجامی.ه است اوامر ملوکانه همچنان در محور قراردارد بوروکراسکی اداری نیکز
نبکهای را تشکیل می ده .ککه در ام ک.اد اوامکر پادنکاه ،ابتکاد عملیکاتی سیاسکت
هارجی را وعع و اجرایی میکن .در این نبکه بوروکراتی  ،اثرگذاری کارگزاران
در سطو مخ ل

با توجه به میزان نزدیکی و دوری از مرککز ،م فکاوت اسکت در
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پایین ،گروهها ،نهادها و مجموعه گس ردهای از افراد را در برمیگیرد (

Gause, 2011:

تحول در سیاس

داهلی و هارجی ،ناه .تحوتی ج.ی نبوده است؛ به نحوی که همچنان ساه اری

نگاه به اتگوی یادنک.ه ،تحکوتی جک.ی در سیسک م تصکمیمگیکری سکتودی دیک.ه
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نمینود
هنجارها و اصول ک ن حاکم بر نظا و سیاست هارجی ستودی اما تحوالتی
را نشان میده .که در ارتباط مس قیم با بازهوردهکای مستفکههکای محیطکی متنکی
مییاب .سه هنجار محوری از تاریخ سیاست هارجی ستودی قابل اسک نباط اسکت
هنجار نخست حفت وعع موجود است عربس ان در دهههکای گذنک ه بکه عنکوان
ق.رتی محافظهکار که جویای حفکت وعکع موجکود در هاورمیانکه اسکت نکناه ه
مین )Kinninmont, 2016, Hubbard, 2015( .در سطو منطقهای و بیناتمللی ،حفکت
وعع موجود مبنای ائ ف و اتحادها از ی سو و رقابتها و دنمنیهای عربس ان
از سککوی دیگککر بککوده اسککت دنککمنی بککا مصککر جمککال عب.اتناصککر و ایکک.ئوتوژی
ناسیوناتیست فرامرزی آن ،رویارویی با ایک.ئوتوژی بتثکی و دعکاوی منطقکهای آن،
تضاد با کمونیسم و احزاب و جریانهای پگرا در هاورمیانه و مقابله با رهیافت
انق بی سیاست هارجی جمهوری اس می ایران ،جملگی از هنجار ریشهدار حفکت
وعع موجود نانی ن.ه و مینود
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هنجار دو عرورت امنیتزایی روابک هکارجی اسکت ایکن اصکل ،جایگکاه
محوری امنیت در تفکر اس راتژی

ستودی را نشان میده .م حضات مربوط بکه

امنیت داهلی و هارجی همواره در تتیین جهت سیاست هکارجی سکتودی بسکیار
مهم بوده اسکت ( )Niblock, 2006: 111اثرگکذاری نگکرش امنی کی بکر جهکتگیکری

سیاست هارجی ستودی ،دو وجکه دانک ه اسکت :نخسکت آنککه روابک هکارجی
امنیتزا بای .تحکیم و گس رش یاب.؛ دو آنکه رواب هارجی امنیتزدا بایک .مهکار
و در مواردی قطع نود نگرانکی در مکورد امنیکت داهلکی از دیربکاز بکر رهیافکت
عربس ان به امنیت هکارجی اثرگکذار بکوده اسکت ()Ennis and Momani, 2013: 1130
بنابراین ،سیاسک گذار سکتودی روابک هکارجی را بکه دو دسک ه کک ن امنیکتزا و
امنیتزدا تقسیم می کن .مفهو امنیت در دو سطآ ت.او حکمرانی آلستود ،حفکت
تمامیت ارعی و مرزی عربس ان تتری

مینود

هنجار و اصل سکو ؛ حفکت و ارتقکای جایگکاه عربکی و اسک می (منطقکهای)
عربس ان است عربس ان برای هود قائل به رهبری عربی و به ویژه اسک می اسکت
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این کشور به ویژه از سال  2006از مکه به عنوان یک

ابکزار در سیاسکت هکارجی

بهره گرف ه است ( )Yamani, 2008: 153بهرهگیری ابزاری از دین و نکژاد در تحککیم
جایگاه منطقهای عربس ان در سالهای اهیر رو به ازدیاد بوده اسکت در ایکن متنکا،
ائ فسازی و اتحادهای داهلی و هکارجی عربسک ان بایک .در راسک ای تحککیم و
ارتقای جایگاه منطقهای آن قرار بگیرد ائ فسکازی در قاتکب نکورای همککاری
هلیج فارس در راس ای حفت و ارتقای جایگاه منطقهای عربسک ان در برابکر ایکران
صورت گرفت ح ی بخ

قابل توجهی از عق نیت اتحاد اسک راتژی

بکا ایکاالت

م ح.ه نیز در راس ای تحکیم جایگاه منطقهای عربس ان دنبال نک.ه اسکت اهمیکت
موعوع هنگامی روننتر مینود که در نظر بگیریم رواب بیناتمللکی سکتودی بکا
اتحاد دیرین این کشور با ایاالت م ح.ه ،که از روزهای نخست اک شکاف نفکت تکا
امروز ادامه دارد ،تتری

مینود ( )Ennis and Momany, 2013: 1131بنکابراین ،اصکل

یادن.ه را میتوان در مهم رین تحوالت سیاست هارجی عربس ان دنبال کرد
سنت نوینی در سیاست هارجی آن برجای گذانت :گذار از حفت به تغییکر وعکع
مو جود در محورهای دو و سو سیاست هارجی عربس ان ستودی نکرط نکین
ایران بود این تحول از سه محور اوتویتبن.ی ن.ه عربسک ان (محکور نکبهجزیکره
عرب ،محور عربی ،محور اس می) تنها در دو محکور دو و سکو امککان اجرایکی
ن.ن دارد تحول در اصل حفت وعع موجود ککه بکرای دهکههکا مبنکای سیاسکت
محافظهکارانه ریاض بود ،به ح.ی بود که برای اوتینبار برهکی سیاسکت هکارجی
عربس ان را با «رادیکاتیسم» توصی

میکنن( .س مة)2016 ،

امنیتزایی سیاست هارجی و نیز ت ش برای حفت و ارتقای جایگاه منطقهای
همچنان اصوتی محوری در سیاست هارجی عربس ان به نمار میرونک .در واقکع
تغییر در اصل حفت وعع موجود را میتوان در راس ای تحقق بخشی.ن به دو اصل
یادن.ه دانست به موازات تحول صورت گرف ه در اصل نناه هن.ه باال ،رهیافکت
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گذاری جهتگیری تغییر در راس ای سیاسکت منطقکهای عربسک ان و رقابکت آن بکا

تحول در سیاس

اصل حفت وعع موجود ،با ورود عربس ان به بحکران سکوریه م حکول نک .و

عربس ان به هیکزش هکای مردمکی در هاورمیانکه ،سیاسکت ایکران در منطقکه و نیکز
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سیاست هاورمیانهای ایاالت م ح.ه ،تغییراتی به هود دی.؛ تغییراتی ککه اگر که در
ارتباط با ن.ت و عت

آن اه فاتی وجود دارد ،اما در مورد اصل تحقکق یکاف ن

آن ،اجماعی در ادبیات مرتب با سیاست هارجی عربسک ان در حکال نککلگیکری
است
تا سال  ،2011سیاست منطقه ای عربس ان به تبع هنجارهکا و اصکول یادنک.ه،
نمودی محافظهکارانه و منفت نه دانت رقابتهای ریاض با ایکران نیکز محک.ود و
عم.تا به دوراز مرزهای دو کشور صورت میگرفت اگر رواب ایرانی – سکتودی
در هلیج [فارس] و عرا به ترتیب مب نیبر تتامکل و مهکار بکود ،نکامات در ایکن
رواب منطقهای است که رقابکت و هکمآوردی آنککار دو کشکور را نشکان مکیداد
( )Wehrey et al. 2009: 99این وعتیت از سال  2011تغییر ککرد در اوت  ،2011بکا
اع

حمایت ریاض از اپوزیسیون سوریه و فراهوان.ن سکفیر سکتودی از دمشکق،

تحول آغاز ن .با اینحال تا هنگا روی ککار آمک.ن ملک

سکلمان ،فاصکلهگیکری

گس ردهای از سیاست هارجی سن ی عربس ان دی.ه نمین .قک.رتگیکری سکلمان،
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آغازگاه رهیافت م فاوتی در سیاست هارجی بود که تقریبا تمامی حوزههای حکائز
اهمیت برای ریاض را در بکر گرفکت زمینکههکای رهیافکت نکوین را مکیتکوان در
تحوالتی جستوجو کرد که از  2011تا  2015در هاورمیانه در جریان بود
نانچه کمپین نظامی و ماتی مل

تحول در محی ب فصل عربس ان (بحرین ،عمکان ،یمکن و اردن) بک.انیم ،ویژگکی
محافظهکارانه و منفت نه آن همچنان بارز بود سیاست هارجی مل
سنت محافظهکاری به کلی ج.ا ن .دو مکاه پک

ag
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سلمان امکا از

از قک.رتگیکری ملک

سکلمان،

جنگ یمن آغاز ن.؛ جنگی که از نظر هزینههای ماتی و فیزیکی برای عربسک ان ،از
جنگ جهانی دو بیسابقهتر بود نانچکه ابتکاد اسک راتژی

کک ن آن را در نظکر

بگیریم ،حجم تحول آنکارتر مینود بت .نخست آن حاکی از تحوتی در اتگکوی
کن

نظامی عربس ان از اتکا به وانینگ ن به هوداتکایی است بت .دو  ،حکاکی از

محوریتیابی ایران و م ح.ان منطقه ای آن در سیاست هارجی عربس ان ،بکره ف
رویکرد مل
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عب.اهلل پ

از  2011را کمپینی بکرای مهکار

عب.اهلل در محوریت بخشی.ن به اهواناتمسلمین است

تحول صورت گرف ه ،تغییراتی در سطآ ابزارهای سیاست هکارجی عربسک ان
به بار آورد عربس ان دیپلماسی ماتی هود را همواره ابکزار اصکلی پیشکبرد اهک.اف

سیاست هارجی در نظر میگرفت بخشی از منطکق هریک .گسک رده تسکلیحات –
از جنگ یمن – به منظور بهرهگیکری از ارتباطکات نککلگرف که بکا

ح.اقل تا پی

بوروکراسی نظامی – اق صادی غربی صورت میگرفت اما جنکگ یمکن نشکان داد
عربسک ان در

عربس ان به سوی بهرهگیری از ابزارهای سخت حرکت میکن .ارت

یمن وارد جنگی گس رده ن .ائ فسازی عربس ان نیز بکا هک.ف تحککیم قک.رت
رزمی آن انجا ن .عربس ان همچنین تشکیل ائ ف اس می علیه داع
کرد

(2016

 )Kaplan,افزونبر این ،برای اعزا نیرو به سکوریه اعک

اگر ه دو تحول یادن.ه منجر به کن

را اعک

آمکادگی ککرد

نش ،.با اینحال ،ترجیحات نخبگکان حکاکم

در تب.یل ن.ن به ق.رتی نظامی را نمودار میسازد
 .2محور و چرایی تغییر در سیاست خارجی عربستان
آنها برای پی بینی تغییرات مشابه در آینک.ه عکروری اسکت اهمیکت موعکوع در
ارتباط با عربس ان نانی از واقتیت ثبات مم .ی است که از جنگ جهکانی دو تکا
تمامی پادناهان قبل از مل

سلمان بکه ثبکات و اسک مرار یادنک.ه پایبنک .مان.نک.

مان.گاری هاردههای ستود اتفیصل در پسکت وزارت هارجکه هکود نمکود بکارز
اس مرار و ع .تغییر سیاسکت هکارجی بکود ایکن واقتیکت در تضکاد بکا مجمکوع
هاورمیانه قرارمیگیرد سیال بودن یکی از ویژگیهای سیاست در هاورمیانه است،
اما عربس ان دههها م ح .باثبات و قابکل اع مکاد و نکری

تجکاری بکزرگ ایکاالت

م ح.ه بوده است ()Yefet, 2015: 92
در آغاز هزاره سو  ،سکازوار ککردن منکافع داهلکی ،نیازمنک.یهکای امنی کی و
راهبردهای جهانی عربس ان ،ات

عم.ه این کشور است

(2006: 132

 )Niblock,به

همککین دتیککل ،در تبیککین رایککی وقککوع تغییککر در سیاسککت هککارجی عربسکک ان،
اس .اللهایی در سطو مخ ل

انجا ن.ه و مینود این اس .اللها در دو سکطآ

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

ق.رتگیری مل

سلمان ،ویژگی بارز سیاست هکارجی ایکن کشکور بکوده اسکت

تحول در سیاس

نقاط عط

و تغییرات ج.ی در سیاست هارجی ،زمینهها و دالیلی دارد ککه فهکم

105

عوامل داهلی و مستفههای محیطی مطر ن.ه است
در سطآ داهلی ،برهی جنگ ق.رت در درون هان.ان حاکم را سکبب اصکلی
وقوع تغییر میدانن .بنابراین دی.گاه ،جنکا هکای اصکلی قک.رت در درون هانک.ان
حاکم و به ویژه نخصیتهای محوری نسل سو (م تب بکن عبک.اهلل ،محمک .بکن
نای

و به ویژه محم .بن سلمان) ،برای اثبات نایس گی ،قاطتیت و توان م.یری ی

هود برای رسی.ن به پادناهی ،دست بکه اقک.امات بکیسکابقهای در درون و بکرون
عربس ان می زنن .بر مبنای این فهم ،م تب بن عب.اهلل و به ویژه محمک .بکن نکای ،
پیش ر جایگاه و نایس گی هود را به اثبات رسکان.هانک .در ایکن میکان محمک .بکن
سلمان که در دوره مل

سکلمان ،بکه بکازیگر اصکلی سیاسکت داهلکی و هکارجی

عربس ان تب.یل ن ،.با اتخاذ سیاستهای داهلی و هارجی م فاوت و سنتنککن،
جویای تثبیت و ارتقای جایگاه هود و رسی.ن به پادنکاهی اسکت

(Sailer, 2016: 5-

)6
تا پکی

از ان صکاب ،محمک .بکن سکلمان تجربکه نک.انی در مناصکب عکاتی
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حکوم ی ن.انت ( )Stenslie, 2016: 124بنابراین ،ان صکاب وی در مناصکب عکاتی و
م ت.د نشانه ت ش برای تثبیت جایگاه وی بود اگر که تحلیکل یادنک.ه مکیتوانک.
نمایانگر بخشی از واقتیت بان ،.اما نمیتوان در تبیین مجموع تحوالت بر آن تکیه
کرد؛ زیرا از ی سو ،حجم تحوالت سیاست داهلی و هارجی بسیار گس رده بکوده
و از سوی دیگر ،این تحوالت در پاسخ به مستفههای محیطی بروز کرد و در ن یجکه
به دنواری میتوان آن را به انگیزههای نخصی تقلیل داد
اس .الل دیگر ،تغییر نسلی است براساس این اسک .الل ،قک.رتگیکری نسکل
سومیهای هان.ان حاکم ،اتگوهای رف اری و اوتویتهای سیاسی م فکاوتی را وارد
ساه ار تصمیمگیری کرد اما این اس .الل آنکارا واقتیت نق

محوری پادنکاه را

نادی.ه میگیرد در مجموع ،اگر ه نمیتوان تأثیر رقابت داهلکی و گکذار نسکلی را
بر هرگونه تحول داهلکی نادیک.ه گرفکت ،امکا تقلیکل تغییکر در سیاسکت هکارجی
عربس ان به عوامل داهلی نمیتوان .اس .الل قابل پذیرنی به دست ده .بنکابراین،
با تمرکز بر مستفههای محیطی ،مجموعه دیگکری از اسک .اللهکا در تبیکین رایکی
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تغییر در سیاست هارجی عربس ان مطر ن.ه است
اس .الل نخست بر ره

( )Pivotایاالت م ح.ه به نکر و ککاه

تمرککز

آن بر هاورمیانه مب نی است دوتت اوباما بر ایکن بکاور اسکت ککه ایکاالت م حک.ه
تته.اتی بی

از ح .تزو در هاورمیانه به عه.ه گرف که اسکت و بنکابراین جویکای

« ره » ح.اقل بخشی از منابع و توجه سیاست هارجی امریککا بکه نکر آسکیا
است ( )Gause, 2013بنابر قرائت ستودیها از امضکای برجکا  ،ایکاالت م حک.ه «در
تاریخی هود به عنوان تضمینکنن.ه امنیت هلیج [فارس] بکه سکود

حال ترک نق

ترتیبات ج.ی.ی با ایرانی غیرسازن.ه» است ()Hannah, 2016
در این متنا ،ریاض هود را در منطقکهای مکیبینک .ککه ایکاالت م حک.ه دیگکر
نمیهواه .و یا نمیتوان .نق

محوری را در آن بازی کنک .و در ن یجکه ،بکه سکان

گذن ه تأمینکننک.ه امنیکت عربسک ان نخواهک .بکود در ن یجکه ،سیاسکت هکارجی
عربس ان برای اوتین بار از هنگا تأسی

به سوی هودیکاوری ( )Self-helpحرککت

تحول در اوتویت هکای سیاسکت هکارجی ایکاالت م حک.ه رب نمکود سکتودیهکا
میدی.ن .ککه پک

از برجکا « ،بسکیاری از تحلیکلگکران در وانکینگ ن ،بکا هک.ف

با تهران کردن )Pregent, 2016( ».این تحول برای ریاض نگران کنن.ه بود در ن یجه،
عربس ان برای اوتین بار در راس ای برعه.ه گرف ن اه.اف منطقهای و اوتویکتهکای
امنی ی هوی

به صورتی مس قل از وانینگ ن گا بردان ه است

از درون اس .الل یادن.ه ،نگرنی نکوین مطکر نک .ککه بکر اسک ق لجکویی
عربس ان ستودی در سیاسکت هکارجی تأکیک .دارد ریکاض ککه تکاکنون سیاسکت
هارجی تبتی و غیراب کاری دان ه است ،در مواجهه با تحوالت پیرامکونی گسک رده
و بروز مستفههای محیطی کمسابقه ،گا در مسیر نوین و ه قانهای گذانک ه اسکت
که این بار مس قل از وانینگ ن حرکت می کن .به عبارتی ،عربس ان تکیه بکر منکابع
هودش را آغاز کرده است ( )Takeyh and Sabbagh, 2015بیتحرکی ایکاالت م حک.ه

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

"موازنهسازی" در برابر ریاض ،نروع به طرف.اری از عادیسازی رواب [امریککا]

تحول در سیاس

کرده است به عبارتی ،تغییر سیاست هارجی ریاض به صورتی تبتکی و بکه دنبکال

بر وقوع این تحول اثرگذار بود امکان یا ع .امکان اع ماد به وانینگ ن با ن.ت و
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ح.ت کمسابقهای از سوی نخبگکان سکتودی مطکر نک.ه و مکینکود تحرککات
منطقککهای عربسک ان نککه در راسک ای سیاسککت هاورمیانککهای ایککاالت م حکک.ه ،بلکککه
نشاندهن.ه ه مشی م فاوت و گاه مخات

است؛ تحوتی ککه حک.اقل تکا پکی

از

 2011مشهود نبود
اس .الل سو در ارتباط با تکأثیر مستفکههکای محیطکی و پیرامکونی ،بکه تحکول
جایگاه منطقهای و بین اتمللی م غیر
تحوالت سالهکای پک

ا ایران محوریت مکیبخشک .در ایکن نگکاه،

از  2011در هاورمیانکه تغییراتکی در جایگکاه منطقکهای و

بیناتمللی ایران به بار آورد در سطآ منطقهای ،تصویر ایران در ریکاض ،ایرانکی بکا
ق.رت و نفوذ رو به ازدیاد است ،کشوری که نه تنها در عرا  ،سوریه و تبنان تکوان
عملیاتی هود و م ح.ان
اس راتژی

را به سطآ بیسابقهای رسان.ه است ،بلککه در دو نقطکه

دیگر (بحرین و یمن) در تماس مس قیم با سرزمین ستودی قرارگرف که

و با ق.رت وارد اوتین محور سیاست هارجی عربس ان ستودی (نبهجزیره عرب)
ن.ه است (أنظر اتهاب )2016 ،
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

در سطآ بیناتمللی نیز در تصورات نخبگان سیاسی عربس ان ،ایران با امضکای
برجا با ق.رتهای جهانی نه تنها از انزوا هکار نک .بلککه همچنکین از پ انسکیل
بیناتمللی آزادن.ه هود در منطقه بهره میگیرد در این متنا ،نانچه تحول یادن.ه
به احیای اع بار بیناتمللی ایکران بیانجامک ،.عربسک ان بکینک

آن را عکربهای بکه

جایگاه انحصاری هود در منطقه به عنوان م ح .اصلی ایاالت م ح.ه تفسیر هواه.
کرد ()Al-Rasheed, 2015: 38
اتب ه میزان دقت و صحت اجزای تصورات عربس ان در ارتباط بکا ایکران قابکل
بررسی و ان قاد است؛ با اینحال ،در طر نککات ان قکادی نمکیتکوان وجکود ایکن
تصورات را نادی.ه گرفت اس .الل مرتب با ارتقای (ذهنی یا عینی) نق

منطقکهای

و بین اتمللی ایران ،تغییر در سیاست عربس ان را ماهی ا واکنشی نشان مکیدهک .بکه
عبارتی ،در برابر صتود ق.رت منطقهای ایکران ،عربسک ان دسکت بکه واککن هکایی
میزن .تا اثرگذاری سیاست منطقهای ایران در منطقکه را مهکار کنک .سکه اسک .الل
تغییر تبتی سیاست هارجی عربس ان؛ اس ق لجکویی ریکاض و نگرانکی از صکتود
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ق.رت ایران ،هر سه بر محوریت امنیت تأکی .دارن .در این متنا ،ریاض از ی سکو
دیگر امی.ی به

ر امنی ی ایاالت م ح.ه ن.ارد و از سوی دیگر ،نگران از گسک رش

نفوذ و حضور ایران در هاورمیانه ،به سوی تأمین مس قیم امنیت هود حرکت کرده
است
در نگاه به مجموع اس .اللهای مطکر نک.ه ،مکیتکوان آنهکا را بکه دو دسک ه
ق.رتمحکور (تک ش بکرای قک.رتگیکری و یکا تحککیم قک.رت در داهکل) و یکا
امنیتمحور (ت ش برای تأمین امنیکت عربسک ان) تقسکیم ککرد در واقکع سیاسکت
هارجی نوین عربس ان ریشه در سطو مخ لفی دارد که نمیتوان تأثیر هیچیک

را

به طور کامل نادی.ه گرفت اط عات داهلی عربس ان و دادههای موجود ،حاکی از
وجود نگاهی ک ن به تحکوالت منطقکه اسکت ایکن نگکاه افکزونبکر پکرداه ن بکه
ات های ذهنی و عینی پی روی ریاض (ق.رتگیری منطقهای ایران و کره
ایاالت م ح.ه به نر ) ،جویکای پیشکبرد اهک.اف منطقکهای عربسک ان سکتودی در

 .3فضای نوین حاکم بر سیاست خارجی عربستان
هنگامی که حوادث  11سپ امبر  2001عربس ان را در ککانون اتهامکات غربکی و بکه
امنی ی امریکا در هاورمیانه تتری

نمکیککرد اع راعکات عربسک ان بکه سکرنگونی

ص.ا حسین توس امریکا و گس رش نفوذ ایران در عرا ج.ی ،.از سخنان وزیکر
هارجه این کشور فراتر نمیرفت جنکگ بکا «کمپکین داهلکی اتقاعک.ه» در فاصکله
سالهای  2003و  ،2006در راس ای «جنگ علیه تروریسم» وانینگ ن پکی
(بنگری .به :احم.یان )1391 ،تا سال  2011رف ار اسک راتژی

رفکت

عربسک ان هکار از

هار وب امنی ی تتری ن.ه توس امریکا در هاورمیانه بکروز هکارجی ن.انکت
اتب ه این به متنای تبتیت کامل ریاض از وانینگ ن نبود بلککه بک.ان متنکا بکود ککه
ریاض تأمین امنیت هود را در گرو حفت اتحاد اسک راتژی

بکا امریککا مکیدیک .و

بنابراین ،از کن هایی که میتوانست بر این رابطه ویژه تأثیر منفی بگذارد ،اح کراز
میکرد

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

ویژه فشارهای وانینگ ن قرارداد ،عربس ان امنیت هود را منفک

از منکافع و نظکا

تحول در سیاس

منطقه است
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سال  ،2011محاسبات اس راتژی

ریکاض را م حکول ککرد مضکاوی اترنکی،.

ان.یشمن .ستودی ،زیانهای بهار عربی برای عربس ان سکتودی را در هکار مکورد
ه صه میکن :.نخست از دست دادن م ح.ان منطقهای سکن ی؛ دو از دسکت دادن
جنب های اس می به ویژه با حمایت از سرنگونی محم .مرسکی؛ سکو از دسکت
دادن انسجا و همبسک گی درونکی GCC؛ و هکار از دسکت رفک ن اع مکاد میکان
عربس ان و ایاالت م ح.ه به ویژه پ

از نزدیکی وانینگ ن به تهکران (

Al-Rasheed,

 )2015: 40به دتیل محوریت رواب ریاض – وانکینگ ن در محاسکبات اسک راتژی
عربس ان ،تأثیر واپسین زیان را میتوان محوریتر از سایر موارد دانست
عبککور وانککینگ ن از حسککنی مبککارک ،رئککی جمهککور مصککر و حمایککت آن از
هیزشهای انق بی در برهی از کشکورهای عربکی ،عربسک ان را در برابکر یککی از
بنیادیترین ات های تاریخ م.رن هود قرارداد تصمیم ایکاالت م حک.ه بکه عک.
نجات دادن م ح.ان سن ی ،همچون حسنی مبارک رئی جمهور مصر ،ریاض را بکه
راهان.ازی ع.انق ب محافظهکارانهای کشکان .ککه در قاتکب آن دههکا میلیکارد دالر
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کم های مکاتی و تسکلیحاتی بکه م حک.ان

ارائکه داد؛ م حک.انی ککه بکا نکاآرامی

اج ماعی ،سیاسی و مذهبی مواجه بودن)Cooper, 2016( .
اتب ه ریاض ان ظار م.اهله مس قیم وانکینگ ن در برابکر هیکزشهکای انق بکی
کشورهای عربی را ن.انت اما حمایت ایاالت م حک.ه از ایکن جنکب هکا در برابکر
م ح.ان سن ی ،گویای رهیافت نوینی بود ککه بکر فضکای سیاسک گذاری وانکینگ ن
حاکم ن.ه و م ح.ان سکن ی آن را ته.یک .مکیکنک .در ن یجکه ،رف کار اسک راتژی
عربس ان در سکطآ منطقکهای بکرای اوتکینبکار در هکار وبی نکوین م بلکور نک.؛
هار وبی که تزوما اوتویتهای وانکینگ ن را در بکر نمکیگرفکت بک.ین ترتیکب
تحول در سیاست هارجی عربس ان آغاز ن.؛ تحوتی که گویای جک.ایی تک.ریجی
اوتویتهای ریاض از وانینگ ن بود
جمهوری اس می ایران در کانون اوتویتهای نیمه مس قل ریاض قرارگرفکت
تا هنگامی که وانینگ ن مهار ایران را در ابتکاد مخ لک

در دسک ورکار قراردانکت،

عربس ان نگرانیها ی هکود را در فضکای اتحکاد اسک راتژی
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بکا وانکینگ ن مرتفکع

میکرد در یکی از اسناد ویکیتیک  ،ملک

عبک.اهلل ،پادنکاه سکابق عربسک ان ،در

اناره به ایران از وانینگ ن مکیهواهک .سکر مکار را قطکع کنک.
منزوی کردن ایران در سطو مخ ل
واج .ارزش اس راتژی

(2008

)WikiLeaks,

توس ایاالت م ح.ه نیکز بکرای ریکاض هکم

بود و هم منافع اق صادی قابل تکوجهی در بکر دانکت در

بت .اس راتژی  ،انزوای ایران به متنای تضتی

مهم رین رقیب منطقهای ریاض در

نرایطی بود که درآم.های نف ی بکیسکابقه ،تکوان اثرگکذاری ریکاض بکر تحکوالت
منطقهای را بی

از پی

افزای

میداد در بت .اق صادی نیز کاه

سکهم ایکران از

بازار جهانی نفت ،از ی سو ایران را در یککی از مهم کرین حکوزههکای رقابکت بکا
عربس ان عقب گذانت و از سکوی دیگکر سکهم ریکاض را از بکازار جهکانی نفکت
افزای

داد
اما دو تحول مهکم از سکال  ،2011محاسکبات و رف کار اسک راتژی

ریکاض را

م حول کرد نخست رسانهای ن.ن اهبکار گفکتوگوهکای ایرانکی – امریککایی در
مین .که میتوان .مناسبات امنی ی و اسک راتژی

منطقکه هاورمیانکه را بکه نحکوی

دگرگون کن .و تهران را به ق.رت منطقهای محوری و هژمون تب.یل کرده و نفوذ و
هلیج [فارس] بیمناک است» ( )Schenker, 2016ق.رتگیری تهران در نگکاه ریکاض
افزونبر تبتات منطقهای و بیناتمللی برای عربس ان ،پیام.های داهلی قابل تکوجهی
نیز هواه .دانت رهبری ستودی بر این باور است که افزای

ق.رت ایران سکبب

بسیج سیاسی نیتیان در درون کشکورهای واجک .حکومکتهکای سکنی در هلکیج
[فارس] هواه .ن)Gause, 2013( .

تحول دو  ،هیزشهای مردمی کشکورهای هاورمیانکه بکود ککه – حک.اقل در

تصور ریاض – ق.رت منطقهای ایران را به سطو بکیسکابقهای رسکان .همزمکانی
وقوع دو تحول سبب پ.ی.ار نک.ن ایکن تصکور نک .ککه در نظکم نکوین در حکال
نکل گیری در منطقه ،وانینگ ن جویای گشودن راهی ج.یک .در روابک هکود بکا
تهران و نکری

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

حضور آن در منطقه را تقویت کن .به عبارتی« ،ریاض از بازص بنک.ی امریککا در

تحول در سیاس

عمان بود گفتوگوی ایران و ایاالت م ح.ه در نگاه ریاض به مثابه تحوتی تصکور

ککردن آن در متکادالت امنیکت منطقکهای اسکت اوبامکا بارهکا بکه

111

عرورت نری

کردن ایران در ترتیبات امنی ی هاورمیانکه و هلکیج فکارس انکاره

کرده بود در یکی از مشهورترین مصاحبهها ،اوباما در اناره به عربسک ان و ایکران،
ن.ن در منطقه [هاورمیانه] و ایجاد

از «عرورت یاف ن راهکاری مسثر برای نری
نوعی صلآ سرد» سخن گفت ()Goldberg, 2016

ب.ین ترتیب ،ریاض هود را در فضای نوینی یافت که تناسبی با اوتویتهکای
امنی ی و ص بن.یهای اس راتژی
نمایانگر بک.یلهکای اسک راتژی

دیکرین

ن.انکت گکا هکای بتک.ی عربسک ان

آن در نکرای م حکول در دو سکطآ منطقکهای و

بین اتمللی است به عبارتی ،عربس ان که از جنگ جهانی دو  ،امنیت ملی و جایگاه
منطقهای هود را د ر اتحاد اس راتژی
اصط

بکا ایکاالت م حک.ه تتریک

ککرده بکود و بکه

از « ر حمای ی» وانینگ ن برهوردار بود ،حرکت در ورای

ر یادنک.ه

را آغاز کرد «نگرانی [امریکا] از رهیافت ج.ی .ریاض آن است ککه ایکن رهیافکت
نشککاندهنکک.ه دور نکک.ن [ریککاض] از رابطکه سککن ی نزدیک
(2016

 )Schenker,ابراز رف ار اس راتژی

بککا وانککینگ ن اسککت»

مسک قل مب نکیبکر اوتویکتهکای امنی کی و
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منطقهای عربس ان ،نمیتوان .همچون گذن ه منطبق و یا بیاه ف با اوتویتهکای
امنی ی و منفت ی وانینگ ن در هاورمیانه بان.
 .4الگوی نوین سیاست خارجی عربستان
در ترسیم سیاست عربس ان در دوره نوین که افزونبر دوره مل
سالهای مل

سکلمان ،واپسکین

عب.اهلل را نیز در بر میگیرد ،رون.ی قابل مشکاه.ه اسکت ککه در آن

عربس ان به ت.ریج اوتویتهای هاص هود را اگر ه نه در تضاد با ایاالت م حک.ه،
اما در هار وبی پی

میبرد که اسک ق لگرایکی در آن ملمکوس اسکت رهیافکت

یادن.ه ،اتگوی نوین طر و اجرای سیاست هارجی و منطقکهای عربسک ان اسکت
اگر ه همچنان بخک

عمک.های از هنجارهکا و اصکول دیکرین سیاسکت هکارجی

عربس ان در اتگوی نوین قابل پیگیری است ،با اینحکال ،اتگکوی نکوین ،تحکوالت
واپسین سالهای هاورمیانه را با ه.ف حفت و تحکیم و ارتقای جایگکاه منطقکهای
عربس ان اوتویتبن.ی میکن.
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اتگوی نوین سیاست هارجی عربس ان را میتوان در قاتب ی

مثلکث ترسکیم

کرد که سه علع آن را مستفههایی تشکیل میدهک .ککه در کنکار یکک.یگر بکه فهکم
سیاست هارجی عربس ان کم
تضتی

میکن .علع نخست ،تمرکز بر تضکاد بکا ایکران و

نفوذ و اثرگذاری منطقهای آن است ریاض در فضای اسک راتژی

م حکول

منطقه هاورمیانه ،صتود ق.رت (عینی و یا ذهنی) ایکران را بکزرگتکرین کات

و

ته.ی .در برابر امنیت ملی و جایگاه منطقهای هود میدان .و در ن یجه ،علع اصکلی
سیاست هارجی هود را در دوره ج.ی .بر تضاد با سیاست و نفوذ منطقهای ایکران
و ت ش برای تضتی

آن م مرکز کرده است پ

از  ،2011ریکاض دههکا میلیکارد

دالر برای مقابله با نفوذ ایکران در منطقکه تخصکیص داد ( )Bahout, 2016همچنکین،
ت ک ش عربس ک ان بککرای سککرنگونسککازی اسکک ،.از اب کک.ا ابککزاری بککرای تضککتی
بلن.پروازیهای منطقکهای ایکران بکود ( )Phillips, 2015: 45ریکاض ح کی تضکاد بکا
اهواناتمسلمین در سطآ منطقهای را برای ایجاد ائ فی عک.ایرانی کنکار گذانکت
()Sailer, 2016: 4
ستودی به نرکای پادناهیاش در  ،GCCبه همان نسبت به حفاظت از نککل ایکن
رژیمها مربوط مینود ککه بکا دور ککردن نفکوذ ایکران (و دیگکران) از همسکایگان

وانینگ ن را نیز بای .از این زاویه دیک .یککی از ابتکاد جک.ی اهک ف ریکاض بکا
وانینگ ن ،از رویکرد نوین ایاالت م ح.ه در ارتباط با ایران نانی مینکود از دیک.
برهی ،ح ی همراهی عربس ان با غرب در جنکگ علیکه تروریسکم نیکز یک
عککک.ایرانی دارد

(2016

جنبکه

 )Shane,ککککه جویکککای مشکککروعیتزدایکککی از ایکککران و

مشروعیتزایی برای عربس ان در جنگ علیه تروریسکم اسکت در سکالهکای بهکار
عربی ،تمامی تحرکات ریاض در بحرین ،سوریه ،یمن ،عکرا و تبنکان یک

جنبکه

غاتب رقابتجویی و یا تضاد با ایران دانت
علع دو  ،ع .عرورت اب نای سیاست هکارجی عربسک ان بکر اوتویکتهکای
منطقهای ایاالت م ح.ه است از هنگا سقوط نظا پادناهی ایکران در سکال ،1979

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

ب فصککل عربسک ان مککرتب اسککت

(2011: 18

 )Gause,ح ککی اه فککات ریککاض –

تحول در سیاس

گریگوری گاس ،اس اد عربس ان نناس دانشگاه ورمونت ،بر آن است که تته.

منافع سیاست هارجی ستودی در مسائل م تک.د و حکائز اهمی کی از جملکه مهکار
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«ته.ی .ایران» ،در اتحاد نزدی

با منافع ایاالت م ح.ه قرارگرفکت (

 )5به همین دتیل برهی اوتویت سیاست هکارجی ملک
آسیبدی.ه ریاض با وانینگ ن میدانس ن.

(2015: 1

Kamrava, 2013:

سکلمان را بهبکود روابک

 )NeuBauer,اما بره ف سکنت

سیاست هارجی عربس ان ،سیاس گذار ستودی امروزه اتزامی به همراهی با سیاست
منطقهای وانینگ ن نمیبین .این نک ه در برهی پرون.هها به بروز اه ف و تضکاد
میان دو کشور انجامی.ه است
با اینحال ،نک ه فو به متنای ح میت تضاد میان دو کشور نیست؛ بلکه ب.ان
متناست که در تحوالتی که ریاض همراهکی بکا وانکینگ ن را بکه زیکان اهک.اف و
اوتویتهای منطقه ای هود ،بکه ویکژه در کن کرل نفکوذ و جایگکاه منطقکهای ایکران،
ارزیابی کن ،.بروز اه ف مح مل است «از یمن تا سوریه و تبنان ،ریاض در حال
حاعر برنامهای را دنبال مکیکنک .ککه ککام در تضکاد بکا سیاسکتهکای منطقکهای

مشخص وانینگ ن قرارمیگیرد» ( )Schenker, 2016در مجموع اتحکاد وانکینگ ن –
ریاض که در دورهای در کانون جهتگیری سیاست هارجی عربس ان جای دانت،
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دیگر ن.ان توجه [ریاض را] جلب نمیکن )Takeyh and Sabbagh, 2015( .در واقع،
عربس ان هود را پ

از دههها ج.ا از منافع اس راتژی

امریکا مکییابک( .أبورمکان،

)2016
علع سو  ،حرکت در هار وب نهادین است به عبکارتی ،ائک فسکازی و
کاناتیزه کردن سیاست منطقهای در قاتب ائ فهای نوین ،مستفه سو اتگوی نوین
سیاست هارجی عربس ان است ریاض در سالهای پ

از  2011در تک ش بکوده

است از طریق ائ فسازی در هلیج فکارس و کشکورهای عربکی علیکه ایکران ،در
سککطآ منطقککهای تهککران را منککزوی کنکک( .اترانکک )2016 ،.دتیککل ایککن تحککول،
مشروعیتزایی اق.ا جمتی و نهادین در قیاس با کن
کردن رقبا و مخاتفان کن

فردی از ی سو و منکزوی

ی جانبه از سوی دیگر اسکت بکه همکین دتیکل ،ورود

ریاض به یمن در قاتب نهادین نورای همکاری هلیج فارس و اتحادیه عرب و بکا
اع

نکلگیری ائ فی نظامی صورت گرفت و سپ

توانست حمایکت سکازمان

ملل را در قاتب قطتنامه  )Security Council, 2015( 2216تأمین کن .ریاض همچنین
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ت ش کرد کن

و سیاسکت هکود در بحکرین و سکوریه را نیکز در قاتکب نکورای

همکاری هلیج فارس و اتحادیه عرب پی

ببرد

در نگاه به مهم رین پرون.ههای سیاست منطقهای عربس ان در پنج سکال پک
از  ،2011حضور سه علع یادن.ه قابل پیگیری است در بحرین ،به رغم ان قکادات
ایاالت م ح.ه (مستفه دو ) ،عربس ان به دتیل تصور حضور و اثرگکذاری و اح مکال
گس رش نفوذ ایران در این کشور (مستفه نخست) در هار وب نورای همککاری
هلیج فارس (مستفه سکو ) وارد نک .و در کنکار نظکا سیاسکی آلهلیفکه در برابکر
مطاتبات مردمی آن قرارگرفت ()See Gause, May 2011; Bronner and Slackman, 2011
در سوریه ،بهرغم اه فات ج.ی ایاالت م ح.ه با سیاست عربسک ان و عک.
تحرک ایاالت م ح.ه علیه دمشق ،به رغکم تتهک .بکه ورود نظکامی در صکورت بکه
کارگیری تسلیحات نیمیایی (مستفه دو ) ،عربس ان در راس ای تضکتی

حضکور و

نفوذ منطقه ای ایران و قطع ارتباط مم  .از ایران به تبنان و روی ککار آوردن دوت کی
اتحادیه عرب ،به جبههای برای سرنگونسازی نظکا حکاکم بکر سکوریه نککل داد
(مستفه سو ) ،تا در برابر ایران و م ح.ان آن از هار وبی نهادین بهره بکرده بانک.
در یمن ،ایاالت م ح.ه با تمرکز بر جنگ علیه تروریسکم و ریشکهککنسکازی
اتقاع.ه و اصرار بر ع .تروریسکت هوانک.ن انصکاراهلل ،اوتویکتهکای م فکاوتی از
عربس ان دارد (مستفه دو ) با اینحال ،عربس ان ستودی که ق.رتگیکری انصکاراهلل
و تسل آنها بر یمن را متادل گس رش حضور و نفکوذ ایکران در ایکن کشکور نکبه
جزیرهای میدان( .مستفه نخست) ،برای پیشکگیری از ایکن تحکول ،اب ک.ا در قاتکب
نورای همکاری هلیج فارس (مستفه سو ) اب کاری برای ان قکال قک.رت از صکاتآ
به هادی مطر و به تصویب رسان .و پ

از تسل انصاراهلل بر صنتا و تحرک آنها

برای کن رل ع.ن و تمامی مناطق یمن ،در قاتب ائ فی منطقهای (مستفه سو ) وارد
جنگ یمن ن)See Partrick, 2015; DePetris, 2016( .
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()See Bayoumi and McDowall, 2014
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طرف.ار و همراه عربس ان (مستفه نخست) در قاتب نورای همکاری هلیج فارس و

در ارتباط با پرون.ه هس های ایران ،سیاست عربس ان فاق .مستفه سو بود زیکرا
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اساسا امکان تحرک نهادین در برابر اجماع ق.رتهای بیناتمللکی (مجموعکه )5+1
برای ریاض وجود ن.انت اما دو مستفه نخست حضوری آنکار دانک ن :.نخسکت
آنکه سیاست ریاض در قبال گفکتوگوهکای پکی

از امضکای برجکا  ،تناسکبی بکا

سیاست وانینگ ن که جویای رسی.ن به هار وبی برای هرو از بحران با ایکران
بود ،ن.انت از سوی دیگر ،ریاض هرگونه توافق هس های میان ایکران و مجموعکه
غرب را نه تنها در راس ای منکافع هکود نمکیدیک .بلککه همچنکین آن را جزیکی از
تحوتی میدی .که میتوان .به صتود و گس رش نفوذ منطقهای ایران کمک

کنک .از

اک بککر  ،2013ریککاض تردیکک .را کنککار گذانکک ه و سککتود اتفیصککل آنکککارا وارد
گفت وگویی با ایاالت م ح.ه ن .تا اطمینان حاصل کنک .گفکتوگوهکا [بکا ایکران]
امنیت عربس ان را به هطر نین.ازد و برنامه هس های اح ماال مخفی ایران را م وقک
کن)Keynoush, 2016: 174( .
در این اتگو ،نک ه مهم آن است که تضتی

و کن رل نقک

منطقکهای ایکران و

تحکیم و ارتقای جایگاه منطقهای ریکاض ،در محوریکت قکراردارد در ایکن راسک ا،
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

ستودیهکا تکاکنون دسکت بکه اب کارهکای م تک.دی در برابکر ایکران زدهانک .آنهکا
میهواهن .عض ت هود را در سکپهرهای امنی کی ،دیپلماتیک  ،اق صکادی و ح کی
مذهبی [به ایران پ
ی

از برجا ] نشان دهن.

(2016

 )Hannah,به عبارتی ،نانچکه در

تحول و پرون.ه منطقهای ،ریاض ارتقای جایگاه ایران را تصور نکن ،.عرورتی

برای تحرک علیه اوتویتهای وانینگ ن و یا ائ فسازی و تحرک در هار وبی
نهادین نمیبین .برای نمونه ،عربس ان ستودی در تیبی تحرکی مس قل و یا در برابر
اوتویتهای غربی آغاز نکرد؛ زیرا اساسا ایران در تیبی حضوری ن.ان ه و در ن یجه
تصور ته.ی.

(Perception

 )Threatایران وجود ن.ارد در این متنکا ،کن کرل ته.یک .و

نفوذ ایران – ح.اقل بنکابر ادراککات امنی کی ریکاض – در محکور اتگکوی سیاسکت
هارجی نوین عربس ان قرارداد
نتیجهگیری
سیاست هارجی عربس ان از هار وب محافظهکاری و فق.ان اب کار هکار نک.ه
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است هرو از هار وب یادن.ه در دو سکطآ اصکول و ابزارهکا قابکل پیگیکری

است در میان عوامل اثرگذار بر سیاست هارجی عربس ان ،نظکا حککوم ی و نیکز
م.ل تصمیم گیری ،ب.ون تحول ج.ی باقی مان.ه اسکت امکا در سکطآ هنجارهکا و
اصول ،مستفه دیرین و بنیادین حفت وعع موجود ،تحوالتی به هکود دیک.ه اسکت
تحول یادن.ه در ه.مت دیگر اصول و اه.اف ک ن ریکاض قرارمکیگیکرد ککه در
رأس آنها امنیتزایی رواب هارجی از ی سو و حفت و ارتقای جایگکاه منطقکهای
عربس ان از سوی دیگر است در سطآ ابزاری اما تحول عم.ه ،ورود ابکزار نظکامی
به مجموعه ابزارهای م .اول در دیپلماسی منطقه ای عربس ان است بنابراین ،تحول
رب داده در دو سطآ اصول و ابزارها قابل مشاه.ه است
در تبیین رایی وقوع تحول در سیاست هارجی عربس ان ،دو دسک ه فرعکیه
ق.رتمحور و امنیت محور مطر ن.ه است در فرعیههای قک.رتمحکور ککه بکر
ساه ار داهلی ستودی م مرکز هس ن ،.دو فرعیه جنگ قک.رت میکان نکاهزادگان
سککتودی و نیککز گککذار نسککلی و ورود اوتویککتهککای سیاسککی نککوین بککه سککاه ار
مح.ود کردن سطآ تحول به عوامل درون عربس ان است
فرعیههای امنیتمحور اما بر سطو منطقهای و بکیناتمللکی و تکأثیر آنهکا بکر
نخست آنکه ره

( )Pivotایاالت م ح.ه به نر  ،نگرانیهای امنی کی عربسک ان

را تغذیه کرده و منجر به تحول سیاست هارجی آن ن.؛ دو آنکه اسک ق لجکویی
عربس ان به دتیل افزای

بیاع مادی به ایاالت م ح.ه دتیل اصلی تغییر بوده اسکت؛

سو آنکه هیزش ایران در منطقه و بیتوجهی ایاالت م ح.ه به این تحکول (ککه از
دی .ریاض به مثابه ته.ی.ی بزرگ نگریس ه مینکود) ،موجکب تغییکر در سیاسکت
هارجی عربس ان در راس ای رویارویی مس قیم با این ات

ن.ه است

در واقع ،فضای نوین هاورمیانه در تحول سیاست هارجی عربس ان بکیتکأثیر
نبوده است همچنانکه داده های مطر ن.ه در این مقاته نشان میدهک ،.دو تحکول
عم.ه فضای سیاست هارجی عربس ان را در هاورمیانه م حول کرد :نخست تتامل

منطقهای عربستان؛ آوردههای ملک سلمان  حسن احمدیان

عربس ان تأکی .می کنن .سه فرعیه محوری در ایکن زمینکه مطکر بکوده و هسکت:
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تصمیم گیری ستودی مطر ن.ه است ات

عم.ه این فرعیهها ،تقلیلگرایکی و

ایاالت م ح.ه با ایران بود که در ریاض به مثابه ته.ی.ی بزرگ دیک.ه نک .ککه بکر
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متادالت منطقهای اثرگذار هواه .بود؛ و دو هیزشهکای مردمکی گسک ردهای ککه
محی امنی ی ب فصل عربس ان را بیثبات کرد در این فضا ایاالت م حک.ه نکه تنهکا
ریاض را به حال هود رها کرد بلکه در برهی موارد از هیزشهکای مردمکی علیکه
م ح.ان سن ی هود حمایت کرد ن.ت گرف ن بیاع مادی ریاض به ایاالت م حک.ه
ن یجه این سیاست بود بنابراین ،ریاض هود را در منطقهای میبین .که از یک سکو
ایران در حال صتود است و از سوی دیگر ،ایاالت م حک.ه اوتویکتهکای هکود را
هار از این منطقه تتری

میکن .و ح ی علیه م ح.ان سن ی هود اق.ا میکن.

در این نرای ناه .بروز سیاست هارجی عربسک ان بکه تک.ریج در اتگکویی
هس یم این اتگو سه مستفه محوری دارد :نخست تضاد با ایران و تضکتی

نفکوذ و

اثرگذاری آن در منطقه هاورمیانکه؛ دو عک .عکرورت اب نکای سیاسکت هکارجی
عربس ان بر اوتویتهای منطقهای ایاالت م حک.ه و ح کی تضکاد بکا آن در صکورت
تزو ؛ و سو حرکت در هار وبهای نهادین منطقکهای و بکیناتمللکی بکا هک.ف
مشروعیتآفرینی برای سیاستهای عربس ان و مشکروعیتزدایکی از ککن
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥
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رقبکا و

دنمنان اتگوی نوین اگر ه میتوان .اجزایی از فرعکیههکای تبیکینکننک.ه رایکی
تحول سیاست هارجی عربس ان را در بر بگیرد ،اما فراتر از آن ،هار وب ک نکی
را نشان میده .که هک.ف از آن تک ش بکرای حفکت و تحککیم جایگکاه منطقکهای
عربس ان (در کوتکاه و میکانمک.ت) و ارتقکای آن (در بلن.مک.ت) در نظکم م حکول
منطقهای و بیناتمللی است در این میان رقیب اصکلی (ایکران) در تمکامی سکطو
ه.ف گرف ه مینود و اوتویت های م ح .اس راتژی
دتیل بی توجهی به منافع و نق
کشی.ه مینود

دیکرین (ایکاالت م حک.ه) بکه

عربس ان ،نادی.ه گرف ه ن.ه و گاه ح ی به کات
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