سیاست خارجی تهاجمی و سیاست
داخلی عربستان


علی اکبر اسدی

عربستان سعودی به عنوونن کیوا نب بوابکنرنن دی ونی هنخاوه یانهه ا وه ده وو
دهه های گذشته به دنشتن هنکیردی هحافظهداهن ه ده س است یاهجا هشهوه بوود
ن عمنتاً به عنونن بابکنر رفننه نضع هوجود ن هخالف تغ ر شنایته شون نسوت
نها ده و دن سا نی ر هفتاههای عربستان سوعودی ده عرصوه هنخاوهنی شوا نر
عبوه نکن دشوه نب سنت هحافظهداهی ده س است یاهجا ن گرنکش شنکن به د بوا
دردن س است یاهجا تهاجما نست حمیه ظاها تمام ع اه به کمن ،حضووه فعوا
ن گسترد ده بحرنن سوهکه ن تالشهای هاابیه جوکا ه ده برنبور جمهووهی نسوالها
نکرنن همنا شان دهنن نکن نست ده عربستان ننهد هرحیه هتفوان

ن جنکونی ده

س است یاهجا یود شن ده ابهنن تب ن ن تحی یا نساسوا نسوت سرسوش ههو
 پژوهشگر گروه مطالعات خاورمیانه ،معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیی

قابل رح ده نکن وشتاه آن نسوت دوه نصووچً موه هولفوههواکا ده تغ ور هنکیورد
س است یاهجا عربستان سعودی نب هنکیرد هحافظهداهن ه به تهاجما اوش دنشوته
ن با توجه به نکن هولفهها مه مش ن ننبهاکا برنی س است یواهجا عربسوتان قابول
رح نست؟ ده نکن هنستا توالش هواشوود ده قالور هه وافتا قونه
ساکه های قنه

هحووه نبتونن

ده عربستان سوعودی هووهد نشواه قورنه گ ورد ن سول

س است یاهجا عربستان بر نساس تغ رن

تحوو ده

ده نکون ساکوههوا ن سوایتاه ده سوخوح

هختیف عربستان تب ن شود ن ده هاکت مش ن وننبهاکا ده نکون یوووم هخورح
گردد
سایتاه قنه

ده عربستان سعودی بر مهاه ساکه نساسا نستونه نست ن نیوال

کا تزلز ده هر کک نب نکن ساکه ها باعث نکجاد نحسواس تهنکون ده ظوام سوعودی ن
تالشهاکا برنی نکجاد تغ ر ن تحوچتا ها شود ده ده هاکت بتون ن تعواد ن ببوا
هن به س ست س اسا سعودی بابگردن ن نکن مهاه ساکه عباهتنن نب :یا وننن آ سوعود
نهاب ت ن عیمای نهابا هنابع ن دهآهونهای فتوا ن هننبوس نسوترنترکک هکوا

-

ننشننتن
ت جه نیال ده هر کک نب ساکههای قنه

عربستان سعودی هن هاتوونن نکجواد
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بابباتا ن نحساس تهنکن ههبرنن سعودی دن سوت لوذن دهت تاب رگوذنهی تحووچ
هختیف ده هرکک نب سه سخح دنییا ،هنخاهنی ن ب ننلمییوا بور ساکوههوای قونه
عربستان هسالهنی ضرنهی برنی فه س استها ن هنکیردهای نکن دشووه نب جمیوه
ده حوب س است یاهجا نست نب جمیه هاتونن نهند عربسوتان سوعودی بوه دنه
س است یاهجا تهاجما ن به یووم تالش بورنی تاابول بوا جمهووهی نسوالها
نکرنن ده سا های نی ر هن تحت تاب ر هولفههوای هتعوندی ده سوه سوخوح هختیوف
دن ست
تغییرات درونی آل سعود .تغ رن

هربوط به دهن اترکن چکه کا دا ون قونه

ده عربستان کعنا یا ننن آ سعود هن هاتونن نب نصیاترکن عوونهیا دن سوت دوه بوه
تحو ده هنکیرد س است یاهجا عربستان نب هحافظهداهی ن تننفعا به تهاجما ن
دنشنرن ه شن نست خست ن تغ ر ده نکن حوب هن هواتوونن ده تحووچ
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فو

هیک عبننهلل ن به قنه

سو

نب

هس نن هیک سیمان جستجو درد نکن تغ ور ده هسس

هرم ظام س اسا عربستان باعث تغ رنتا گسترد ده ترد ر خبنان س اسوا حواد
شن ن نرش هاکا هتفان

هن به یووم ده عرصه س است یاهجا حاد سایت

ده حالا ده خبنان س اسا ن توم گ ر نگان س اسوت یواهجا ده دنه عبوننهلل
عمنتاً نب سل دنم فرب ننن عبننلعزکز بود ن ده نحت اط ،هحافظه داهی ن شی باکا هن
ده س است یاهجا هه هادن ستنن ،سل جنکن خبنان س اسا عربسوتان عمونتاً نب
سل سوم بود ن به ده س ش گرفتن س استهای سریخر ن تهاجما نعتااد دنه ون ده
ننقع خبنا ن جنکن سعودی بر نکن بانه ن ده هنکیردهای گذشته دکنور ده شورنکس
جنکن قاده به تاه ن هنافع ن نهن ت آ سعود ست ن نکن دشوه ماه نی جز ده س ش
گرفتن هنکیردهای جنکن تهاجما ن هعخوف به بیاهگ ری تماها عناصر قونه

ده

سخح هنخاهنی ننهد
هوضوع هه دکنر ده یووم هسته نصویا قونه

ده عربسوتان دوه نبعوادی

فرنتر نب نرش خبنان س اسا جنکن ده نکن دشووه دنهد ،تواب ر تحووچ

هختیوف

دهن ا ن هنخاه نی بر باا ن نهن ت یا ننن آ سعود کا هژک سعودی نست نب آ جاکا
ده ههمترکن هنف ن هنفعت ظام س اسا سعودی حفظ باوا ن نهن وت آ سوعود ده
نندنش های جنی هن نب جمیه ده عرصوه س اسوت یواهجا ده سوا دنهد بوه نعتاواد
بس اهی باا ن نهن ت هژک سعودی ده حا حاضر ده ت جه هجموعوهنی نب تحووچ
دنییا ن هنخاهنی ده هعر

تهنکنن

ن یخرن

فزنکنن نی قورنه دنهد ن هفتاههوای

تهاجما دنلت سعودی ب ش نب هر م ز نب نفزنکش نحساس تهنکن اشا هاشود
شیل گ ری ن تاوکت جنبش های دهودرنت ک ده هنخاه به یووم بعن نب آغاب
جنبشهای هردها نب سا  2٠١١نب ههمترکن تحووچتا بوود دوه تهنکوننتا هن بورنی
یا ننن سعودی نکجاد درد همچنو ن قونه گ وری جرکوانهوای نیوون ا ده وو
سا های نی ر نب جمیه ده هور تهنکنن

هعخوف به هژک سوعودی هن نفوزنکش دند

هساله هه دکنر شرنع هن نهای جنکنی ده هنخاه بود ده هونب ه قنه

هن به بکوان

عربستان دماه تغ ر هادرد هر منن تغ ر هژک ده عرنق ده سوا  2٠٠٣بوه عنوونن
آغابی بر تغ ر هونب ه قنه
 2٠١١ن اتون ا هکا

هنخاهنی بود ،نها تحوچ
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هاام حادم ت ده نکن دشوه نست ،هر گو ه تهنکن نحتمالا هعخوف به نکن هوضووع

ن بحرننهای عربوا بعون نب

ده تحاق نهننف یود ده بحرننهای ههموا ها نون سووهکه ن
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کمن تحت تسیس حوباها نحسواس تهنکون ههبورنن سوعودی نب هن ون تغ ورن
هونب ه قنه

هنخاه نی هن شن

ده

بخش ن بر نکن نساس بود ده ههبرنن جنکن سعودی

ده دنه هیک سیمان با دناه هادن هنکیرد ن سابنداههای گذشته ،هنکیرد تهاجما
ن دنشنرن ه وکنا هن ده س است یاهجا نتخاذ درد ن
تغییرات حوزه وهابیت  .ده حووب نهاب وت بوه عنوونن چکوه دنم قونه
عربستان سعودی ز تحوچ

ههما هخ دند دوه تناقضوا

ده

ن س چ ونگاهوای نکون

حوب هن بس اه نفزنکش دند نست ههمترکن یته ده نکن یووم شویاف جونی ن
دنساهگا دهن ا نهاب ت نست ده باعث تاس آن به نهاب وت حیووهتا ن نهاب وت
هندکیا شن نست نکن شیاف دهن ا نهاب ت ه تنها نهم وت نهواب ون بوه عنوونن
کیا نب ساکههای قنه

ده عربستان هن داهش دند بییه باعوث تبونکل شونن بخوش

هندکیا نهاب ت به تهنکنی جنی برنی عربستان شن نست برهسا هن ون تواهکخا
جاکنا قنه

عیمای نهابا ب ا نر داهش تونهکجا قونه

آ وان ن تاوکوت اوش

نبزنهی آ ها ده حادم ت نست نکن هوضوع تماکول حیوهوت بورنی نکون ووع بهور
بردنهی نب عیمای نهابا هن نفزنکش دند ن نب سوی دکنر ننگرنکا ب شوتر نهاب وت ن
یا ننن سعودی هن ده سا دنشته نست
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ههمترکن هساله نی ده هنکیرد ن نهتباط حیوهت سعودی بوا نهاب وت هن دمواه
مالش سایته نست ،ظهوه دنعش ن نعالم یالفت نب سوی نکن جرکان نست دوه بوه
عنووونن مالشووا نکوونکولوژکک ن هشوورنع تا ده برنبوور حیوهووت عربسووتان سووعودی
هحسوب هوا شوود نعوالم یالفوت نب سووی دنعوش ن هوفا وت آن ده تسویس بور
بخش هاکا نب سوهکه ن عرنق عالن بر به مالش دش نن هشرنع ت آ سعود باعوث
گرنکش بریا نب شهرن ننن سعودی به نکن جرکان ن هونجه شنن حیوهت سوعودی
با مالش های نهن تا ز شن نست بر نکن نسواس ده حوالا دوه حیوهوت سوعودی
سعا ها درد تا با دنگا نا با نهاب ت نفرنط گرن هنبرن شود ن ضومن نسوتفاد نب آن
ده س است هنخاهنی به هوون سابی یوود نب تبعوا
بلردنبد ،به تنهکج مالش ها ن هشیال

نکون تفیور ده سوخح دنییوا

ب شتری بر سر هن سوعودیهوا ده هونکرکت

سرن ن نهاب ت آشیاه هاشود
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با توجه به هشیال

ظام سعودی ده هنکرکت هساله نهاب ت ،س است یاهجا

تهاجما با هحوهکت هاابیه با جمهووهی نسوالها نکورنن ن جهوان تشو ع بوه عنوونن
هنکیردی برنی جیر حماکوت جرکوان هوای رفوننه نهاب وت ده سوخح دنییوا ن
نفزنکش هشرنع ت ن همچن ن یاهج سایتن نبتیاه عمل نب دست جرکانهاکا ها نون
دنعش هحسوب هاشود ده ننقع گسترش تنشهای ش عا -سنا ن مواکش قونه
حیوهت سعودی به عنونن ههبر جهان نهل سونت ن جهوان عورب ده شورنکخا دوه
نفرنط گرنکا نهابا ده هنخاه گسوترش کافتوه ن هشورنع ت ن جاکنوا آ سوعود هن
تهنکن ها دنن عنوری ضرنهی برنی ههاکا نب فشاهها ن بحورننهوای دهن وا ظوام
سعودی هحسوب هاشود بر نکن نساس نست ده سعودیها نتخاذ س است یواهجا
تهاجما با ههبری یود هن به عنونن هسوالهنی توننفعا ده برنبور بحرن هوا ن فشواهها
دهن ا هن ظر قرنه دند ن ن
تغییرات عرصه اقتصاد نفتی .دهآهنهای نقتوادی اشا نب فرنش فت همونه
به عنونن عنوری نساسا برنی تنننم ن توسعه قونه

عربسوتان سوعودی هحسووب

ها شود بر نساس نلنوکا دالن هر مانه ه زنن هنابع هالا دنلوتهوا نفوزنکش کابون،
تماکل آ ها برنی نتخاذ س است یاهجا تهاجما نفزنکش هاکابن نکن نلنوی دالن ده
ده و دنه  2٠٠٣تا  2٠١٣با نفزنکش تول ن ن همچن ن ده شورنکس نفوزنکش بهوای
فت تون سوت ذی ور نهبی یوود هن حونند  ٧٠٠ه ی واهد دچه نفوزنکش دهون نکون
ننقع ت بستر ن تون مننی هالا چبم برنی س ن ری س است یاهجا تهاجما نب سوی
عربستان هن فرنه درد نست ده نکون مهواهموب نسوت دوه عربسوتان بوا نعخوای
نهت ابن

هالا ن نقتوادی به بابکنرنن هنخاهنی ن قنه های بزهگ سعا هادنن آ ها

هن با س است یاهجا تهاجما یود همرن سابد کا حوننقل هوا ع نب هخالفوت جونی
آ ها ده یووم نکن هنکیرد شود لذن بهبود تونن هالا ن نقتوادی به عنونن کیا نب
ساکه های قنه

عربستان اشا نکجوابا ده نتخواذ ن تونننم هنکیوردی تهواجما ده

س است یاهجا نکن دشوه دنشته نست
تغییرات در روابت

استتراتک ر ر تا

 -واشتگتت  .ده یوووم هننبوس

نسترنترکک عربستان سعودی ن نهرکیا به عنونن هدون مهواهم قونه
سعودی ده سا های نی ر تحوچ
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یووم عربستان سعودی ده دنه نی ر ز تا حن بکادی صنق هادنون عربسوتان

س اسوا ظوام

ههما هخ دند نست ده نکن یووم هواتوونن
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به مهاه هولفه نساسا نشاه درد خست ن هولفه قو

گرفتن س اسوت هحووه شورق

ده س است یاهجا نهرکیا ن نفزنکش تمردز نکن دشوه بر شرق آسو ا ده هااکسوه بوا
تمردووز سوونتا آن بوور یانهه ا ووه نسووت دووه بووالخبع ده بریووا تغ وورن
نسترنترکک هکا

ده هننبووس

ن ننشننتن با تواب ر خونهون بوود هولفوه دنم س اسوت دواهش

هننییه نهرکیا ده یانهه ا ه ده دنه ننباهاست ده با توجه بوه هزکنوههوای هننییوه
گرنکا نهرکیا ده بحرن های هنخاه نی ها نن عرنق ن نفغا ستان ده دنه بوش ن عمق ن
س چ نگا نکن بحرن هاست ده حالا ده هکا

ن تظاه دنهد توا نهرکیوا ده بحرن هواکا

ها نن سوهکه به فع هتحنکن یوود بوه صووه

هسوتا ن جونی ننهد عمول شوود،

ننشننتن هونفق من ن س استا ست هنشن نست دوه منو ن نیتالفواتا ده سوخح
هنخاهنی ز ها تون ون تواب رنتا هنفوا بور هننبوس ن همیاهکهوای نسوترنترکک سونتا
عربستان ن نهرکیا ده هنخاه دنشته باشن
هولفه تاب رگذنه سوم بر هننبس نسوترنترکک نهرکیوا ن عربسوتان هنکیورد نی ور
ننشننتن ده قبا نکرنن ن تالش برنی حل ن فول بر اهوه هسوتهنی بوا هنکیردهوای
دکلیمات ک بود ده نرن ا جنی ده ههبرنن سوعودی نکجواد دورد نسوت ده ننقوع
سعودی هعتان ن ده هر گو ه زدکیا ب ن نکرنن ن غرب با هحوهکوت نهرکیوا

هااها
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تهنکنی برنی هننبس نسترنترکک سنتا عربستان ن نهرکیاست ن نهن ت هژک سوعودی
هن با مالشهاکا نساسا هنبرن یونهون دورد هولفوه مهواهم بورنب بریوا تنشوها کوا
نیتالفا

رف ده قالبهای سنتا هن دشونه ها دنن نکن نیتالفا

عالن بر بحرن های هنخاوه ن

هساکیا ها نن تعاهال

نکورنن ن غورب ،بوه حووب هوای حساسوتری ها نون حماکوت

عربستان نب ترنهکس

ز دش ن شن نست تووکر چکحه س نورد قضواکا عربسوتان

برنی حمال

 ١١سلتاهبر ده سنای نهرکیا مو ه ع نا نهند هساکل سرتنش ده هننبس

نهرکیا ن عربستان نست ده تادنون بنکن شیل ساباه ننشته نست
س ننکش بریا نیتالچ

ن تنش ها ده هننبس نسترنترکک عربسوتان ن نهرکیوا نب

ههمترکن نرن ا های ههبرنن سعودی نست سعودی ها هعتان ن ده تونننم ن تشونکن
نیتالچ
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ده هننبس نهرکیا ن عربستان نست دوه تونننم هننبوس نسوترنترکک بو ن دن

دنو ا ده هننبس دن دشوه ن تهنکن هننبس نسترنترکک با ننشننتن تهنکنی

نهن تا برنی هژک سعودی نست مرن ده ییول ده نکون هننبوس هواتون ون بوه هنزلوه

سرآغاب تضع ف ن فرساکش تنهکجا حادم ت آ سوعود ده مهواهموب هن ونهای
گسترد س اسا -نهن تا ن نجتماعا دنو ا هنخاه باشن همچن ن با توجه به نسوعت
ن فوذ نهرکیا ده ظام سعودی ،تضع ف اش هنخاهنی عربستان برنی نهرکیوا

قنه

ن تضع ف هننبس نسترنترکک دن رف هاتون ن فضای جنکنی هن برنی هخرح شونن
وکنا نب سوی هحافل نهرکیاکا ده یووم هنخاه ن هژک سعودی باعوث

تفیرن

شود ده سرتو من ن شرنکخا نست ده سعودیها با نحساس تردکن ن نرن ا ده ندنهه
هننبس نسترنترکک با نهرکیا سعا دنه ن تا قنه

ن تونن هنخاهنی یود برنی س ن وری

هنافع هن گسترش دند ن س است یاهجا دنشنرن ه ن تهواجما هن بوه عنوونن بونکل
س است یاهجا تننفعا ن هحافظه داهن ه گذشته د با دننن
به وه دیا ،عربستان سعودی بور یوالف هنکیورد توننفعا ن هحافظوهداهن وه
گذشته ده س است یاهجا ،ده دنه نی ر س است یاهجا تهاجما ن دنشونرن هنی
هن نتخاذ درد ده نب تغ ر ن تحوچ

ده مهاه هدن نصیا قونه

یوود هتوابر بوود

نست یا ننن سیخنتا حاد  ،نهاب ت ،دهآهنهای فتا ن هننبس نسترنترکک با نهرکیا
به عنونن مهاه هدن نصیا قنه

س اسا ده عربسوتان ده سوالهای گذشوته تغ ور ن

هونهد د ساباه بود نست شیاف ده یا ننن سوعودی ن بوه قونه

هسو نن سول

جنکنی نب ههبرنن با نهبکاباهای وکن ده یا ننن حاد  ،شیاف دهن وا نهاب وت ن
قنه

گرفتن نهاب ت نفرنط گرن ن هندکیا ن تزلز ن تردکن ده هننبس نسترنترکک بوا

نهرکیا نب جمیه تغ رنتا هستنن ده نحساس تهنکن ده ظام سوعودی هن نفوزنکش دند
ن باعث گرنکش ههبرنن سعودی به هنکیرد تهاجما ده س است یاهجا برنی هاابیه
با تهنکنن

س ش هن شن نست ضمن نکنیه نفزنکش هنابع هالا ن نقتوادی اشوا نب

فرنش فت ده کک دهه گذشته هنوابع هوالا چبم بورنی س شوبرد س اسوت یواهجا
تهاجما هن فرنه سایته نست
با توجه به تاکج باچ مش ن ننب س است یاهجا عربستان ز تا حن بکوادی بوه
نضع ت هر کک نب نهدان قنه

ن نکجاد وعا نضع ت باببا

ده سخح یا ننن آ سعود تثب ت قنه

ده آ ها بستنا دنهد

سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان  علی اکبر اسدی

تحوچتا هن تجربه مود ن ن ده به وع یود ده تاهکخ نکن دشوه باساباه کا ده بریا

ده بخشا نب سل سوم ن ساکان بخش نن بوه

شیاف های اشا نب هرحیه گذنه ن همچن ن تثب ت هنکیرد س است یاهجا ههبورنن
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جنکن هوضوعا هه تیاا هاشود ن تا بها ا ده تحوچ
هرحیه نی تع ن دننن ن باببا

دنییا یا ننن سعودی به

یوت شوود هنکیردهوای تهواجما ن هاجرنجوکا وه

ها تون ن همچنان نکرگا نصیا س است یاهجا نکن دشوه باشن ده حوب نهاب وت
تون مننی ههبرنن سعودی ده عبوه نب نضع ت اهتعاد دنو ا با هس نن به هعادلهنی
باببا

ده هننبس یا ننن حواد بوا جرکوان نهاب وت نهم توا نساسوا دنهد ده نکون

یووم ههبرنن سعودی کا باکن بتون نن نب جرکوان نهاب وت فاصویه گرفتوه ن هبوا ا
جنکنی نب هشرنع ت برنی یود نکجاد دننن ن کا نکنیه نهاب ت هندکیا دماه ضعف
نساسا شود
ده حوب نقتوادی تا هادنها ده هنوابع هوالا ده دسوترس ههبورنن سوعودی ده
سخح باچکا باشن ،ن ن ز های نکفای اش تهاجما ن دنشنرن ه ده س اسوت یواهجا
ز ده سخح باچکا حفظ هاشود نها ده صوهتا ده هنوابع هوالا سوعودیهوا دمواه
نفو شود کا هزکنه های س است یاهجا تهاجما بس اه نفزنکش کابن ،نهیوان تعونکل
س است یاهجا تهاجما نفزنکش ها کابن ده سخح هننبس عربستان ن نهرکیا وز توا
هادنها ده تنش ها ن تغ رن

دنو ا ده هننبس ندنهه کابون ،تماکول سوعودیهوا بورنی

س است های تهاجما تنننم یونهن دنشت ،نها بابگشت به هننبس نسترنترکک با ببا
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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گذشته کا عبوه داهل هننبوس بوه هرحیوه غ ور نسوترنترکک هواتون ون تغ رنتوا هن ده
هنکیرد س است یاهجا سعودیها باعث شود

