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1 سجاد حسنی

 

 *     2 ارسالن قربانی شیخ نشین

 چکیده

 -وستیدالملل و عواقب خاصی که چنین نظمی بر الگوهای تعامل و ساخت حاکم بر نظام بین

ار أثیر قرتهای ایران و عربستان را تحت ح و دامنة تنشسازد، سطای مترتب میدشمنی منطقه

ید ازتولبهایی مکمل دهد. در قالب سیاست دوستونی نیسکون، تهران و ریاض با ایفای نقشمی

 جنگ سرد پایان وعهده داشتند. وقوع انقالب اسالمی در ایران ای مطلوب آمریکا را بهنظم منطقه

ام تار نظآورد. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که ساخوجود تغییراتی را در این روند به

ر روابط جمهوری اسالمی دچگونه بر سطح تنش  ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۱های الملل حد فاصل سالبین

-ی نوواقعی نظرهاهای مقاله با تکیه بر گزارهایران و عربستان سعودی تأثیر داشته است؟ یافته

ژمونیک دار هکه در دورة زمانی مورد مطالعه، اقت دهدگرایی و رهیافت ثبات هژمونیک نشان می

سبت با نه همین بگرایی در حال گذار بوده و سمت چندجانبهالمللی بهآمریکا در ساختار نظم بین

ی هایتضعیف تمرکز ساختاری امریکا و برجسته شدن نقش روسیه و چین در روندها و پویای

یابی و دست ایران برای کسب رهبری جهان اسالمای خاورمیانه، روابط عربستان سعودی و منطقه

تحلیلی  -وصیفیهای بیشتری را بازتولید نموده است. مقاله حاضر تای تنشبه منزلت برتر منطقه

 شود. یمآوری ای و مراجعه به منابع اینترنتی گردبوده و اطالعات موردنیاز به روش کتابخانه

 یپساهژمون ک،ینظم هژمون الملل، نیب نظام ،یعربستان سعود ران،یا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای، های داخلی و منطقهروابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی افزون بر مؤلفه

الملل و متغیرهای برآمده از آن تأثیر پذیرفته است. در سطح داخلی، از ساختار نظام بین

کشور از یکدیگر نقش اصلی  روند تدریجی ادراک تهدیدآمیز رهبران و سیاستمداران دو

را در تصاعد بحران در مناسبات دوجانبه داشته است. منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور در 

های تهران و فارس و دریای سرخ نیز در این وضعیت دخیل بوده است. رقابتخلیج

های دو ریاض به حوزة ژئواستراتژیک و معادلة نفتی در اوپک نیز بسط داده شد. تنش

یکی از شدیدترین ضربات به  ۱۳۶۶ریشة تاریخی دیرینه و عمیقی دارد. در سال کشور 

-ها باال گرفت بهروابط دوجانبه وارد شد. در پی کشتار حاجیان ایرانی در این سال تنش

نحوی که امام خمینی )ره( اظهار داشتند حتی در صورتی که احتمال بخشش صدام 

نت عربستان سعودی به اسالم را فراموش کرد. توان خیاوجود داشته باشد، هیچگاه نمی

نیز موجب تیرگی بیشتر روابط دو کشور شد. سقوط جرثقیل  ۱۳۹۴وقایع حج تمتع سال 

ساخت و ساز و همچنین فاجعه منا دو رویدادی بودند که به خصومت دو کشور دامن 

ربستان در ، متعاقب واقعه حمله به کنسولگری ع۲۰۱۶زد. در نهایت، دو کشور از ژانویه 

 مشهد و سفارت این کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.   

گرفته در بستر آن بر پیچیدگی ای شکلالملل و نظم منطقهمتغیر ساختار نظام بین

-الملل و بههای تهران و ریاض افزوده است. ساخت حاکم بر نظام بینمنازعات و چالش

ای و تأثر از چینش، رقابت و تعامل مجموعه بازیگران منطقهتبع آن، نظم خاورمیانه که م

ای است، آثار و عواقب خاصی را بر روابط بازیگران واقع گر فرامنطقههای مداخلهقدرت

سازد. مناسبات ایران و عربستان و الگوهای تعامل و ای مترتب میدر سطح منطقه

الملل و های ساختار نظام بینبندیدشمنی این دو کشور نیز تابعی از صورت -دوستی

ای خاورمیانه است. ایاالت متحده در طول یک دهه پس از جنگ سرد دارای نظم منطقه

 ۱۱الملل بود. هرچند با وقوع حمالت فردی در ساختار نظام بینجایگاه منحصر به

های مختلفی در خصوص کاهش قدرت امریکا در رقابت بار دیگر دیدگاه ۲۰۰۱سپتامبر 

یر بازیگران مطرح شد. گروهی از تداوم و تثبیت نظم هژمونیک به سرکردگی با سا

امریکا سخن به میان آوردند و گروه دیگری نیز ایدة استقرار یک نظم پساهژمونیک 
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جدید و شکاف در نظم ساختاری و افتدار هژمونیک امریکا را مطرح کردند. حال پرسش 

یا پساهژمونیک چگونه بر تنش بین  قابل تأمل این است که وجود ساختار هژمونیک

عبارتی، گذار از نظم هژمونیک به پساهژمونیک یا گذارد؟ بهایران و عربستان تأثیر می

 ۲۰۰۱های بالعکس چه تأثیراتی بر سطح و دامنة منازعات تهران و ریاض حد فاصل سال

 داشته است؟  ۲۰۲۰تا 

 پیشینة پژوهش. 1

ن و عربستان منابع فارسی و انگلیسی متعددی در خصوص روابط جمهوری اسالمی ایرا

توان به چند دسته تقسیم کرد؛ گروهی از به رشتة تحریر درآمده است. این منابع را می

اند شناختی روابط دو کشور را مورد بررسی قرار دادهمنابع، از منظری تاریخی و دیرینه

 -ه از رهیافت تحلیلیای از منابعی ک(. آن دسته۱۳۹5)برای نمونه نک به: موسوی، 

هایی چون نظریهاند به تناوب از کالنمنظور واکاوی روابط دو کشور بهره گرفتهنظری به

-( استفاده کرده۱۳۹۳انگاری )متقی، ( و سازه۱۳۹۴رئالیسم تهاجمی )سمیعی و موسوی، 

(، ۱۳۹5نژاد، زده )مصلیهایی چون سیاست در جهان آشوباند. برخی دیگر نیز قالب

-(، واگرایی در روابط بین۱۳۹۶الملل )رحمدل و همکاران، ختار اقتصادی نظام بینسا

( و ژئوپلیتیک و بازدارندگی )محسنی و همکاران، ۱۳۹۲الملل )ازغندی و آقاعلیخانی، 

 اند.کار گرفته( را برای تحلیل تنش در روابط ایران و عربستان به۱۳۹8

رقابت استراتژیک دو کشور سنتی  ( درصدد بررسی۲۰۱8پژوهش شوجاهی و شفیک )

-ایران و عربستان با رویکردی ایدئولوژیک و پیامدهای احتمالی آن بر خاورمیانه برآمده

-اند. به عقیدة نگارندگان این پژوهش، رقابت استراتژیک ایران و عربستان، از پارادوکس

را در قالب دو ماهیت این رقابت گردد. اینهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی می

های دهند که مشتمل بر پیوندهای فراملی، جنگجنگ سرد جدید مورد بررسی قرار می

گیری از چارچوب تحلیل ( با بهره۲۰۱7نیابتی و کنشگران غیردولتی است. اسجد حمید )

ای سیاست خارجی و محور قرار دادن موضوع روابط ایران و عربستان و توافق هسته

های همیشگی ح نموده که قدرت و دستاوردهای نسبی محرکهبرجام این ایده را مطر

های داخلی که انگیزة ایران عمدتاً از قدرت، هویت و نگرانیاند؛ در حالیعربستان بوده

 گردد. ناشی می
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فارس را در کانون توجه گرایی در خلیج( نیز بررسی ژئوپولیتیک فرقه۲۰۱8رابی و مولر )

ا، رقابت ژئوپولیتیکی میان ایران و عربستان عامل محرکة قرار داده است. به عقیدة آنه

های نیابتی یمن، عراق و های کنونی خاورمیانه از جمله جنگتشدید اغلب درگیری

ساز تشدید های نیابتی زمینهمحور در نتیجة جنگباشد. این درگیری هویتسوریه می

شده است. استدالل  گرایی در منطقهها بر علیه شیعیان و گسترش فرقهبسیج سنی

ای که از زمان سقوط صدام نویسندگان این مقاله آن است که سطح باالی منازعات فرقه

فارس و خاورمیانه را فراگرفته، ریشه در موازنة ناپایدار قدرت در منطقة تابعه خلیج

وزن این منطقه یعنی ایران و عربستان دارد. در نهایت، سنگین کشمکش میان دو

-یکدیگر را به ۱۹5۰( معتقدند که ایران و عربستان از دهة ۲۰۲۰شیفی )نورمحمدی و 

اند و رقابت دو کشور طیف وسیعی از موضوعات را در بر عنوان رقیب در نظر گرفته

دهنده به روابط دو های گفتمانی شکلتوان در قالبهای این رقابت را میگیرد. زمینهمی

سیاسی جستجو کرد که به ادراکات متقابل طرف از جمله دین، قومیت و ماهیت نظام 

دهی به منازعه ایران و عربستان اند. در این راستا، نقش فرهنگ در شکلآنها شکل داده

 -عجم، ضدیت سنی -دهد که دوگانگی عربگردد. نتایج این مقاله نشان میبرجسته می

ایران و عربستان  های فرهنگی منازعةانقالبی، بنیان -کارانهشیعه و رویکردهای محافظه

 شوند.محسوب می

 

 . چارچوب نظری2

کنند از این باوران به برداشت سنتی از علم وارد مییکی از انتقادات مهمی که تجربه

ها به چه خوبی مؤید بهترین نظریة ما نظر از اینکه دادهگیرد که قطعدیدگاه ریشه می

-ای است که انسان میبهترین نظریه راستیتوانیم مطمئن باشیم که آن نظریه بهباشند نمی

تواند بپردازد. با هر تعداد محدودی از مشاهدات موجود همیشه بیش از یک نظریه 

هایی که در هر وجود خواهد داشت که با این مشاهدات سازگار باشد. بنابراین، داده

ها جز لحظة مشخص وجود دارد برای تعیین نظریة صحیح به نحوی که تمامی نظریه

ها دادگی نظریهکنار گذاشته شوند کافی نیست. این نتیجه عمدتًا در قالب اصل کم یکی

(. در ارتباط با موضوع رسالة حاضر نیز هیچیک از ۲۳۴: ۱۳88شود )چرنوف، مطرح می
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الملل از جامعیت تحلیلی برخوردار نیستند. در این راستا، تالش های روابط بیننظریه

های نظری نقص مزبور را برطرف نموده و تحلیل مناسبی شود از طریق ترکیب گزارهمی

های نظری توان از گزارهالملل میرا ارائه داد. برای بررسی وضعیت ساختار نظام بین

ها در گرایی بهره گرفت؛ بدین مفهوم که رفتار دولتگرایی ساختاری یا نوواقعواقع

جهت قرار گرفتن در یک ها بهکند و دولتچارچوب ساختار نظام معنا و مفهوم پیدا می

ای بروندادهای مشابهی را در عرصة المللی مشترک، به میزان قابل مالحظهساختار بین

-تواند توضیحتنهایی نمیدهند. اما این امر بهسیاست خارجی و امنیتی خود انعکاس می

تان سعودی الملل بر روابط ایران و عربسکنندة تأثیرات ساختار نظام بیندهنده و تبیین

های نظری باشد زیرا نیز در این روند مؤثر است. در این مسیر بایستی توجه داشت گزاره

شوند باید از لحاظ منطقی با یکدیگر سازگار که در پیکرة باورهای ما با هم تلفیق می

-ها میان واقعرغم وجود برخی تفاوت(؛ از این منظر، به۲۴۰: ۱۳88باشند )چرنوف، 

ی و نظریة ثبات هژمونیک، نظریة گیلپین در ادامة سنت نظری والتز قرار گرایی ساختار

های گیرد. در واقع، گیلپین عمدة تالش خود را معطوف به برطرف نمودن کاستیمی

الملل نموده است. ذیالً واسطة عدم پرداختن به اقتصاد سیاسی بینگرایی بهنظریة نوواقع

گرایی ساختاری و نظریة ثبات ای نظری واقعهترین گزارهبه بررسی و تشریح اصلی

 شود:هژمونیک پرداخته می

 گرایی ساختاری . نظریة واقع1.2

-ای بازخوانی شده از واقععنوان نظریهبه ۱گراییگرایی ساختاری یا نوواقعنظریه واقع

های موازات تالشدر واکنش به رفتارگرایی و به ۱۹7۰گرایی کالسیک، در اواخر دهه 

گرایی شکل گرفت. این دیدگاه نظری بیشتر پردازان جدید برای علمی کردن واقعهنظری

است.  ۳،«المللنظریه سیاست بین»ویژه اثر پرنفوذش، به ۲های کنت والتزمربوط به نوشته

عنوان گرایی کالسیک نظیر دولت بههای واقعگرایی بسیاری از ویژگیکه نوواقعدر حالی

محوری  -الملل و قدرت را به صورت مفهوم تحلیلیست بینبازیگر اصلی صحنه سیا

ها المللی دولتحفظ نموده، ولی عمدتاً توجهات را به مختصات ساختاری نظام بین

                                                           
1. Structural Realism (Neorealism) 
2. Kenneth Neal Waltz 
3. Theory of International Politics 



286 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ   سوم 

 س  و هشت 

 1399پای ز  

 
 
 

گرایی (. در واقع، نوواقع8۴: ۱۳88کند نه به واحدهای متشکل آن )قوام، معطوف می

الملل قرار تحلیل را نظام بینالملل، سطح ضمن تأکید بر فقدان اقتدار مرکزی در نظام بین

کند. در الملل، نوع و قواعد بازی را مشخص میدهد و معتقد است ساختار نظام بینمی

 شود.ها نسبت به یکدیگر بر پایه نبود اقتدار مرکزی تنظیم میالملل، رفتار دولتنظام بین

د این است که شومسئله اصلی که برای والتز اهمیت دارد و بنیان نظریه او محسوب می

ایدئولوژیک و غیره  -هایی که از نظر سیاسیرغم تفاوتالملل بهچرا دولتها در نظام بین

-گذارند؟ این شباهت را نمیدارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می

توان براساس ویژگی واحدها توضیح داد و در مقابل باید به یک برداشت سیستمی از 

و واحدهای  ۲مرکب از یک ساختار ۱ملل متکی بود. به اعتقاد والتز، هر نظامالسیاست بین

دهد راجع به نظام گستر است که امکان میای نظاماست. ساختار مؤلفه ۳در حال تعامل

گیرد اما بعد عنوان یک کلیت بیندیشیم. ساختار در وهله اول با تعامل واحدها شکل میبه

کند. ساختار براساس ترتیب اجزاء تعریف را تعیین می هااز شکل گرفتن، رفتار دولت

تواند به تغییر ساختاری منجر شود شود و تغییرات در این ترتیبات است که میمی

صورت الملل به(. نحوة توزیع قدرت که در عرصة روابط بین۱۱۳: ۱۳8۶)مشیرزاده، 

دنبال خاصی را بهکند، بروندادهای سیاست خارجی یک، دو و چندقطبی نمود پیدا می

کرد، بر دو دارد. موضوع ایدة چندقطبی که کنت والتز آن را پس از جنگ سرد دنبال می

بنیان استوار بود: پایان وضعیت دوقطبی و تحقق این مسئله که قدرت امریکا در 

درازمدت رو به افول است و چندین قدرت بزرگ نیز وجود دارند که درصددند تا 

دة چندقطبی ارائه دهند. برای تشخیص اینکه کدام کشور یک تفسیر خاص خود از ای

های مادی و گیرد: توانمندیشود دو ویژگی مدنظر قرار میقدرت بزرگ محسوب می

های اقتصادی و نظامی و نقش اجتماعی. والتز در این ارتباط معتقد است که توانمندی

طور جداگانه سنجید را به توان تقسیم کرده و هریکهای کشورها را نمیسایر توانمندی

 (. ۱8: ۱۳۹5شهیدانی، )هدایتی

 . نظریة ثبات هژمونیک2.2

                                                           
1. System 
2. Structure 
3. Interacting Units 
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های مکتب رئالیسم است که الملل، از زیرشاخهدر روابط بین ۱تئوری ثبات هژمونیک

المللی لیبرال مستلزم مدیریت یک قدرت برتر طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین

های اقتصادی ترین قابلیتاز یکسو دارای بزرگترین و قوی است. قدرت برتر یا هژمون

)همراه با سطح باالیی از نیروی نظامی و نفوذ ایدئولوژیک( است و از سوی دیگر، 

(. چارلز 857: ۱۳85باشد )قنبرلو، الملل میمروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین

ترین شارحان این نظریه صلیاز جمله ا ۴و رابرت گیلپین ۳استفن کراسنر ۲کیندلبرگز،

 اند.  بوده

 شودیمصورت متغیر مستقل در نظر گرفته در چارچوب نظریة مزبور مفهوم هژمونی به

ود. در شرتبط معنوان متغیر وابسته( و سعی بر این است تا این مفهوم به مفهوم رژیم )به

ی قتصادار روابط ویژه دهای باثبات بهواقع فرضیه اصلی این نظریه آن است که رژیم

ه و نمود الملل به هژمونی بستگی دارند که مبادرت به ایجاد هنجارها و مقرراتیبین

عضا اگیری از توانایی خویش جهت ترغیب سایر سپس بر عملکرد آنها از طریق بهره

م آن گیری از قدرت مستلزبرای همکاری تحت قدرت هژمونی آن، نظارت نماید. بهره

تا  زایامها از لحاظ قدامات مثبت برای ایجاد ساختاری از انگیزهاست که هژمون از ا

نگه  ر نظاممراتب قدرت استفاده نموده و بدین ترتیب اعضا را دترین سطح سلسلهپایین

انه، رطلبدارد. با این حال، امکان دارد چالش موقعیت هژمون از طریق منافع تجدیدنظ

 (. ۱۱7: ۱۳88اسباب سقوط رژیم را فراهم کند )قوام، 

یکی از مفروضات کلیدی نظریة ثبات هژمونیک باور به افول قدرت هژمون است. بنابر 

های این نظریه، نظام هژمونیک مبتنی بر ناپایداری و مستلزم مداخلة مداوم مفروضه

قدرت هژمون است و همین عوامل داخلی و خارجی ناپایدارکنندة نظام هژمونیک باعث 

هژمونیک انگیزه و توانایی خود را برای مدیریت نظام شود در نهایت قدرت می

خودساخته از دست بدهد. بنابراین، از منظر تئوری ثبات هژمونیک، هژمون آن بازیگری 

الملل از جمله نظم گیری حاکم بر نظام بینهای تصمیماست که قواعد و هنجارها و رویه

                                                           
1. Hegemonic Stability Theory 
2. Charles P. Kindleberger 
3. Stephan Krasner 
4. Robert Glipin 
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ثباتی به بازیابی ا و بروز بیکند و در صورت تخطی سایر کشورهای را تنظیم میمنطقه

باشد؛ کند. هژمون قدرتی چندبعدی است که متضمن نظم و تعادل نظام مینظم کمک می

گیرند. نحوی که با افول آن قواعد و هنجارهای نظام در معرض چالش جدی قرار میبه

 المللی اقتصادی )از جملههای بینقدرت برتر اقتدار هژمونیک خود را از طریق رژیم

های کنترل تسلیحات و ( و امنیتی )ملل متحد و رژیم۲و سازمان تجارت جهانی ۱گات

ثباتی در نظم کند و هرگونه تزلزل در این وضعیت به پیدایش بیخلع سالح( اعمال می

 جهانی منجر خواهد شد. 

تم تواند به یک بحران وسیع جهانی و یا حتی سقوط کل سیسافول قدرت هژمون می

شورها تواند انتقال قدرت به دیگر کنتیجة دیگر افول قدرت هژمون میمنجر گردد. 

د و ه ایجابتواند به ایجاد ثبات و افول آن توان گفت که ظهور یک هژمون میباشد. می

بری ثباتی منجر شود. یکی دیگر از دالیل تضعیف ثبات هژمونیک، نابراگسترش بی

است  یای ثبات هژمونیک است. ممکنبرداری از مزاکشورهای عضو غیرهژمون در بهره

ن ارمغا شود مزایای کمتری برای آنها بهها تحمیل میقواعدی که بر گروهی از دولت

یرا زورد؛ توان از مفهوم همکاری متقابل سخن به میان آآورد، در این صورت دیگر نمی

و  وامق)کنند آنها در قیاس با پایبندی که به رژیم دارند مزایای کمتری دریافت می

 (.58: ۱۳۹5میریوسفی، 

 

 . گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک3

های طلبانه و هژمونیک قدرتاز منظر نظری و سیاست عملی، همواره رفتارهای چیره

گرا یا های مقابلهاند. آنچه عمدتاً در قالب واکنشهایی مواجه بودهبزرگ با چالش

جو صادر های رقیب و ستیزهمردمی، دولتهای ها، گروهاز سوی ملت ۳ضدهژمونیک

آفرینی، نبرد و از روند دائمی چالش« کنش ضدهژمونیک»شود. در این ارتباط، مفهوم می

برای تشریح این  ۴جو حکایت دارد. جان ایکنبریتجدید سازمان در برابر قدرت چیره

                                                           
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
2. World Trade Organization (WTO) 
3. Anti-Hegemonic 
4. John Eikenberry 
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ارن در کنار های ممکن برای حفظ ویژگی روابط قدرتی نامتقنوع رفتار از تعبیر شیوه

کند: سلطه تحمیلی جویی استفاده و آن را چند وضعیت معرفی میتداوم استیال و چیره

شود؛ بازیگرانی که با وجود که به رفتار کشورهای ضعیف و درجه دوم مربوط می

ناراحتی از وضعیت زیردستی و میل مفرط به رهایی از آن از توانایی مقابله با بازیگر 

داند. در نوع می« امپراتوری غیررسمی»ند. وی این حالت را نوعی جو محروم هستچیره

، دولت هژمون تا میزان «نظام هژمونیک با حداقل اشتراک منافع طرفین»دوم، یعنی 

های آنان در مقابله کند تا انگیزهمشخصی به توزیع خدمات در مناطق زیردست اقدام می

(. ۱۳۰: ۱۳۹۳گر کالجی، می و کوزهیا براندازی تا سطح قابل تحملی کاهش یابد )کر

های تئوریک و عملی گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک ذیالً به بررسی نشانه

 شود:پرداخته می

 در حوزة نظری  -1-3

المللی تحت عنوان های اخیر، حضور باثبات و مداوم چین و روسیه در نظم بینطی سال

های اقتصادی و امنیتی تغییر داده لملل را در زمینهاهای بزرگ، موازنه در نظام بینقدرت

است. چین و روسیه سعی کرده اند که با تلفیق توانایی های نظامی و اقتصادی خود، 

هنجارهای بنا نهاده شده توسط ایاالت متحده را در جهان امروزی به چالش بکشند. از 

ای ای و فرامنطقهی منطقههاریزی سازمانتوان به ایجاد و پایهجمله این اقدامات می

های مستقل خود را کند تا سیاستاشاره نمود که فرصتی را برای این دو کشور مهیا می

الملل اثر هایی بر تصمیمات تهاجمی واشنگتن در نظام بینپیگیری کنند و با ایجاد ائتالف

نایی ایجاد (. فرید زکریا معتقد است نظام سیاسی امریکا توا۱5: ۱۳۹۹بگذارند )بازگیر، 

گشای مسائل پیچیده باشد از دست داده است ای را که مشکلهای گستردهائتالف

 (.7۲-7۳: ۱۳۹۳)کالرک و هوک، 

قطبی تحت سلطة ایاالت متحده جهان چندقطبی در حال ظهور، بیش از جهان تک

ای خواهد بود. پایان چیرگی های بزرگ و منطقهمستعد ستیز از جمله جنگ میان قدرت

ای با ویکم تفاوتی ریشهانداز راهبردی آغاز سده بیستریکا به معنی آن است که چشمام

اند. کل کالبد با آن خو کرده ۱۹۴5چیزی خواهد داشت که سیاستگذاران امریکایی از 

بر پا کرد بر شالودة تفوق نظامی و اقتصادی  ۱۹۴5نظم جهان که ایاالت متحده پس از 
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بین رفتن آن شالوده، این بنا هم فرو خواهد ریخت. افت آن کشور مبتنی بود. با از 

قدرت امریکا به معنی پایان سلطه ایاالت متحده در سیاست جهان و آغاز گذار به آرایش 

(. بخش عمدة دالرهای آمریکا در جهان ۹۹: ۱۳۹۳ای از قدرت جهانی است )لین، تازه

یاالت متحده قرار دارد. هند، در اختیار چین است و چین در جایگاه بزرگترین طلبکار ا

داری استبدادی چین نیز اند. الگوی سرمایهاندونزی، برزیل و ترکیه نیز وارد صحنه شده

تدریج صادر شده و الگوی لیبرال آمریکا را به چالش کشیده است. شورای اطالعات به

ن اذعا ۲۰۳۰خود دربارة گرایش جهانی در سال  ۲۰۱۲ملی آمریکا در گزارش دسامبر 

-المللی بهقطبی به پایان رسیده و دورة تفوق آمریکا در سیاست بینلحظة تک»کرد: 

 (.7۰: ۱۳۹۶مان، )کالی« سرعت در حال افول است

 ست عملیدر حوزة سیا -2-3

الملل از پایان جنگ جهانی دوم با تغییراتی اندک مناسبات ایران و ساختار نظام بین

نیکسون،  ۱در قالب سیاست دوستونی ۱۹7۰ر دهة عربستان را تحت تأثیر قرار داد. د

ای اقتصادی سیاست منطقه -عنوان ارکان نظامی و مالیترتیب بهایران و عربستان به

قطبی، نقش ریاض کردند. با پایان جنگ سرد و ورود به نظام تکآمریکا ایفای نقش می

فشارهای سیستمی  ها تحت تأثیرای آمریکا تغییر یافت؛ سعودیدر راهبرد خاورمیانه

ای ایاالت متحده های منطقهروند ادغام در نظم آمریکایی را شدت بخشیده و در عملیات

از جمله اخراج صدام از کویت حضور فعالی را ایفا نمودند. در مقابل، جمهوری اسالمی 

غربی گفتمان و رویکرد متفاوتی را در ضدیت با شرقی نهگیری از سیاست نهایران با بهره

 ای برآمده از آن بازتولید کرد. الملل و نظم منطقهاختار نظام بینس

های ثباتی و ناامنی در زیرسیستمای گذار به نظم پساهژمونیک، افزایش بییکی از نشانه

 ۲۰۱۲ای چون خاورمیانه و شمال آفریقا است. مقامات دولت اوباما در آوریل منطقه

حل سوریه وجود ندارد و به اجبار به راه ای برای حمله بهاذعان کردند که بودجه

موازات این روند، (. به7۴: ۱۳۹۶مان، دیپلماتیک برای بحران سوریه تن دادند )کالی

ای را به متحدان و شرکای های توازن قوای منطقهایاالت متحده تالش نمود هزینه

ا تشدید کرده گونة خاورمیانه رومرجای خود واگذار کند. این عامل وضعیت هرجمنطقه

                                                           
1. Two-Pillar Policy 
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های بالقوة تنش ژئوپلیتیکی و هویتی و کشورهایی چون ایران و عربستان را که از زمینه

برخوردارند، در شرایط تصاعد بحران قرار داده است. دولت ترامپ معتقد است که 

شده از سوی گیری منافع حاصل از ثبات هژمونیک فراهمکشورهایی مانند چین با بهره

در عمل بیشترین سود را  -های آن را پرداخت کنندنکه سهمی از هزینهبدون ای -امریکا

اند. در چنین شرایطی دولت ترامپ رهیافت کاالیی کردن امنیت از وضعیت یادشده برده

گری و سیاست خارجی امریکا، از های مداخلهرا تعقیب نموده و ضمن کاهش هزینه

کند. ومی برای همگان خودداری میعنوان یک خیر مشترک و کاالی عمتأمین امنیت به

المللی اقتصادی و امنیتی جهانی و های بینبرآیند این وضعیت خروج امریکا از رژیم

 گرفته در بستر آن است. ای شکلتضعیف نظم اقتصادی و امنیتی منطقه

 

 . گذار ساختاری به نظم پساهژمونیک در تفکر استراتژیک عربستان4

المللی همراه شد؛ در واقع، وقوع ولی عمده در نظم بینورود به هزارة جدید با تح

شدت تحت تأثیر قرار داد. اتحاد سنتی واشنگتن و ریاض را به ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱حوادث 

که ریاض سپتامبر از اتباع سعودی بودند، در حالی ۱۱مهاجم حمالت  ۱۹نفر از  ۱5

ه حامیان تروریسم مدعی بود نقشی در این خصوص نداشته است. قانون عدالت علی

خواه و دموکرات جمهوریموسوم به جاستا که توسط کنگره و با رأی قاطع دو حزب 

سعودی داد از دولت سپتامبر اجازه می۱۱قربانیان حمالت های تصویب شد، به خانواده

ای به پیوندهای صفحه ۹۰۰صفحه از گزارش  ۲8شکایت کرده و غرامت دریافت کنند. 

(. انتقال فرماندهی نیروهای Bocchi, 2019کرد )گرایی اشاره میاطعربستان با افر

تردیدها در خصوص  ۲۰۰۳مرکزی امریکا از عربستان به قطر )پایگاه العدید( از سال 

 Gordon andای امریکا را تقویت نمود )نقش و جایگاه ریاض در سیاست خاورمیانه

Schmitt, 2003.) 

تهاجم شوروی به افغانستان از طریق حمایت مالی، عربستان سعودی که در مواجهه با 

سیاسی و تسلیحاتی از مجاهدین افغان نوعی نفع مشترک با امریکا علیه نفوذ کمونیسم 

در این کشور شکل داده بود، انتظار داشت در جریان حمله دولت بوش به افغانستان 

استراتژیک واشنگتن  منزلة اشتباهای را ایفا نماید. ریاض سقوط صدام را بهنقش ویژه
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کار سعودی حملة امریکا به عنوان مثال، سعود فیصل دیپلمات کهنهکند. بهقلمداد می

: ۱۳۹۴کند )خضری و همکاران، معرفی می« ای به ایرانای در دیس نقرههدیه»عراق را 

عنوان یکی از دشمنان استراتژیک ایران (. از این منظر، سقوط رژیم بعث صدام به۱8۶

-وجود آورد که جمهوری اسالمی با بهرهنوعی خأل قدرت را در صحنة سیاسی عراق به

دست گیری از تحول یادشده توانست موازنه قوا را در روندهای سیاسی این کشور به

نفع ایران، نقش و جایگاه عربستان در عراق کاهش گیرد. همزمان با تغییر موازنة قوا به

 پیدا کرد و دو طرف تا آستانة قطع روابط دیپلماتیک حرکت کردند. 

تحول بعدی همگام با ظهور و گسترش تحوالت بیداری اسالمی خاورمیانه و شمال 

ز متحدان عرب خود در مقابل دومینوی که دولت اوباما اافریقا صورت گرفت؛ جایی

اعتراضات مردمی حمایت چندانی نکرد. سقوط متحدان سنتی ریاض در جهان عرب از 

علی در العابدین بنجمله علی عبداهلل صالح در یمن، حسنی مبارک در مصر و زین

های امنیتی واشنگتن از اعتبار تونس، مقامات پادشاهی را متقاعد ساخت که تضمین

نی برخوردار نیست. عدم پشتیبانی امریکا از مبارک این نگرانی را در میان مقامات چندا

وجود آورد که در صورت شروع اعتراضات در عربستان، پادشاهی نیز به ریاض به

(. سرایت دامنة ۲7۰: ۱۳۹۶سرنوشت قاهره دچار خواهد شد )رستمی و کریمی، 

یمن، عمان، امارات و حتی عربستان نیز جزیره عربستان از جمله بحرین، تحوالت به شبه

رو، ریاض برخالف رهیافت دولت اوباما تر نمود. از اینمعادلة امنیتی ریاض را پیچیده

 گری را در قبال اعتراضات مردمی خاورمیانه در پیش گرفت. سیاست ضدانقالبی

در نهایت که  5+۱ای تهران و مذاکرات مستقیم ایران و امریکا در قالب گفتگوهای هسته

وضوح در تعارض با منافع ریاض قرار داشت. مقامات به انعقاد برجام منجر گردید، به

سازی اورانیوم توسط رسمیت شناختن غنیسعودی اعتقاد داشتند چنین توافقی ضمن به

-اش را افزایش مینظامیهای شبهایران، توانایی این کشور در حمایت از متحدان و گروه

مفهوم تعمیق بیشتر واشنگتن به -وفصل تدریجی معادلة تهرانر، حلدهد. از این منظ

ها با عنایت به تحول یادشده، راهبرد واگرایی در روابط امریکا و عربستان بود. سعودی

-بخشی به شرکای راهبردی خود را با جدیت بیشتری در دستورکار قرار دادند. بهتنوع

ی به سامانة پاتریوت امریکایی، ملک رغم اتکای سیستم دفاع موشکی پادشاهی سعود
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را نهایی کرد  ۴۰۰، خرید سامانة اس۲۰۱7سلمان در جریان سفر به مسکو در اکتبر 

(Reuters, Oct 2017    .) 

نظر ریاض هرچند از ترور سردار سلیمانی و درگیری روزافزون آمریکا و ایران راضی به

های حیاتی گرفتن زیرساختهای جدی در زمینة هدف قرار رسید، اما نگرانیمی

داند که در صورت وقوع سعودی و تداوم جنگ فرسایشی یمن تداوم یافت. پادشاهی می

-گذار اصلی ماجراجویی او تبدیل میجنگ به یکی از سکوهای پرتاب ترامپ و سرمایه

در مورد ایران « تغییر رژیم»سازی سیاست شود. حتی در صورت توفیق ترامپ در پیاده

امنیت نخواهد داشت؛ چراکه ممکن است عربستان هدف بعدی باشد. در  نیز ریاض

مانند سایر متحدان نزدیک امریکا از جمله کردها و سناریوی مزبور، رژیم سعودی به

شود. بنابراین، ریاض باید توانایی الزم برای تأمین امنیت خود در مجاهدین افغان رها می

گرانة ترامپ در سیاست شد. رویکرد معاملهشرایط فقدان حمایت امریکا را داشته با

خارجی، نگرانی مقامات عربستان سعودی را برانگیخته است. از این منظر، عواقب 

-تواند برای رژیم آلهای امریکا در رابطه با ایران میناخواسته عدم کارآمدی سیاست

ارجی که مندی از دشمن خسعود بدون بهرهبار باشد. افزون بر این، آلسعود فاجعه

بخشد، توانایی الزم برای خاموش کردن گرایانه عربستان را رسمیت میشعارهای ابر ملی

 (.Al-Rasheed, 2020دهد )صدای انتقادی داخلی را از دست می

 

 . گذار ساختاری به نظم پساهژمونیک از منظر جمهوری اسالمی ایران5

مبنای اصل نه شرقی نه غربی و جمهوری اسالمی ایران از زمان وقوع انقالب اسالمی بر 

گیری عدم تعهد فعال را سرلوحة های قدرت جهانی، جهتعدم وابستگی به قطب

ها و اعتقادات سیاست خارجی خود قرار داده است. جمهوری اسالمی بر اساس آموزه

ای کند. به گونهاسالمی در سیاست خارجی خود از مناسبات مبتنی بر سلطه اجتناب می

طور منطقی، المللی حفظ و افزایش یابد. بهحترام کشور و ملت در عرصة بینکه عزت و ا

برنتافتن سلطه متضمن و مستلزم عدم وابستگی به نظام سلطه و عدم تعهد نسبت به 

تنها (. جمهوری اسالمی نه۱۳۰: ۱۳88فیروزآبادی، گر است )دهقانیهای سلطهقدرت

عنوان مروج و پرچمدار مقاومت اسالمی در هروابط مبتنی بر سلطه را برنتافته، بلکه ب
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ای امریکا، رهیافت امنیت منطقه ایفای نقش نموده و در تقابل با الگوی مداخلة منطقه

های منطقه را طرح و تعقیب کرده است. در همین بومی از رهگذر کنشگری فعال دولت

و هیمنة آمریکا در دنیا  قدرت آمریکا و اقتدار»اند: ای اظهار داشتهاهلل خامنهارتباط آیت

و رو به زوال است... آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقالب افول رو به 

آموزان و دانشجویان، در دیدار دانش )بیانات« تر استمراتب ضعیفپیروز شد، به

۱۲/۰8/۱۳۹7 .) 

نفع ای بهتدریج موازنة منطقهای پیش رفت که بهگونهالمللی بهای و بینشرایط منطقه

با استفاده از خأل قدرت شکل  ۲۰۰۳ایران تغییر پیدا کرد. جمهوری اسالمی ایران از سال 

نفع خود تغییر نظامی را به -گرفته در عراق پساصدام توانست موازنة نیروهای سیاسی

های نیابتی ایران نیز توانست ضمن تبدیل شدن به عنوان یکی از اهرماهلل بهدهد. حزب

-یکی از بازیگر عمده در صحنة داخلی لبنان، نوعی بازدارندگی را در برابر اسرائیل به

عنوان پلی وجود آورد. در سوریه نیز دولت اسد روابط بسیار نزدیکی با ایران داشته و به

وهای وابسته به ایران در لبنان و فلسطین عمل نموده برای الحاق جمهوری اسالمی به نیر

نیز ضمن اثبات قدرت بازدارندگی ایران، شرایط  ۲۰۱5است. انعقاد برجام در ژوئیه 

وجود آورد. مناسبی را برای افزایش فضای حرکتی جمهوری اسالمی در منطقه به

ادراک نمودند. آنها های تعارضی و تهدیدآمیز ها را در قالبها تمامی این نشانهسعودی

های امنیتی و سیاسی متحدان معتقد بودند ایاالت متحده در  انعقاد این توافق دغدغه

 فارسی و عربی خود را لحاظ نکرده است.خلیج

 

 . تأثیرات گذار ساختاری بر روابط ایران و عربستان6

صادی خاصی گذار از نظم هژمونیک به پساهژمونیک تأثیرات سیاسی، امنیتی، نظامی و اقت

-سازد. عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در حوزهای میرا متوجه نظم منطقه

فارس، شبه جزیرة عربستان، شمال آفریقا و شامات رقابت جدی دارند. های خلیج

بندی، چینش و الگوی کلی مناسبات ایران و عربستان نیز با عنایت به تغییرات در قطب

گردد. در این میان، جنگ عراق تبع از چنین روندی متأثر میهالگوهای تعامل واحدها ب

(، بحران یمن ) ۲۰۱۱(، بحران سوریه )از سال ۲۰۰۶اهلل )(، جنگ اسرائیل و حزب۲۰۰۳)

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2596
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2596
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روند شمار میترین نقاط عطفی به(، اصلی۲۰۱7( و بحران قطر )از ژوئن ۲۰۱5از سال 

قتصادی روند یادشده قابلیت طرح و امنیتی و ا -که در تبیین تأثیرات سیاسی، نظامی

 بررسی دارند: 

 أثیرات سیاسیت -1-6

دولت اوباما و تنها گذاشتن عربستان  ۱سوی آسیایدر عرصة سیاسی، دکترین چرخش به

ای با ایران، ریاض را متقاعد نموده تا ضمن ورود مستقیم به در بحبوحة منازعة منطقه

ای جدید برای مقابله با تهدیدات خود ای منطقهههای نیابتی خاورمیانه، از ائتالفجنگ

تالش نمود جبهة واحد عربی در  ۲۰۰8تا  ۲۰۰۳های بهره گیرد. عربستان حد فاصل سال

ها (. در آغاز بیداری اسالمی، سعودی۱۱: ۱۳۹۶وند، برابر ایران را تشکیل دهد )نورعلی

نة ایران و محور گیری تجدیدنظرطلباجبهة طرفدار وضع موجود را در مقابل جهت

مقاومت تشکیل دادند. بر این مبنا، ریاض در ائتالف راهبردی با کشورهایی چون مصر، 

امارات متحده عربی، بحرین، سودان، جیبوتی و اریتره قرار گرفت. کشورهایی چون 

 ها وارد شدند.  سازی سعودیتناوب در راهبرد ائتالفپاکستان، ترکیه و کویت نیز به

از وعدة بایدن در خصوص بازنگری در روابط با عربستان سعودی را  ترس عربستان

سلمان با بنیامین نتانیاهو و یوسی کوهن در شهر توان در دیدار عجوالنة محمد بنمی

کرات از نقش منفی ریاض در مورد مالحظه قرار داد. بایدن به ۲۰۲۰نوامبر  ۲۲نئوم در 

رسد حمایت از طبقة سنتی خاندان سعودی مینظر پروندة قتل خاشقچی انتقاد کرده و به

اند، را در اولویت سیاست راهبردی خود قرار که در دورة ملک سلمان سرکوب شده

-بندی روابط دو طرف در مقابل ترکشتوان عایقدهد. از این منظر، تحرک اخیر را می

-ض و تلای دولت بایدن تلقی کرد. بدین مفهوم که ریاهای احتمالی سیاست خاورمیانه

روند که در حال گذار به سطح جدیدی از شمار میآویو دو متحد عمده در منطقه به

های احتمالی ها برای مقابله با ترکش(. سعودیFerziger, 2020باشند )روابط می

-سازی روابط با اسرائیل را برگزیدهسمت عادیواگرایی در روابط با واشنگتن، حرکت به

آید. برای این شمار میگزار و حامی اصلی چنین راهبردی بهسلمان کاراند. محمد بن

                                                           
1. Pivot to Asia 
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منظور وی تهدید مشترک مقابله با ایران را محور تعامالت پنهانی با اسرائیل در 

 دستورکار قرار داده است. 

 امنیتی -تأثیرات نظامی -2-6

در واکنش، ریاض گسترش توان راهبردی را از طریق افزایش خریدهای تسلیحاتی را در 

ها به این دنبال سقوط مبارک و عدم حمایت آمریکا، سعودیدستورکار قرار داده است. به

امنیتی کنند.  -های سیاسی و نظامینتیجه رسیدند که باید رأساً مبادرت به تشکیل ائتالف

، عربستان طرح ایجاد اتحاد استراتژیک ۲۰۱5الشیخ در مارس در قالب اجالس شرم

ای خود قرار داد. در دسامبر ی را در دستورکار سیاست منطقهخاورمیانه یا ناتوی عرب

ها ائتالف اسالمی مبارزه با تروریسم را مطرح کردند. مرکز عملیات نیز سعودی ۲۰۱5

هزار نیرو با  ۱5۰کشور عربی و  ۲۰مشترک این ائتالف در ریاض قرار دارد. بیش از 

« تندر شمال»ظامی با عنوان مانور مشترک ن ۲۰۱۶محوریت عربستان سعودی در فوریه 

ها برای رفع معمای امنیتی (. سعودی۱۴۱: ۱۳۹7را برگزار کردند )قاسمی و همکاران، 

عملیات طوفان  ۲۰۱5ناشی از تهدید انصاراهلل برای مرزهای جنوبی پادشاهی از مارس 

عربستان با تشکیل ائتالفی از  ۲۰۱7قاطعیت را آغاز کردند. در گام بعدی، در ژوئن 

جانبة قطر را در شورهای مصر، امارات متحده عربی و بحرین، راهبرد محاصرة همهک

ای آن یعنی الجزیره در پیش گرفت. استدالل ریاض این بود که دوحه و بازوی رسانه

اهلل و حماس گام های شورای همکاری و نزدیکی با ایران، حزبمسیر ضدیت با سیاست

 دارد.بر می

ی امریکایی از منطقه نیز خبر بدی برای مقامات ریاض اعالم خبر خروج نیروها

نفع شود. خأل قدرت ناشی از فروپاشی صدام عامل عمدة تغییر موازنة قوا بهمحسوب می

ای های سیاست منطقهایران در عراق بود. چنین وضعیتی از طریق افزایش هزینه

و  ۲۰۳۰انداز ون چشمهای بلندپروازانه چعربستان، توجه پادشاهی را از اجرای پروژه

سیاسی ریاض برای  -بخشی به اقتصاد را منحرف نموده و توانایی دیپلماتیکتنوع

دهد. در نقطة الشعاع قرار میهای یمن، لیبی، قطر و بحرین را نیز تحتمدیریت بحران

اوج واگرایی عربستان با ایران، اوباما اعالم کرد دو کشور باید منطقه را شریک شوند. 

سمت شرق نیز تهدیدی جدی برای در سیاست خارجی امریکا و چرخش بهتحول 
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-وجود آورد چراکه رهیافت امنیت وارداتی عربستان را بهمقامات ریاض محسوب به

به تأسیسات نفتی آرامکو نشان  ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۴الشعاع قرار داد. حمالت شدت تحت

   داد که امنیت ریاض برای امریکا چندان اولویت ندارد.

های پاتریوت و بخشی از نیروهای تصمیم دولت ترامپ برای بیرون کشیدن سامانه

های امنیتی اش از عربستان این واقعیت را برمال کرد که اتکای صرف به تضمیننظامی

امریکا، تأثیرات مخربی بر امنیت پادشاهی دارد. واکنش ریاض در قبال تحول مزبور، 

راهبردی و منابع اقتصادی بود. دونالد ترامپ در سازی شرکای اتخاذ سیاست متنوع

سلمان، را تهدید کرد که در صورت تمرد با محمد بن ۲۰۲۰آوریل  ۲تماس تلفنی 

سعود از سیاست امریکا در کاهش تولید نفت نیروهای امریکایی را از پادشاهی آل

میر پوتین سلمان در هماهنگی با والدیکند. در این مورد، محمد بنعربستان خارج می

ها در بازار شد؛ شدت افزایش داد و این امر باعث افت شدید قیمتتولید نفت خود را به

 ,Middle East Monitorکه قیمت نفت خام امریکا به زیر صفر رسید )به نحوی

May 2020    .) 

 أثیرات اقتصادیت -3-6

فت در بازار و تبدیل شدن امریکا به یکی از تولیدکنندگان عمدة ن ۱کشف نفت شیل

که  ۲ساز به چالش کشیده شدن معادلة نفت در برابر امنیت )پیمان کوینسیجهانی زمینه

میان روزولت و عبدالعزیز پادشاه عربستان به امضا رسید( شده است. بر  ۱۹۴5در سال 

سازی سازی شرکای سیاسی و نظامی، راهبرد متنوعها در کنار متنوعاین مبنا، سعودی

اند. پادشاهی از زمان روی کار آمدن ملک عبداهلل ی را نیز تعقیب نمودهشرکای اقتصاد

های تالش نمود با استفاده از مقولة تجارت انرژی، روابط اقتصادی خود با قدرت

جنوبی را گسترش دهد. افتتاح دفتر نوظهور چون هند، ژاپن، اندونزی، چین و کره

رچوب مشارکت راهبردی فراگیر در ریزی چادر ریاض و پی ۳ژاپن -انداز سعودیچشم

سازی اقتصادی ریاض در مقابل جمهوری اسالمی ایران روابط با چین بخشی از شبکه

(. در حوزة اقتصاد سیاسی، ریاض تالش ۱۴۹: ۱۳۹7آید )قاسمی و همکاران، شمار میبه

                                                           
1. Shale Oil 

2. Quincy Pact 

3. Saudi-Japan Vision Office 
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را نموده تا از طریق پر نمودن خأل ایران در بازار جهانی نفت راهبرد فشار بر تهران 

افزایش دهد. در چنین شرایطی از یکسو ریاض اهرم فشار در مقابل ایاالت متحده را 

کند که این امر راهگشای پادشاهی در روند گذار از نظم هژمونیک به نظم حفظ می

ای عربستان یعنی عربستان پساهژمونیک خواهد بود و از سوی دیگر رقیب اصلی منطقه

 دهد.  اقتصادی قرار می را در تنگنای فزایندة راهبردی و

 

 گیرینتیجه

الملل و گذار از نظم هژمونیک به نظم گرفته در ساختار نظام بینتغییرات صورت

مدت خللی در روند کلی اتحاد راهبردی مدت و میانکم در کوتاهپساهژمونیک دست

 هایسازد. سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ گرچه زمینهریاض و واشنگتن وارد نمی

الزم برای ترمیم روابط ریاض و واشنگتن را فراهم نمود، اما کماکان مطابقت چندانی 

میان انتظارات دو طرف وجود نداشت. ریاض خواهان دریافت حمایت حداکثری 

که دولت ترامپ در راستای حفظ موازنة قوای واشنگتن در برابر تهران بود در حالی

ة قدرت و امنیت را در نظر گرفته است. ای همواره جوانب و مالحظات معادلمنطقه

عهدة خودشان های متعدد اعالن کرد تأمین امنیت متحدان امریکا بهترامپ در سخنرانی

رو، نوعی های تأمین امنیت باید پرداخت شود. از ایناست و در غیر اینصورت هزینه

ه ریاض کای تعارض میان نقشی که امریکا برای عربستان تعریف نموده و نقش منطقه

های افول اقتدار موازات تقویت نشانهچنین وضعیتی بهکند، وجود دارد. تعقیب می

ویژه در دهة اخیر پادشاهی سعودی را بر آن داشته تا رهیافت هژمونیک امریکا به

ای خود تعقیب نماید. عدم حمایت قابل اتکای امریکا از تهاجمی را در سیاست منطقه

داری اسالمی خاورمیانه و شمال افریقا، حذف دشمنان اصلی متحدان عربی در جریان بی

ایران یعنی صدام و طالبان، انعقاد برجام و عدم کسب حمایت مورد انتظار از واشنگتن 

ویژه مقابله با قدرت ای در سوریه، یمن، عراق و لبنان و بهگرایی منطقهدر روند مداخله

وجود آورده است. نگاه ی را برای ریاض بهافزایندة ایران در این کشورها شرایط پیچیده

ابزاری و تحقیرآمیز امریکا به عربستان، نقش مهمی در مخدوش شدن چهرة ریاض در 

افکار عمومی جهان عرب و اسالم دارد. در نقطة مقابل این منازعه، ایران به نحو مناسبی 
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ای را در منطقهها و روندهای از روند گذار جهانی و پیچ تاریخی بهره گرفته و پویش

ای خود قرار داده است.افول نظم هژمونیک و ظهور بازیگران مسیر سیاست منطقه

نوظهوری چون روسیه، و چین و در سطح دیگری ترکیه، عربستان و ایران، دامنه، سطح 

-و ماهیت منازعه تهران و ریاض را متأثر ساخته است. چنین بازیگرانی در روند شکل

اند. بنابراین، در روند افول نظم و امنیت خاورمیانه وارد شدهدهی به معادالت قدرت 

ثباتی در نظم هژمونیک موردنظر ایاالت متحده و گذار به نظم پساهژمونیک، نوعی بی

ای خاورمیانه شکل گرفته و کشورها و بازیگران متعدد هریک بنابر منافع خاص منطقه

اند. در به نظم آیندة منطقه برآمدهدهی برداری از این وضعیت و شکلخود درصدد بهره

های مورد مناقشه، معادلة ایران و عربستان، دو کشور ضمن تصاعد بحران در حوزه

های امنیتی در حوزة رقیب شوند. از یکسو، عربستان بحران اند وارد بحرانتالش نموده

نفع ها بهسوریه و اعتراضات عراق را بستر مناسبی برای تغییر موازنه قوا در این کشور

های معارض ضرر ایران دید و از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از گروهخود و به

ای را اتخاذ نمود. جمهوری حکومت مرکزی در این دو کشور سیاست تجدیدنظرطلبانه

اسالمی نیز از طریق حمایت معنوی و مستشاری از انصاراهلل در یمن عمالً وارد حیات 

 شبه جزیره عربستان شده است.  خلوت عربستان و معادالت 

 

 منابع

 فارسی
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سازی مجدد در برابر ایران، (، عربستان سعودی و تالش برای موازنه1396وند، یاسر )نورعلی

 .1، سال بیستم، شمارة فصلنامه مطالعات راهبردی

های جهانی در جویانه قدرت(، تبیین الگوهای رفتار رقابتی و همکاری1395شهیدانی، مهدی )هدایتی
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