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آثار سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان – آمریکا

و روش گااردآوری داده هااا از نااو

نتایج نشان میدهد ده عربستان در تجارت تسلیحاتی با آمریکااا از 4

سناریوی؛ فروپاشی ساختار سنتی منطقه غرب آسیا (سناریوی نخس )؛ تکمیل فرآینااد سیاسا
تهاجمی عربستان سعودی در منطقه (سناریوی دوم)؛ افزایش نقش و نفوذ آمریکا و تحمیل یا
نو امنی

برونزا بر منطقااه (سااناریوی سااوم) و تکمیاال فرآینااد رقابا

(سناریوی چهارم) و ایران در برابر آن از دو روش دوتاهماادت در قالا
رقاب های تسلیحاتی بنیان برافکن (سناریوی اول)؛ اتکا به داخل در جه

تساالیحاتی در منطقااه

فصلنامه

 6سااناریوی؛ پرهیااز از

پژوهشهای

تقوی

و ارتقاء توان

رواب ط بطط

الملطط

دوره دوازدهطططط

بازدارندگی (سناریوی دوم)؛ تقوی

بازوهای منطقهای نظیر حزباهلل ،حشدالشعبی و حوثیهااای

شماره دوم شططماره

یماان (سااناریوی سااوم)؛ اصاا

شااعار قاادرت اول شاادن منطقااهای در سااند چشاا انداز

پ اپی چه و پططن

(1404سناریوی چهارم)؛ همکاری با سازمانهای حقوق بشری (سناریوی پنج ) و برجستهسازی
خطر وقو جنگ در منطقه و بحران مهاجرتی جدیااد در اروپااا (سااناریوی ششا ) و بلندماادت
شامل دو سناریوی اول (ت ش برای ایجاد سازودارهای مبتنی بر رژی سازی در سطح منطقااه) و
سناریوی دوم (بهرهبرداری از گسس های موجود در شورای همکاری خلیجفارس) اس
واژگان کلیدی :آمریکا ،عربستان ،غرب آسیا ،ایران ،نظ منطقه ای
 .1دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تبریز ،دانشکده حقوق الهیات و علوم
سیاسی ،تبریز ،ایران
 .2استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تبریز ،دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی،
* m.yosefijoybari@yahoo.com

تبریز ،ایران(نویسنده مسئول)

 .3استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه خوارزمی

تاریخ دریافت1400/10/26 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب

المل

تاریخ پذیرش1401/6/8 :
دوره دوازده

شماره پ اپی چه و پن

صص 213-243

تابستان 1401

مقدمه
منطقه غرب آسیا در حال حاضر در معرض بحرانهای متعددی اس

ده هر ی

از آنها

میتواند منجر به ایجاد خسارتهای گسترده و ات ف منابع دشااورهای منطقااه شااود در
این چارچوب ،هزینههای تنش و منازعه احتمالی در روابط تهران و ریاض نیز بسیار باال
خواهد بود البته فراتر از روابط دوجانبه عربستان با ایااران ،رفتارهااا و سیاسا های ایاان
دشور میتواند موج
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ایجاد تغییراتی در موازناه قاادرت و معااادالت منطقااهای بااه نفااع

قدرتهای بزرگ و رژی صهیونیستی شااود .دو دشااور ایااران و عربسااتان ،بااهعنوان دو
بازیگر دلیدی منطقه مه و راهبااردی خلیجفااارس هسااتند دااه روابااط متقاباال آنهااا در
دورههای تاریخی تابعی از وضعی

و شرایط ساختارهای سیاساای حاااد در دو دشااور،

تحول سیاسی و اجتماعی درون منطقه و دخال های قدرتهای جهانی و فاارا منطقااهای
قرار داشته اس

(زارعی و نجفای )68 :1398 ،بااا وقااو حااوادم موسااوم بااه یااازده

سپتامبر  ،2001مرحله جدیدی در مناسبات میان آمریکا و عربسااتان سااعودی آغاااز شااد
فصلنامه
پژوهشهای

پانزده نفر از نوزده فرد مظنون به هواپیماربایی در حادثه یازده سپتامبر ،از اتبا سعودی

المل ط

بودند همچنین گفته شد ده بیش از ی سوم زندانیان گوانتانامو از اتبا دشااور عربسااتان

دوره دوازدهطططط

بااه عربسااتان

رواب ط ب ط

شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

سعودی بودند افاازون باار ایاان ،آمریکااا در سااه مااورد دیگاار نیااز نسااب
نگرانیهایی از خود نشان داد؛ نخس
دردند ده عربستان به حمای

اینکه برخی محافل آمریکایی بر ایاان نکتااه تیدیااد

مالی از گروههایی در منطقه ده آمریکا آنها را تروریسااتی

میداند مانند حماس میپردازد؛ دوم اینکه پس از حمله به افغانستان و اشغال این دشور،
آمریکاییها به ریشههای طالبانیس در منطقه ده عربستان سعودی و ایدئولوژی وهابیا
در آن نقش محوری دارند ،توجه جدی نمودهاند؛ و سوم اینکه عاادم پا یرش همکاااری
عربستان با آمریکا در حمله به عراق موج

بروز تنشهایی در روابط دو دشااور گردیااد

(حاجی یوسفی )35 :1383 ،ایاالتمتحده طی هجوم به عراق در مااارس  2003ساااختار
سیاسی این دشور را تغییر داد این ساختار سیاسی برای دهههای متااوالی ،تجسا ساالطه
اقلی
دیده ی
آن دول

سنی بر ادثری

شیعی و دردهای عراق بود اگرچه ،پادشاهی سعودی به عراق ،بااه

عامل نگراندننده مینگریس ؛ اما ساختار سیاسی عراق را عاملی میدانس
را به ی

ده

ضربهگیر و حائل در برابر ایران تبدیل درده بود تهاج آمریکا سااب

شد ده چنین حائل و ضربهگیری از میان برداشته شود بهع وه ایران و حکوما

جدیااد

عراق وارد روابطی دوستانه شدند (بهراماای مقاادم )280 :1397 ،تحا

چنااین شاارایطی

نگرش منفی مقامات سعودی به سیاس های آمریکا در منطقه و پیامدهای ناخوشایند آن
برای این دشااور افاازایش یافا

در سااال  2005در انتقاااد از سااعودیها دو مصااوبه در

مجلس نمایندگان مطر شد؛ یکی از این دو ممنوعیا
تقاضا برای اص

نظام آموزشی در جه

سعودی در انتخابات ریاس

دما

بااه عربسااتان و دیگااری

جلوگیری از افراطگرایی بود تبلیغااات ضااد
و حتاای

جمهوری آمریکااا در سااال  ،2004شاادت گرفا

دمودراتهایی چون جان دری ،به انتقاد از ارتباط جرج دبلیو بوش با عربسااتان سااعودی
پرداختند و خواستار استق ل انرژی آمریکا از عربستان شدند (ماارادی ،غ معلاای:1392 ،
 )114بااینحال ،جهان خاورمیانه ،امروزه تبدیل به ی
اس
امنی

میدان برای بازیگران جهانی شده

نظ دهن فروریخته و نظمی جدید در حال شکلگیری اس
منطقهای تیثیر بسزایی بر امنیا
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نو و دیفیا

نظا

و منااافع ملاای دشااورهای تشااکیلدهنده آن دارد

ازاینرو ،بازیگران موجود در آن منطقه هرددام ت ش میدنند تا نظ مطلوب امنیتی خود
را مستقر و نهادینه ساخته و از تیثیرات منفی محیطی و ساختاری باار امنیا

ملاای خااود

محتمااه مراا

بکاهند

تسلیح تی عربست ن

ورودیهای آشوبزای مختلفی میتواند نظ های امنیتی مستقر در هر منطقه را متزلاازل
ساااخته و بااه ساام

فروپاشاای پاایش باارد یکاای از ایاان منااابع آشوبساااز ،تحااول در

توانمندیهای نظامی و تهاجمی بااازیگران آن منطقاه اسا
ساختار امنیتی ثاب
امنیتی موج

آثاا سااای ای

نظ هااای موجااود در یا

و الیتغیر نبوده و تحوالت و رخاادادهای درون و بیاارون از ساااختار

تغییر و تحوالت ساختاری و سیستمی

در آن میشوند دگرگونی داخلاای

زمانی رخ میدهد ده ساختارهای اساسی در درون مرزهای ی

ساختار منطقااهای تغییاار

یابد این تغییرات میتواند درنتیجه همگرایی سیاسی منطقهای ،تغییرات قطعاای در نحااوه
توزیع قدرت و یا شکلگیری جایگزینهای عمااده در الگوهااای دوسااتی و دشاامنی بااه
وجود آید همچنین این امکان وجود دارد ده براثر تجزیه یا ادغااام نقشآفرینااان حااادم
گردد ده واحدهای بزرگ بااه واحاادهای دوچا تر تجزیااه و یااا حااداقل دو واحااد در
یکدیگر ادغام گردند همچنین دستیابی به س

های استراتژی

میتوانااد بااهعنوان یا

عامل دگرگونی داخلی موثر واقع شود
دگرگونی خارجی نیز از طریر پیوستن ی

دشور موثر خارج از ساااختار امنیتاای ،امااا در

نزدیکی و مجاورت همان ساختار رخ میدهد یا از طریر مداخله ی

قدرت جهااانی از

– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

طریر مقایسههایی ده پویش داخلی ساختار را بره نزند و درنهای
ساختار امنیتی جای دهد مواردی مانند ارسال س
دم های استراتژی
واحدهای یا

قدرت بازرگ را در

و حمای های فنی و آموزشی و یااا

اقتصادی و مالی توسط قاادرتهای باازرگ بااه یا

یااا برخاای از

ساااختار امنیتاای نیااز میتوانااد تیثیرگا ار باشااد در چااارچوب موضااو

دگرگونی خارجی ،بحث تح الشعا قرار دادن ساختار امنیتی نیز مطاار هسا ؛ ماننااد
ورود مستقی نظامی آمریکا به منطقه خلیجفارس در سطح بسایار وسایع و گسااترده و از
بین رفتن پویشهای درونی ساااختار امنیتای و بااهبیاندیگر حا ف موجودیا
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امنیتی این امر متفاوت از فرآیند معمولی مداخله قاادرتهای باازرگ در تحااوالت یا
ساختار امنیتی منطقهای اس
در هر دو حال

(داداندیش و دالجی)83-82 :1388 ،

آنچه رخ خواهد داد ،تغییرات سیستمی

ساختار امنیتی حاد اس

و ساختاری اس

ده باار یا

منطقه غرب آسیا پس از رهایی از فشارهای سیستمی

جنگ سرد و پس از درگیرهای دورهای و مرحلهای ،درنهایا

توانسا

دوران

نظا مااوردنظر

خود را پیدا دند این نظ ده چیزی شبیه به سیست موازنه قااوا ،امااا از نااو غیاارارادی و

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

ساااختار

المل ط

دوره دوازدهطططط

غیر مشاردتی اس

و متفاوت از سیست دنسرتی اروپا در قرن نوزده ماای دی و تااوازن

قوای سنتی اس

شماره دوم شماره

در حال حاضر ،توسط سه بازیگر مه واصلی ایران ،عربستان و تردیااه ماادیری

پ اپی چه و پططن

میشود یکی از اقدامات اساسی عربستان در ایاان زمینااه ،مطاار دااردن ایااران بااهعنوان

تابستان 1401

تهدیدی جدی علیه امنی

و ثبات منطقه غرب آسیا هس

و اجاارا

تا از قِبَل آن بتواند بااا جا ب

حمای های امنیتی و تسلیحاتی قدرتهای بزرگ ازجمله آمریکااا ،تااوازن موجااود میااان
خود و جمهوری اس می ایران را بره زده و نظا مطلااوب و دلخااواه خااود را مسااتقر
سازد در این میان برای رسیدن به اهداف آتی خااود از راهبردهااای نظااامی (تساالیحات)
استفاده میدند قرارداد اخیر ده از آن به بزرگترین قرارداد نظامی آمریکا و عربستان نیااز
یاد میشود ،از سناریوهای مورد واداوی پژوهش فعلی اس

در این قاارارداد تجهیاازات

نظامی سنگینی را وارد عربستان سعودی درده و بااهتبع آن منطقااه آشااوبنا غاارب آساایا
میدند ورود این تجهیزات ع وه بر تکمیل فرآیند رقابا
مدتها قبل آغازشده ،تردی

تساالیحاتی در منطقااه دااه از

مناسبات قدرت و نظ امنیتی موجود در منطقااه را نیااز بااه

لرزه درخواهد آورد در چنین شرایطی ،ارائااه سااناریوی متناسا

بااا اهااداف جمهااوری

اس می و منافع ملی به اهداف اصلی نظام و محافل دانشگاهی باید تبدیل شود

تمردز پژوهش حاضر بر ایاان اسا

تااا دامنااهای از انتخابهااا را باارای رویااارویی بااا

آیندههای محتمل در دسترس نهادهای دفاعی ،اجرایی و امنیتی قرار دهد رهبااران جااوان
و بلندپرواز عربستان سعودی برخ ف اس ف خویش از وضااعی
موجود در منطقه راضی نیستند البته واقعی
منطقه به نفع عربستان سعودی نیس

امر نیز چنین اسا

امنیتاای و سیسااتمی
دااه اوضااا حاضاار در

این دشور پس از سااال  2011و وقااو تحااوالت

موسوم به بهار عربی در حوزههای مختلف با نادامیها و شکس های مختلف بااهویژه در
برابر جمهوری اس می ایران روبرو بوده اس
رهبران سعودی درصدد بودند تا حکوم
سرنگون سازند باگ ش
بحران ،حکوم

نزدی

گروههای معااارض سااوری

اسد را با حمای

به  10سال از بحران سوریه و دخال

عربستان در ایاان

اسااد همچنااان پابرجاسا

و باار بخشهااای وساایعی از خااا سااوریه

حکمرانی میدند این دشور همچنین با ی

ائت ف عرباای

محاسبه اشتباه و در قال
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ی

در سال  2015به یمن حمله درد و دشوری ده پیشبینی میشد در ساااعات و روزهااای
اولیه تسلی نیروهای ائت ف عربی به رهبری عربستان سعودی گردد ،باگ شا
پنج سال همچنان مقاوم

باایش از

آثاا سااای ای

میدند و حوثیهای طرفدار ایران در مقاطعی حتاای نیروهااای

محتمااه مراا

ائت ف عربی را متحمل خسارات و هزینههای ساانگین اقتصااادی و نظااامی دردهانااد در
چنین شرایطی عربستان سعودی سیاس

تجدیدنظرطلبانه را در قبال نظ و امنی

بهویژه جمهوری اس می ایران در پیشگرفته و از دوچ ترین فرصتی برای تثبیا
سیاس

دریغ نمیدند خرید تسلیحات نظامی با این وسع

چنین سیاس

و راهبردی از سوی عربستان سعودی اس

منطقااه
ایاان

و گستردگی ،نتیجااه اتخاااذ
بر این اساااس هاادف اصاالی

پژوهش؛ مطالعه سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان – آمریکا بااا تیدیااد باار
منافع ملی ایران اس
مبانی و رهیافت مفهومی
نظم امنیت منطقهای :نظام جهانی از نظامهای امنیتی منطقهای متمایز اس ؛ اما میتوان از
آن انتظار تیثیرگ اری بر نظ منطقهای را نیز داش
یکسان انگاری منطقه بهمثابه نظام جهانی دم

(لی

و دیوید)97 :1395 ،؛ بنااابراین

فراوانی به در

نظ های امنیتی منطقهای

خواهد درد؛ بنابراین همانند نظام جهانی ،در ساختار امنیتی منطقهای نیز میتوان چناادین
نو نظ را شناسایی درد:

تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

-ت قطبی :در آن تنها ی

قدرت مسلط و هژمون در منطقه وجود دارد و سایر بازیگران

در حد دول های متوسط و دوچ
-نظ دنسرتی :در ی

طبقهبندی میشوند (گارزون)29 :2014 ،

دنسرت دو قدرت بزرگ یا بیشااتر توافاار میدننااد دااه در مااورد

حفظ و تداوم نظ و امنی

در ی

بیشترین احتمال ادعای ی

دنسرت ،وقتی اس

از ی

منطقه با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشااند
ده رهبران قدرتهای بزرگ ده جزئاای

ساختار امنیتی منطقهای هستند توانایی سپردن تعهدات معتبر به یکدیگر را داشااته

باشند (پایایانو)195 :1395 ،
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 -امنی

دستهجمعی :در آن امنی

نه بهصااورت انفاارادی ،بلکااه بهصااورت دسااتهجمعی

مورد تیمین قرار میگیرد هدف غایی ،امنی

دستهجمعی ویلسونی اس

بهصورت دستهجمعی و در صورت لزوم از طریر ی
همه اعضا مسئولی

مشارد

در ی

ده در آن صاالح

واداانش تاایدیبی برقاارار میشااود

تهدید بازدارنده د ن و در صورت لاازوم ،اجاارای

آن را میپ یرند (مورگان)62 :1395 ،
-جامعه امنیتی تکثرگرا :در آن به خاطر به حداقل رساایدن امکانااات خشااون  ،ترتیبااات

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط

امنیتی رسمی وجود ندارد در چنین شرایطی معموالً همگرایاای منطقااهای گسااتردهای در
سطح منطقه وجود دارد (اسدی)31 :1395 ،

شماره دوم شماره

-دوقطبی :زمانی ده در ی

پ اپی چه و پططن

دنندگی بسیار باال حضورداشته باشند ده در هر بلو چند قدرت مؤثر با ماادیری

تابستان 1401

منطقه به خصوصی ،دو بلو قدرتمنااد بااا ترفیا

اجمااا
یا

قدرت در مقابل ه صفآرایی دنند ،گفته میشود ده چنین نظمی در آن منطقااه مسااتقر
هس
-موازنهای :منطر این الگو تردیبی چندقطبی از دشورهایی اس

ده دارای روابطی ساایال

و بر اساس سود و زیان مقطعی تعریف میشوند ده در طول زمااان ممکاان اسا

تغییاار

دند این الگو بر مبنای تهدیدات آشکار و پنهان نظااامی اسااتوار اسا  ،امااا وجااود ایاان
تهدیدات به معنای نادیده انگاشااتن حادمیا  ،منااافع ملاای و نگرانیهااای امنیتاای سااایر
بازیگران نیس

در مورد همه دشورها سطو مختلفاای از منااافع مشااتر یااا متعااارض

وجود دارد و وجوه مشتر

تقریباً به همه دشورها در هر منطقه اجااازه میدهااد دااه باار

اساس شرایط با یکدیگر متحد شوند (رضایی و جهانیان)82 :1394 ،
شیوههای نظ امنی

منطقهای در ساختار امنیتی مختلف با یکدیگر تفاوت اساسی دارد و

بسته به چگونگی توزیع قدرت در آن ،شامل توازن قدرت ،نظ دوقطباای ،تکاای قطباای،

نظ چندقطبی ،دنسرتی ،امنی

دستهجمعی و جامعه امنیتاای تکثرگاارا میشااود در میااان

نظ های یادشده فوق ،به نظر میرسد با توجه به ماهی
و نحوه توزیع قدرت ،ی

و سرش

ساختار امنیتی منطقااه

نو نظ توازنی در منطقه غرب آسیا حک فرما باشد در ایاان

الگوی امنیتی تا قبل از وقو انق ب در مصر نظ چناادقطبی حاااد بااود؛ چرادااه عما ً
چهار دشور قدرتمند ایران ،تردیه ،عربساتان و مصاار نظا و امنیا

منطقااه را ماادیری

میدردند با شرو بحران در جهان عرب و تسری آن به مصر و فروپاشی رژیا حساانی
مبار در سال  ،2011نظ امنی
موازنهای تغییر وضعی

منطقهای غرب آساایا از حالا

چناادقطبی بااه سیساات

داد یکی از پیشنیازها و شرایط تحقر موازنه قوا ،وجود حداقل

سه و حدادثر پنج بازیگر قدرتمند و مه اس

تا ی
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نظام موازنااه باثبااات ایجاااد شااود

دومین مؤلفه مه در تحقر سیست موازنه قااوا ،فقاادان یا

قاادرت مرداازی و مشاارو

هس
هیچ قدرت برتر و واحدی ده دیگران را تح

سلطه خود قرار دهد ،نباید وجود داشااته

باشد با مقداری تسامح این مؤلفهها و پیشنیازهای تحقر سیست موازنه قااوا را میتااوان

آثاا سااای ای

در ساختار امنیتی منطقه غرب آسیا نیز مورد مشاهده قرارداد با این تفاوت دااه تفاااهمی

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن

میان رهبران تشکیلدهنده این نظ در منطقه غرب آسیا وجود ندارد ازاینرو بااا در نظاار

– آمرار بار میا

گرفتن تفاوتها و تمایزات این دو نو موازنه قوا ،نو موازنه قاادرت در منطقااه غاارب
آسیا از نو موازنه قوای غیرارادی اس
همواره سه قط
داشتهاند و در جه

تا موازنه قوای هماهنگ شده و دنسرتی؛ چرادااه

قدرت منطقهای یعنی ایران ،تردیه و عربسااتان در تقاباال باااه رقابا
داستن نقش و نفوذ رقی

خود ت ش میدننااد (نااوده-58 :1398 ،

)59
جایگاه عربستان سعودی در ساختار امنیتی غرب آسیا
پادشاهی مطلقه در جهان عرب ،منحصر به عربستان سعودی نیس ؛ امااا آل سااعود ایاان
نظام را با ویژگیهای خاص و متمایزی درونی دردهاس

در قال

این نظام و بر اساااس

توافر اولیه میان محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود ،آل سعود زمینه تاارویج عقایااد
وهابی را در سرزمینهای تح
تییید حکوم  ،مشروعی

سلطه خود فراه درده و در مقابل ،علمای وهابی نیز بااا

دینی گسترش ساارزمینی دولا

سااعودی را تاایمین میدننااد

عربستان سعودی یکی از پایههای تشکیلدهنده این نظ در ساختار امنیتی منطقااه غاارب

ااران د غرب آسی

آسیا به شمار میآید ازی طرف ،باید به قدرت مادی و سخ

این دشور توجااه داارد و

از طرف دیگر ،قدرت نرم آن را مطمح نظر قرار داد به لحاااق قاادرت مااادی و سااخ
میتوان به سه مورد ژئوپلیتی  ،ژئوادونومی و قدرت نظامی عربستان اشاره درد
 .1ژئوپلیتیک
این دشور در نظریههای مطاار ژئوپلیتیا
سرزمینهایی ده پش

به خشکی اوراسیا در دنااار آب قاارار دارنااد و قابلدسترساای بااه

قدرت دریایی هستند (موقعی
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اس

جایگاااه ویااژهای دارد از دیاادگاه مکیناادر،

ده نقش ژئواسااتراتژی

ساحلی) و بخش عمده ایاان حاشاایه ،قلماارو شاابهجزیره
دارنااد (شاابهجزیره عربسااتان) ،بااه نااام ها ل داخلاای یااا

حاشیهای معروفاند واقعشدن عربستان سااعودی در بااین دو آبااراه مها و اسااتراتژی
جهان-خلیجفارس و دریای سرخ به ایاان دشااور موقعیا
اس

ژئوپلیتیا

خاصاای بخشاایده

(گلچین)108 :1394 ،

 .2ژئواکونومیک
موقعی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

ژئوادونومی

عربستان از منابع قدرت سخ

ژئوادونومیکی عربستان ،وجود  20درصد منابع نف

این دشور اس

داال جهااان در ایاان دشااور اسا ،

بهگونهای ده عربستان میتواند روزانه  12میلیون بشکه نفا
بازار نف

تولیااد دنااد و بدینوساایله

جهان را در اختیار گیرد طبر اط عات منتشرشده نشریه نف

تقریباً  264میلیارد بشکه نف

مه تاارین مؤلفااه

و گاز عربستان،

خام ذخیره اثباتشده حدود  258تریلیااون فااوت مکعا

ذخایر گازی دارد و پس از ایران ،روسیه و قطر مقام چهارم را از این حیث در جهان دارا
اس

(فتحی و همکاران)134 :1397 ،

 .3قدرت نظامی
سومین بعد قدرت سخ

عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا ،در توانمندی نظامی و

تسلیحاتی این دشور خ صه میشود عربستان به لحاق نظامی دارای ترفی های باااالیی
اس

ده از قدرت اقتصادی و دالرهای نفتی این دشااور ناشاای میشااود ایاان دشااور در

سالهای اخیر هزینههای نظامی خود را به مقدار بسیار زیاد افزایش داده اس

بر مبنااای

برآوردهای وزارت دفا آمریکا ،هزینههای نظااامی عربسااتان در سااال (سااال آغاااز بهااار
عربی) 2011هزینه نظامی عربستان  53میلیارد دالر بود؛ اما این مبلغ در سال  2015به 84
میلیارد دالر رسید هزینه نظامی عربسااتان در سااال  2017در حاادود  10درصااد تولیااد

ناخالص عربستان را تشکیل میداد بزرگترین دشور صااادردننده تجهیاازات نظااامی بااه
عربستان سعودی ،ایاالتمتحده آمریکا هس
حدود  120میلیارد دالر س

ده بااهطوردلی از سااال  2009تااا  2017در
فروش نظامی آمریکاا بااه

به این دشور ارسال درده اس

عربستان بهتنهایی بیش از فروش تسلیحات آمریکا به منطقه جنااوب و شاارق آساایا بااین
ده در حدود  48 5میلیارد دالر بوده اس

سالهای  2012تا  2015اس

(پور آخوناادی،

 )17 :1397این دشور در حال حاضاار پااس از آمریکااا و چااین سااومین دشااور دارنااده
بیشترین بودجه نظامی اس
اس

و در سطح منطقه نیز رتبه نخس

را به خود اختصاص داده

همچنین بنا به گزارش مؤسسااه تحقیقااات صاالح بینالمللاای اسااتکهل  ،عربسااتان
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سعودی بهتنهایی  12درصد از سه دل واردات تسلیحات نظامی را به خااود اختصاااص
را دارا هس

داده ده در این زمینه رتبه نخس

(فلوران

و همکاران )7 :2018 ،گ شته

از قدرت مادی ،عربستان به لحاق قدرت نرم نیز در سطح قاباال قباولی بااه ساار میباارد
برخاستن دین مبین اس م از شبهجزیره عربستان و قرار داشتن بی الحرام در مکه و مرقد
مطهر حضرت محمد (ص) در مدینه ،دشور فعلی عربستان را ازنظر تاریخی در موقعیتی

آثاا سااای ای

ده در نظر بسیاری از مساالمانان جهااان بهخصااوص مساالمانان خااارج از

محتمااه مراا

قرار داده اس

منطقه خلیجفارس جلوهگاه اس م واقعی بااوده و سااردمداران رژیا سااعودی بااه شااکل
پردهداران خانه دعبه و جانشااینان پیااامبر اسا م (ص) تظاااهر میدننااد (توساالی:1391 ،
)152
همکاریهای امنیتی و تسلیحاتی عربستان با آمریکا و نظم امنیت منطقه غرب آسیا
پس از سال  ،1945نفوذ عربستان بر بازار بینالمللی نفا
آمریکا را به ارزش استراتژی

و ضاارورت مهااار شااوروی،

همکاری با عربستان واقف درد از طرفی ترس پادشاااهی

سعودی از رقبایش در اردن و عراق ده موردحمای

بریتانیا نیز قرار داشتند ،عربسااتان را

به گسترش روابط با آمریکا بهمثابه نیرویی توازن بخااش سااوق ماایداد ،درنتیجااه تاارس
پادشاهی سعودی از رقبای همسایه ،اهمی

نفوذ این پادشاهی بر بازار بینالمللی نفا

ترس آمریکا از شوروی ،سرآغاز روابط رسمی دو دول
مقدم )278 :1397 ،بعد از شکس
سیاستی را در پیش گرف

را در  ،1951رقا زد (بهراماای

آمریکا در ویتنام ،آمریکا سیاس

ده نیکسون آن را سیاس

و

خود را تغییر داد و

دوستونی نامیده بود و بر اساس آن،

ایران یکی از ستونها و عربستان ستون دیگر آمریکا در خاورمیانه بود ،یعناای بااا ارسااال

تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

تجهیزات نظامی فراوان بااه دو قاادرت باازرگ محلاای ایااران و عربسااتان ،تاایمین امنیا
خلیجفارس را بهمنظور استمرار منافع آمریکا به آنها واگ ار درد بر اساس این ددتاارین،
ایران نقش (پایه نظااامی) و عربسااتان سااعودی نقااش (پایااه مااالی) و درعینحااال نقااش
پدرخوانده عربهای منطقه را عهده گرفتند با تحوالت اواخر دهه هفتاد این سیاس
سیاس

به

ت ستونی تغییر نمود ت ش صدام حسین برای توسعه حوزه نفااوذ منطقااهای و

پاگیری اس م سیاسی در ایران ،منجر بااه ایاان شااد دااه عربسااتان بااهتنهایی در سیاسا
منطقهای آمریکا محوری
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یابد ،ازاینرو ،سیاس

 )108با پایان یافتن جنگ سرد و تهور ی
آمریکا سیاس

ت ستونی قوت یاف

نظ نوین در نظام بینالملاال ،ایاالتمتحااده

ت ستونی در منطقه را با جدی

بیشتری دنبال نمود رهبران آمریکااا باار

این عقیده بودند ده بهمانند ساختار نظام بینالملل باید یا
آمریکا ،نظ و مدیری

امنی

دشااور حااامی سیاسا های

در مناطر را بر عهده بگیرند در منطقه خلیجفارس ،قدرت

اصلی ده در سیست ت ستونی آمریکااا میتوانسا

ایفااای نقااش نمایااد ،دشااوری جااز

عربسااتان سااعودی نبااود؛ چرادااه سااایر دشااورها (دشااورهای دوچ ا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

(ماارادی:1392 ،

المل ط

دوره دوازدهطططط

عاارب منطقااه

خلیجفارس) توانایی ایفای چنین نقش حساسی را برای منافع غاارب و آمریکااا نداشااتند
(آدمی و پیروزیان )63 :1390 ،اشغال دوی

بهعنوان یا

شماره دوم شماره

خلیجفارس و بیدفایتی عربستان جه

پ اپی چه و پططن

ناتوانی در ایفای نقش برادر بزرگی برای دشااورهای حاشاایه خلیجفااارس ،ایاالتمتحااده

تابستان 1401

آمریکا را به این نتیجه رساند ده تقوی

ممانع

دشااور دوچا

و حاشاایهای

از اشااغال ایاان دشااور توسااط عااراق و

تسلیحاتی و نظامی عربسااتان را در دسااتور دااار

قرار دهد در این شرایط بود ده روابط سیاساای و نظااامی آمریکااا و عربسااتان گسااترش
یاف

و آمریکا به فااروش تساالیحات ،احاادام پایگاههااای هااوایی و عقااد قراردادهااای

نظامی-امنیتی دوجانبه با سعودیها را در دستور دار قرار داد (مرادی)109 :1392 ،
سناریوهای ممکن نوع روابط ایران و عربستان در پرتو همکاری ریاض با غرب
مه ترین یافتههای حاصل از پژوهش در دو قال

بازی منطقهای الف عربسااتان-آمریکااا

و ب ایران ارائه و بررسیشده اس
الف .گونهشناسی سناریوی عربستان و آمریکا
اولوی بناادی مخاااطرات یااا سااناریوهای محتماال ماارتبط بااا همکاریهااای تساالیحاتی
عربستان-آمریکا دارای  4بعد مه هستند:

 .1سناریوی نخست :فروپاشی ساختار سنتی منطقه غرب آسیا
در واداوی نظ و ساختار حاد بر منطقه غرب آسیا ،چنین مطاار شااد دااه یا
موازنهای با محوری

ایااران ،تردیااه و عربسااتان در آن حک فرمااا هسا

نظا

ایاان نظا در

شرایطی میتواند تغییر یابد ده تحوالت ذدرشده در باال حااادم گااردد؛ یعناای اینکااه یااا
دشورهای و واحدهای تشکیلدهنده آن الگوی دوستی و دشمنی خود نسب

به یکدیگر

را تغییر دهند ،در اثر عوامل داخلی تجزیااه و فروبپاشااند و در راسااتای توانااایی ذاتاای و
داخلی خود ،به س
حمای
تح

های استراتژی

یابند یا اینکه ،متغیرها و عوامل خارجی بااه

دس

ازی طرف و مجهز نمودن آن به س

های استراتژی

مبادرت ورزد
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این شرایط اقدام عربستان سعودی در خرید انبوه تجهیزات نظااامی اسااتراتژی

از

ایاالتمتحده آمریکا ،میتواند بهمنزله نارضایتی این دشور از نظ مستقر در منطقه غاارب
آسیا تفسیر شود و با تداوم این رفتار و عملی شدن قرارداد تسلیحاتی  110میلیاردی سال
 ،2017میتوان چنین پیشبینی نمود ده سعودیها به میاازان قاباالتوجهی فرآینااد نظا و
امنی

در منطقه را به سود خود تغییر دهند از طرفی حضور رئیسجمهور تاجر مساالکی

نظیر دونالد ترامپ ده به چیزی غیر از منفعا
نمیاندیشااد ،میتااوان در آینااده نزدی ا
ایاالتمتحده آمریکا ،شاهد تقوی
این حمای

تح

و سااود اقتصااادی ایاالتمتحااده آمریکااا

و بااا پیااروزی مجاادد وی در انتخابااات 2020

بیشازحد تسلیحاتی عربستان سعودی نیز شد

شرایطی در حال انجام اس

ده دونالد ترامااپ بااا وضااع شاادیدترین

تحری ها علیه ایران بهعنوان یکی دیگر از دشورهای تشکیلدهنده نظ امنیا

منطقااهای

غرب آسیا ،عم ً مانع از خرید تجهیزات جدید هوایی و نظامی این دشااور میشااود دااه
این خود میتواند به تضعیف راهبردی جمهوری اس می ایران در ساختار امنیتاای غاارب
آسیا منجر شده و بهطریراولی ساختار سنتی نظ و امنی

منطقه نیز بااا خطاار فروپاشاای

جدی مواجه شود؛ بنابراین ،اقدام آمریکا در خصوص فروش انبوه تجهیزات و تسلیحات
نظامی به عربستان سعودی منجر به فروپاشی توازن قوا در منطقااه شاده و بااا توجااه بااه
فقدان ی

رژی امنیتی دارآمد در ساختار غرب آساایا ،احتمااال بااروز درگیااری و جنااگ

مستقی میان بازیگران و قدرتهای برتر این منطقه نیز دور از انتظار نیس

آثاا سااای ای
محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

 .2سناریوی دوم :تکمیل فرآیند سیاست تهاجمی عربستان سعودی در منطقه
یکی دیگر از پیامدهای همکاریهای گسترده امنیتی و نظااامی ایاالتمتحااده آمریکااا بااا
تهاااجمی عربسااتان سااعودی در

عربستان سعودی در دوره ترامپ تکمیل فرآیند سیاس

ایاان سیاسا

قبال دشورهای منطقه خاورمیانه و خلیجفارس هس

از طاارف عربسااتان

سعودی از سال  2011و  2012در منطقه و با امضای قاارارداد نظااامی و تساالیحاتی ایاان
دشور در دوره بارا اوباما آغازشده و به نظر میرسد با عملیاتی شاادن قاارارداد جدیااد
تسلیحاتی و امنیتی این روند تکمیل شود عربستان سااعودی بااهعنوان یکاای از بااازیگران
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دلیدی منطقه خاورمیانه در طول دهههای گ شته به داشتن رویکااردی محافظهدارانااه در
سیاس

خارجی مشهور بوده و عمدتاً بهعنوان بازیگر طرفدار وضااع موجااود و مخااالف

تغییر شناختهشده اس ؛ اما در طول سالهای اخیر رفتارهای عربستان سعودی در عرصااه
منطقهای نشانگر عبور این دشور از سن
شدید به دنبال دردن سیاس

خارجی تهاجمی اس

حمله تمامعیااار بااه یماان ،حضااور

فعال و گسترده در بحران سوریه و ت شهای مقابلهجویانه در براباار جمهااوری اسا می

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

محافظهداری در سیاسا

خااارجی و گاارایش

المل ط

دوره دوازدهطططط

ایران همگی نشان میدهااد دااه عربسااتان وارد مرحلااه متفاااوت و جدیاادی از سیاسا
خارجی خود شده اس

(اسدی ،علیادبر)9 :1395،

شماره دوم شماره

تح

پ اپی چه و پططن

قابلتوجهی تجهیاازات نظااامی ماادرن و پیشاارفته را وارد ایاان دشااور خواهااد ساااخ ،

تابستان 1401

این شرایط با تحقر و عملیاتی شدن قرارداد امنیتی جدیااد سااال  2017دااه بخااش

پیشبینی میشود ده این روند تجاوزدارانه در قبال دشورهای منطقه شاادت بیشااتری بااه
خود بگیرد تا جایی ده به جنگ و درگیری تمامعیار بهویژه با جمهااوری اسا می ایااران
منتهی شود
 .3سناریوی سوم :افزایش نقش و نفوذ آمریکا و تحمیل یک نوع امنیتتت بتترونزا بتتر
منطقه
یکی از راهبردهای اساسی ایاالتمتحده آمریکا در رابطه بااا منطقااه خاورمیانااه و غاارب
آسیا ،پیادهسازی ی

نظ هرجومرج آمیز خ قانه 1هس

ده در راسااتای آن قااادر باشااد

نفوذ و گسترش خود را در سپهر سیاسی و امنیتی منطقه تقوی
منطقه ایجاد آشوب و بحران دائمی اس

دنااد هاادف آمریکااا در

تا در این چارچوب بهتر بتوانااد نظا و امنیا
1. Creative Chaos

مطلوب خود را پیاده سازد ده در آن از نقش و نفااوذ دشااورهای رقیا

داسااته شااده و

عرصه برای دنشگری خ ق خود و متحدانش فااراه گااردد ازآنجاییدااه ایاالتمتحااده
جدی جمهوری اس می ایران درسته منطقه وجهان شناخته میشااود و بااا

بهعنوان رقی

توجه به روی دار آمدن دونالد ترامپ ده خصمانهترین سیاس ها را در قبال ایران اتخاااذ
مینماید ،فروش تجهیزات نظامی به دشورهای منطقه بااهویژه عربسااتان سااعودی باعااث
نو آشوب و بحااران در منطقااه میشااود دااه خااود را بیشااتر در رقاب هااای

ایجاد ی

تساالیحاتی مرگبااار نشااان میدهااد تح ا
ایاالتمتحده آمریکا و ترسی ی
چنین بیان داش

ده سیاس

بحران در منطقه اس
ده ی

ایاان شاارایط زمینااه باارای نفااوذ و دخال ا

نظ جدید و دلخواه فراه میگردد درواقااع میتااوان

آمریکا مبتنی بر تصاعد بحران برای تصاعد زدایی بعاادی از

تا از این طریر امنی

برونزا را بر منطقه تحمیل دند؛ باادین معنااا

بحرانی را تولید میدند و برای اینکه نقش و جایگاه خود را در ترتیبات منطقهای

نهادینه دند ،در حل و مدیری

آن بحران پیشقدم میشود

 .4سناریوی چهارم :تکمیل فرآیند رقابت تسلیحاتی در منطقه
سیاس

بارا اوباما در منطقه یادآور ددترین ریچارد نیکسااون هسا

آثاا سااای ای

دااه معتقااد بااود

دشورهای منطقه بهوسیله حمای های ایاالتمتحده آمریکا ،خود باید در دنترل ،ثبااات و
امنی
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منطقه مشارد

داشته باشند بارا اوباما نیز ب فاصله پس از به قدرت رسیدن در

ایاالتمتحده آمریکا چنین نگرشی را درباره ثبات و امنی

این منطقااه ،در پاایش گرفا

ازاینرو ،در این دوره شاهد افزایش معام ت تسلیحاتی و تجهیزاتی آمریکا با دشورهای
منطقه خلیجفارس بودی ایاالتمتحده آمریکا در سااال  2011مجموعااً  57میلیااارد دالر
تجهیزات نظامی به شش پادشاهی عرب منطقه خلیجفااارس فروخا

دااه ایاان رقا 60

درصد دل تسلیحات فروختهشده این دشور در سال م دور بهحساب میآید (دیپلماساای
ایرانی )1391 ،این آمارها نشاندهنده تمایل بارا اوباما و اعتقاد راسخ او به حمایا

از

متحدان منطقهای با هزینه خودشان بود چنین سیاستی خواسااته یااا ناخواسااته منجاار بااه
شکلگیری ی

رقاب

تسلیحاتی مرگبااار در منطقااه خلیجفااارس گردیااد اقاادام دونالااد

ترامپ در امضای قرارداد  390میلیارد دالری با عربستان سعودی ،میتواند این فرآینااد را
تشدید نماید و منطقه را بیشازپیش به دام جنگ و بحران پیش باارد ایاان واقعیتاای تلااخ
برای امنی

و ثبات منطقه خاورمیانه و خلیجفارس اس

ده در صحب های اخیاار وزیار

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

وی در گفتگو با شاابکه الجزیااره

امور خارجه ایران محمدجواد تریف نیز نمایان داش

بیان داش  :فروش تسلیحات آمریکا منطقه خلیجفارس را به انبار باااروت آماااده اشااتعال
تبدیل درده اس

(پارس تودی)1398 ،

ب.سناریوی ایران بهعنوان بازیگر منطقه در برابر نظم عربستان-آمریکا
سناریوهای مطلوب جمهوری اس می ایران در  1دوتاهمدت و  2بلندمدت به شر ذیل
هستند:
 .1کوتاهمدت
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سناریوی اول :پرهیز از رقابتهای تسلیحاتی بنیان برافکنیکی از راهبردهایی ده همواره موردتوجه استراتژیس های ایاالتمتحااده در خصااوص
ایران بوده و ه ادنون نیز گروه سیاس

خارجی و امنی

میشود ،شوروی سازی جمهوری اس می ایران هس

ملی دول

اتخاذ استراتژی فشااار حاادادثری

علیه ایران در دو سال اخیر نیز دقیقاً در راستای همین سیاس
ده آقای خاتمی به ریاس

فصلنامه

دونالد ترامپ دنبااال

قابل ارزیابی اس

زمااانی

جمهوری اس می ایران انتخاااب شااد ،بحثهااایی دراینباااره

پژوهشهای

صورت گرف

دوره دوازدهطططط

رهبر شوروی ده در زمان وی اتحاد شوروی فروپاشید ،انجام شد (پورسعید و شاااپوری،

رواب ط ب ط

المل ط

و مقایسههایی میان رئیسجمهور ایااران و میخائیاال گورباااچف ،آخاارین

شماره دوم شماره

 )59-61 :1397بر همین اساس ،در آغاز دوره دوم ریاس

پ اپی چه و پططن

 ،1997استراتژی جدیدی علیه ایران پایهگ اری شد دااه مبتناای باار طاار بازسازیشااده

تابستان 1401

فروپاشی شوروی بود در این طر نقاط قوت سیاس
اقتصادی دشور ،داستن از موقعی

ژئوپلیتیا

تحری های همهجانبه اقتصادی و ممانع

جمهوری دلینتااون در سااال

مهار نظیر تضااعیف بنیااه مااالی و

و ژئواسااتراتژی

از توسعه صنایع نف

ایااران از طریاار تااداوم
و گاااز و ضااربه زدن بااه

اقتصاد داخلی ایران با هدف افزایش نارضایتیهای عمومی همچنان به قااوت خااود باااقی
ماند و بهموازات آن سرمایهگ اری برای ایجاد پایگاههااای داخلاای ،نفااوذ در مطبوعااات،
مزدور سازی و افزایش بحرانهای داخلی و گسترش تخاصمات میان جنا های سیاساای
و سوق دادن جامعه به سم

تشنج و باال بردن ت

اصا حات و توقعااات غیرمنطقاای و

نامعقول در جامعه با هدف تضعیف پایگاه مردماای نظااام و ایجاااد بحااران نادارآماادی و
ترویج اص

طلبی مخرب و اص حات بااه سااب

اس می و نفی تئوری حکوم

آمریکااایی باارای شکسا

دینی در دستور دار قرار گرف

حکوما

اهداف و استراتژی فااوق

دقیقاً بر اساس طر بازسازیشااده فروپاشاای شااوروی بااه مرحلااه اجاارا درآمااده اسا
(واعظی ،حسن )11 :1379 ،در این راستا ،برای اولین بار ،مایکل ما

فااائول و عباااس

می نی از اساتید و محققان دانشگاه استنفورد در اواخر سال  2016و درحالیدااه ترامااپ
هنوز در داخ سفید مستقر نشده بود ،در مقالااهای بااا عنااوان اریگااان خااوانی در تهااران:
استراتژی درگیرسازی رئالیستی» در فصلنامه واشینگتن به دولا
رویکردی ریگانی نسب
اوباما و بازگش

ترامااپ توصاایه دردنااد

به جمهوری اس می ایران در پیش بگیرد :بین استمرار سیاسا

به تقاباال ،راه سااومی وجااود دارد :راه ریگااان (پورسااعید و شاااپوری،

 )63-64 :1397راه و روش ریگان برای فروپاشی شوروی ،وارد شدن این دشور به دور
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تازهای از رقاب های تسلیحاتی نفسگیر بود اقتصاد برنامهریزیشده و دستوری شوروی
ذاتاً مشکلآفرین بود (دگلی و ویتکف )98 :1388 ،تح
فروپاشی و تجزیه شوروی ده دشمن درجهی

چنین شرایطی عم ً راه باارای

ایاالتمتحده آمریکا بود فراه شد

سناریوی دوم :اتکا به داخل در جهت تقویت و ارتقاء توان بازدارندگیمنطقیترین و عق ییترین راهبردی ده جمهوری اس می ایران میتواند از آن در جه
مقابله با اقدامات ضد سیستمی

دشورهای حاشیه خلیجفارس بهویژه عربسااتان اسااتفاده

نماید و طر شورویسازی ایاالتمتحده آمریکا را خنثی سازد ،همانااا تمردااز باار منااابع
انسانی دارآمد و سرمایهگ اری در حوزه توان و دفا موشکی و تسلیحاتی داخلی اسا
(بهرامی ،عارف )1397 ،این توسعه و پیشرف
دشمنان ایران را برانگیخته اس

در عرصه دفاعی و موشکی ،نگرانیهااای

ازاینرو با هر نو ترفندی در ت ش هستند تااا بااه هاار

نحو ممکن راه ایران را برای رسیدن به توانمناادیهای بیشااتر دفاااعی و نظااامی مساادود
سازند یکی از ترفندهای دشمنان در این زمینااه ،ارتباااط دادن برنامااه موشااکی ایااران بااا
توافقنامه برجام و قطعنامه شورای امنی

اس

تا شاید بااا تحریا

افکااار عمااومی دنیااا

بتوانند برجامی دیگر اینبار نه در زمینااه هسااتهای ،بلکااه در زمینااه موشااکی بااه امضاااء
برسانند (ضرغامی)99 :1398 ،
 سناریوی سوم :تقویت بازوهای منطقهای نظیر حزباهلل ،حشدالشعبی و حوثیهاییمن
با توجه به ماهیا

مردماای و ضااد اسااتکباری انقا ب اسا می ایااران ،بااه نساابتی دااه

دول های منطقه از آن استقبال نمایند ،این مل های منطقااه بودنااد دااه بااا یا

نسااب

آثاا سااای ای
محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

معکوسی از انق ب اس می ایران و آرمانهای برخاسته از آن ،استقبال دردنااد در چنااین
شرایطی با توجه به غلبه بعد فرهنگاای انقا ب اسا می ،طبعااً مل هااا و جااوامعی دااه
تیثیرپ یری مثبتی از آن داشتند ،مل هایی بودنااد دااه دارای وجااوه مشااتر فرهنگاای و
م هبی با ایران انق باای بودنااد (جانساایز )1390 ،در حااال حاضاار گروههااای چندگانااه
مختلفی در ی

اتحاد نامتقارن با جمهوری اس می ایران به سر میبرند دااه از مه تاارین

آنها میتوان به حزباهلل لبنان ،حشدالشعبی عراق و انصار اهلل یمن نام برد این گروههااا
نقش انکارناپ یری در امنی
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ملی ایران و پیشبرد خواس ها و ع یر منطقهای جمهااوری

اس می ایران ایفا میدنند ده تادنون در چندین حوزه و تحول امنیتی مختلف منطقااه بااه
اثبات رسیده اس

از مه ترین این حوزهها و تحوالت امنیتاای میتااوان بااه خنثیسااازی

تهدید رژی صهیونیستی و نیز بحران سوریه اشاااره داارد در فضااای آشااوبزده دنااونی
منطقه و با توجه به تهدیدهای جاادی دشااورهای مرتجااع منطقااه علیااه امنیا
جمهوری اس می ،این گروهها همچنان میتوانند بهمثابه ی
ارضی و امنی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

و منااافع

سپر دفاااعی علیااه تمامیا

ملی جمهوری اس می ایران تاهر شوند؛ بنااابراین حمایا

از

و تقویا

این گروهها در فضای بیاعتمادی میااان دولتاای و محاایط آشااوبزده منطقااهای بااه یا
ضرورت اساسی در سیاس های راهبردی دفاعی باید تبدیل شود (حسینی)1397 ،
سناریوی چهارم :اصالح شعار قدرت اول شدن منطقهای در سند چشمانداز 1404در سند چش انداز  20ساله جمهوری اس می ایران بهصراح

پیشبینیشااده اسا

دااه

ایران باید در سال  1404به قدرتمندترین دشور منطقه از حیث تااوان نظااامی ،اقتصااادی،
علمی و فناوری تبدیل شود بر اساس این سند ،در افر  1404جمهااوری اسا می ایاران
بایستی الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اس م بااا تحکاای الگااوی مردمساااالری دینای،
توسعه دارآمااد ،جامعااه اخ قای ،نواندیشای و پویاایی فکاری و اجتماااعی ،تیثیرگا ار
برهمگرایاای اسا می و منطقااهای باار اساااس تعااالی و اندیشااههای امااام خمینای باشااد
(ابراهیمی ،نصراهلل )1387 ،اعا م صااریح و آشااکار ایاان سیاسا

در اسااناد باالدسااتی

جمهوری اس می ایااران ،ایاان تاارس و نگراناای را در میااان دشااورهای مرتجااع منطقااه
خلیجفارس به ارمغان آورده ده جمهوری اس می ایران با اعا م ایاان سیاسا
بره زدن نظ و امنی

موجود در منطقه اس

درصاادد

و بنابراین با اقدامات خصمانه متعددی به

مقابله با آن پرداختهاند ده از آن جمله میتااوان بااه تقویا

سااازمان شااورای همکاااری

خلیجفارس و خرید تسلیحات نظامی ساانگین و اسااتقرار سااامانههای دفااا موشااکی در
دشورهای حاشیه خلیجفارس و محیط پیرامااونی ایااران اشاااره داارد شاادت آنارشاای در
ده اگر نیااات دول هااا واقعااً تجاوزدارانااه نیااز

محیط امنیتی غرب آسیا بهگونهای اس

نباشد ،معموالً دول ها بهگونهای مغرضانه آن را تفسیر میدننااد؛ بنااابراین هرچنااد نیا
و این را میتوان از راهبرد دفااا ملاای و نیااز

جمهوری اس می ایران تجاوزدارانه نیس

تاریخ  200ساله ایران ده آغازگر هیچ جنگی در منطقه نبوده اثبات داارد در ایاان رابطااه
مورگنتا از متفکران مکت
دس

بینالملل معتقد اس

واقعگرایی سیاس

قدرت برای دول ها ،فینفسه هدف اس

ده پیگیری سیاسا

و آنها به شیوهای سیریناپ یر در پاای
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افزایش قدرت هستند ل ا دیگر دول ها در برابر دولتاای دااه قاادرتش در حااال افاازایش
اس
تح

به توازن قوا مبادرت میدنند (بهرامی مقدم ،سجاد)15 :1393 ،
چنین شرایطی میبایستی اص

این بخااش از سااند چشا انداز  1404بهصااورت

فوری در دستور دار مقامات جمهوری اس می ایران قرار گیرد البته این اص
عدم پیگیری این سیاس

به معناای

نیس  ،بلکه رسیدن بااه ایاان سااطح از قاادرت در منطقااه بایااد

آثاا سااای ای

بیشازپیش در دستور دار مقامات دشوری و لشکری قرار گیرد ،لیکن نیازی بااه علناای و

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن

آشکار ساختن آن در اسناد باالدستی نظااام جمهااوری اسا می نیسا ؛ بنااابراین توصاایه

– آمرار بار میا

میشود ده در خفا و با جدی
دول

و مل

بیشتری رسیدن به سطحی مناسبی از قدرت دااه شایسااته

جمهوری اس می ایران اس

در دستور دار قرار گیرد

 سناریوی پنجم :همکاری با سازمانهای حقوق بشریهمانگونه ده عنوان شد ارتباط مستقیمی میان تقوی

بنیه نظامی و سیاس

تجاوزدارانه

دشورها وجود دارد ازاینرو با مجهز شاادن عربسااتان سااعودی بااه پیشاارفتهترین انااوا
س

ها از سوی دشورهای غربی بهویژه ایاالتمتحده آمریکا ،شاهد تجاوز این رژی بااه

دشورهای منطقه ازجمله یمن هستی این جنگ ده از نخستین شش فروردینماااه 1394
با نام عملیات طوفان راسخ آغاز شد و بعد از گ شا

پاانج سااال همچنااان تااداوم دارد،

منجر به دشته شدن بیش از  20هزار انسان بیگناه و قحطاای دسااتک  14میلیااون یمناای
بهویژه دوددان این دشور گردیده اس

در ایاان میااان نمیتااوان از حمایا

تساالیحاتی

دشورهای غربی و فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی ساانگین حتاای در حااین بحااران
یمن به عربستان سعودی ،چش پوشید و آنان را در این فاجعه انسااانی مقصاار ندانسا

ااران د غرب آسی

درحالیده برخی از دشورهای اروپایی مدعی توقااف و ممنوعیا

صااادرات سا

بااه

ائت ف متجاوزان جنگ علیه یمن هستند ،جدیدترین آمارها از میزان صادرات تساالیحات
دشورهای اروپایی نشان میدهد انگلیس ،فرانسه و آلمان در صدر فروشندگان س

بااه

دشورهای حوزه خلیجفارس بهویژه عربستان هستند هرچند دشااور آلمااان پااس از قتاال
جمال خاشقچی اع م درد ده محدودی هایی در ارسال و فااروش سا

بااه عربسااتان

اعمال خواهد درد ،اما خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش وزارت اقتصاااد آلمااان اعا م
درد ،برلین ابتدای سال  2019می دی مجوز فروش بیش از ی
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میلیارد یااورو سا

بااه

دشورهای عضو ائت ف متجاوزان در جنگ یمن را صااادر داارد (خبرگاازاری جمهااوری
اس می ایران)1398 ،
سه ایاالتمتحده آمریکا در این خصوص بااهمرات
اس

بهگونهای ده با آغاز جنگ عربستان علیه یمن ،دول های بااارا اوبامااا و دونالااد

ترامااپ طاای دو دوره ریاس ا

جمهااوری 220 ،میلیااارد دالر تساالیحات بااه عربسااتان

فروختهاند ده بسیاری از دشتارها در یمن توسط این تسلیحات انجامشده اس

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

بیشااتر از سااایر دشااورهای غرباای

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

بااینحال نمیتوان از تیثیر این فشارها ده توسط سازمانهای غیردولتاای حقااوق بشااری
علیه دشورهای فروشنده س

بااه عربسااتان صااورت میگیاارد ،غافاال شااد جمهااوری

اس می ایران میتواند از طریر برجستهسازی دشااتار در یماان دااه بهوساایله سا
پیشرفته غربیها و آمریکا صورت میپ یرد و تحری

های

افکار عمومی جهااانی و نهادهااای

حقوق بشری همچون عفو بینالملل و دیده بان حقوق بشر ،این دشااورها را بیشازپاایش
در تنگنا قرارداد
سناریوی ششم :برجستهسازی خطر وقوع جنگ در منطقه و بحران مهاجرتی جدیددر اروپا
یکی از پیامدهای جدی فروش تساالیحات نظااامی توسااط دشااورهای دوچا

حاشاایه

خلیجفارس ده فراتر از نیازهای امنیتی خود نیز اقاادام بااه خریااد دردهانااد ،خطاار وقااو
جنگی دوباره در منطقه خلیجفارس هسا

بنااابراین برجستهسااازی خطاار وقااو جنااگ

احتمالی و آوارگی مل های منطقه در اثر انباش
مهاجرت ده بیشتر از همه امنی
اس

س

و تجهیزات در منطقااه و بحااران

و ثبات اروپا را تهدید میدند ،ازجمله اقدامات اساساای

ده باید در دستور دار جمهوری اس می ایران و رسانههای دشور قرار گیاارد طباار

تئوری آشوب و اثر پروانهای تغییر دوچ

در ی

سیست آشوبنا میتواند باعث تغییاار

در آینده و دیگر اجزای سیست منتها با نتایج وسیع و پیشبینیناپ یر شود اثاارات وقااو
جنگ در منطقه غرب آسیا فقط بااه ایاان منطقااه محاادود نخواهااد شااد سااابقه جنااگ و
در افغانستان ،عراق و سوریه نشان داد ده بحران و ناامنی منطقه فقط منحصر به

خشون

خود مل های منطقه نیس  ،بلکه مناااطر و مل هااای دیگاار نیااز از آن متاایثر میشااوند
بحران آوارگی و مهاجرت ،یکی از چالشهایی اس
اس

ده ه ادنون اروپا را درگیر ساااخته

با برجستهسازی این موضو میتوان دشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا را متقاعااد
فروش س

ساخ

و تجهیاازات بااه عربسااتان سااعودی دااه سیاسا های خصاامانه و
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جنگطلبانه را در منطقه در پیشگرفته اس  ،متوقف سازند
 .2بلندمدت
 سناریوی اول :تالش برای ایجاد سازوکارهای مبتنتتی بتتر رژیمستتازی در ستتطمنطقه
تا اینجااا راهدارهااایی دااه جمهااوری اسا می ایااران در دوتاهماادت میبایسااتی جها
خنثیسازی تهدیدهای احتمالی ناشی از خرید و انباش
میبایس

تجهیاازات نظااامی و تساالیحاتی

در دستور دار قرار میداد ،موردتوجه و بررسی قرار گرف

بااینحااال ،باارای

برخورد اساسی با معضل ناامنی در منطقه ،مه ترین اقدامی ده باید مطمح نظرقرارگیاارد،
ت شهای بیدریغ درجهات پیادهسازی رژی هااای اعتمادساااز امنیتاای در منطقااه هسا
ضرورت ساخ
منطقه اس

و ایجاد ی

رژی اعتمادسازامنیتی ،از جه

شدت درجااه آنارشاای در

ده بر اساس آن دشورهای تشکیلدهنده این ساختار امنیتی ،الگوی یکپارچااه

دشمنی بااا یکاادیگر و بااهویژه بااا جمهااوری اسا می ایااران را در پیشگرفتهانااد عاادم
شکلگیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بیثباتی در عرصه خاورمیانااه بااا
عوامل متعددی در ارتباط اس
عظی نف

ده از آن جمله ،موقعی

و گاز در آن (و درنتیجه ،تقوی

ژئوپلیتیکی خاورمیانااه و منااابع

حضور قدرتهای فاارا منطقااهای در محاایط

پیرامونی ایران) ،افراطگرایی ،تنشهای قومی ،فرقهای و تروریس  ،دول های ضااعیف و
شکننده و بیاعتمادی بازیگران منطقهای به یکدیگر حائز اهمی
امنی

اس

دااه ایاان عواماال،

در محیط پیرامونی جمهوری اس می ایران را به معمایی تبدیل درده اس

راهحلی مناس

منجر به دخال

و نبااود

هر چااه بیشااتر دشااورهای فاارا منطقااهای و گساایختگی

آثاا سااای ای
محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

پیوندهای دارآمد میان دشورهای منطقه شده اس ؛ درحالیده تمامی دشااورهای منطقااه
در نگرانیهای امنیتی و تهدیدهای منطقهای سهی هسااتند ،امااا هاار دشااوری نگراناای و
دغدغههای خاص خااود را دارد (عسااگرخانی و حرشااناس )1393 ،دنتاارل تساالیحات
شیوهای منطقی و واقعگرایانه در نظام بینالملل هس
روش آرمانگرایانه اس

و با روش خلااع سا

بهطوردلی تفاوت میدند دنترل تساالیحات مصااداقی از نتااایج

تفکر امنیتی در سطح بینالمللی اس

ده نظریااه بازدارناادگی ها منااتج از همااین تفکاار

امنیتی در سطح بینالمللی و بهنوعی منطقهای اسا
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دااه یا

مربوط به دنترل تسلیحات و موفقی

تا ش باارای ساااخ

در این زمینه ،سب

رژیا

یا

خواهد شد ده رفتااار دول هااا

در منطقه واپایش و دنترلشده و از ورود تجهیزات نظامی بنیانبرافکن ده ممکاان اسا
باعث ایجاد رقاب های خطرنا تسلیحاتی شود ،جلوگیری دند؛ بنابراین لزوم توجااه بااه
ساخ

ی

رژی امنیتی در منطقه و جل

این نهادها برای ایجاد ی

رژی امنیتی باثبات و دارآمد از اساسیترین اقداماتی اس

در بلندمدت باید مورد توجه مقامات و دستگاه سیاس

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

توجه نهادهای بینالمللی و استفاده از ترفی

المل ط

دوره دوازدهطططط

در راستای سیاس

اعتمادسازی و حرد

ده

خارجی دشور قرار گیرد

تدریجی به سم

ایجاد یا

رژیا دارآمااد

امنیتی ،جمهوری اس می ایران در سالهای اخیر اقدامات و طر هااایی را ارائااه داده دااه

شماره دوم شماره

نمونه عینی و عملی آن را میتوان در ابتکار موسوم به اطر صلح هرمز» مشاهده نمااود

پ اپی چه و پططن

تفاوتی ده این طر با دیگر طر ها و پیشنهادهای ایران باارای منطقااه خلیجفااارس دارد،

تابستان 1401

قائل شدن نقش نظارتی برای اعضای دائ شورای امنی

اس

اجرا میتواند به افزایش توان دشورهای منطقه در جها

رفااع تهدیاادات محاادود علیااه

صلح و ثبات بدون نیاز به دخال

طرحاای دااه در صااورت

قدرتهای خارجی و فراه آوردن سااازوداری باارای

یافتن راهحلهای صلحآمیز در مسائل خاص و شناسایی منافع مشتر دشورها بااا هاادف
افزایش قدرت تعامل آنها با یکدیگر و از میااان برداشااتن دیوارهااای بیاعتمااادی میااان
دشورهای منطقه منجر شود (منتظران ،جاوید)1398 ،
سناریوی دوم :بهرهبرداری از گسستهای موجود در شورای همکاری خلیجفارسشورای همکاری خلیجفارس یکی از بازوهای قدرتی عربستان سعودی در منطقه غاارب
آسیا به شمار میآید این دشور با بهرهگیری از مؤلفااههای قاادرت ناارم و سااخ

خااود،

برترین و تیثیرگ ارترین بازیگر در شورای همکاری خلیجفارس محسوب میشااود و در

مقایسه با سایر اعضا ،بیشترین نفع را از انسجام سیاسی و فرهنگاای ایاان سااازه منطقاهای
میبرد؛ بنابراین در شرایطی ده این نهاد مورد چااالش و تضااعیف قاارار گیاارد ،عربسااتان
بزرگترین ضرر دننده آن خواهد بود این در حالی اس

ده یکی از متغیرهااای اساساای

تشکیل شورای همکاااری خلیجفااارس مقابلااه بااانفوذ و قاادرت ایااران در سااطح منطقااه
خلیجفارس عنوانشده اسا

ازایاانرو ،ایجاااد هرگونااه گسسا

و چااالش در راسااتای

تضعیف انسجام سیاسی و درونی شورای همکاری خلیجفااارس میتوانااد بهمثابااه تاایمین
امنی

و منافع ملی جمهوری اس می ایران در نظاار گرفتااه شااود یکاای از گسسا ها و

شکافهای موجود در چارچوب شااورای همکاااری خلیجفااارس بااه اخت فااات دیرینااه
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عربستان سعودی با قطر مربوط میشود این اخت فات از سال  1992براثاار برخوردهااای
مرزی آغاز شد و با دودتای  1995قطر به اوج خود رسید اخت فااات قطاار بااا عربسااتان
برای جمهوری اس می ایران ی

فرص

اسا

تااا انسااجام سیاساای پااایین در شااورای

همکاری خلیجفارس را به چالش دشیده و معادالت امنیتی موجود در سطح منطقه را بااه
نفع خود تغییر دهد جمهوری اس می ایران با قطر عوامل همگرایی زیااادی دارد دااه بااا

آثاا سااای ای

توجه به اخت فات اخیر این دشور با برخی از دشورهای شورای همکاااری خلیجفااارس

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن

ازجمله عربستان ،امارات متحده عرباای و بحاارین میتوانااد از ایاان فادتورهااا در جها

– آمرار بار میا

تقوی

همکاری دوحااه بااا تهااران و بااالعکس تضااعیف ماهیا

همگرایاای در شااورای

همکاری خلیجفارس استفاده بهینه دند
دول

عمان مخالف تعلیر یا اخراج قطر اس

عمان بارهااا تیدیااد داارده اسا

صورت ادامه این روند از شورای همکاری خلیجفارس خارج خواهد شد دول
نیز ت ش درده اس

دااه در
دویا

ضمن میانجیگری بین قطر و عربسااتان در ایاان اخاات ف بیطاارف

باقی بماند؛ بنابراین ،خروج قطاار از یکسااو و عاادم تبعیا
تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر سب

دویا

و عمااان از مواضااع

تضااعیف ایاان شااورا خواهااد شااد در
خواهااد

حقیق

با خروج قطر از این اتحاد عربستان سعودی یقیناً متضاارر باازرگ لقا

گرف

این امر زمانی ملموستر خواهد شد ده در نظر داشته باشی شکاف سیاسی دیگر

دشورهای عربی همچون سوریه ،عراق و یمن باسیاس های ریاض نیز بهتدریج عمیرتر
شده اس ؛ بنابراین ،بحران مشروعی
حال افول اس
و در دنار آن دوی

و سروری آل سعود بر منطقه بهطور روزافزون در

میتوان ادعا درد این تحوالت فرصتی برای نزدیکی بیشتر ایران به قطاار
و عمان اس

(محمدی و احمدی)202 :1397 ،

ااران د غرب آسی

نتیجهگیری
بر این اساس باید گف

ده در تاریخ خارومیانه؛ پس از به قدرت رسیدن بارا اوبامااا و

فرودش دردن بحثهای مربوط بااه حادثااه یااازده سااپتامبر ،روابااط امنیتاای و تساالیحاتی
عربستان و ایاالتمتحااده آمریکااا وارد فاااز جدیاادی شااد در چرخشاای تکاندهنااده از
اولوی های ایدئولوژی

پس از جنگ ویتنام حزب دمودراتی  ،پرزیدن

فروش تسلیحات نظامی را به یکی از اردان سیاس

خارجی ایاالتمتحده آمریکا تباادیل

داارد دراینبااین عربسااتان سااعودی عماادهترین وارددننااده س ا
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بااارا

اوبامااا

های آمریکااایی بااود،

بهگونهای ده ارزش معام ت با ریاض  115میلیارد دالر باارآورد شااده اسا

بااینحااال،

ایاالتمتحده آمریکا و رئیسجمهور تاجر پیشه این دشور دونالد ترامپ ،بی توجه به این
اعتراضات و انتقادات در تاریخ  19می  2017و ب فاصله پس از بااه قاادرت رساایدن در
آمریکا ،بزرگترین قرارداد نظامی و تسلیحاتی طول تاریخ این دشور بااا عربسااتان را بااه
امضاء رساند ارزش این قرارداد  390میلیارد دالر اع مشده دااه قاارار اسا

حدود  110میلیارد دالر آن طی سالهای مشخصی اجرایی و عملیاتی شود توزیع قدرت

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

چیاازی در

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

و توانمندیهای نظامی و قدرتی چه درسته نظام بینالملل و چه در سطح ساختار مناطر،
عاملی مه در دگرگونی و تحول نظ به شمار میآید فروش تجهیزات نظامی از سااوی
دشورهای غربی و بهویژه ایاالتمتحده آمریکا و تقوی
نظ امنی

یکی از دشورهای تشکیلدهنده

منطقهای غرب آسیا بهمنزله بره خوردن توازنی اس

ده درحالیدااه حاضاار

بر منطقه غرب آسیا حاد هس ؛ بنابراین اقدام عربسااتان سااعودی در خصااوص خریااد
تسلیحات نظامی و تقوی
در نظر گرف

ده مدتهاس

نقش میدند تح

بنیه دفاعی را میتوان در راستای بره خوردن تااوازن قااوایی
بهعنوان نظ امنیتی پ یرفتهشده بر منطقه غرب آسیا ایفای

چنین شرایطی و به دلیل عاادم وجااود یا

رژیا امنیتاای دارآمااد و

باثبات در منطقه ،امکان فروپاشی ساختار منطقه و بهتبع آن جنگ و درگیری مستقی میان
بازیگران متضاد و قدرتمند آن دور از انتظار نیس

این عامل نهتنها امنی

جمهوری اس می ایران بهعنوان یکی از دشورهای تشکیلدهنده نظ امنی

و منااافع ملاای
منطقه غاارب

آسیا را با چالش مواجه میسازد ،بلکه سایر بازیگران و مل های منطقااه نیااز از آن متاایثر
میشوند به راین اساس تحقیر فعلی با هدف مقایسه راهبرد امنی

ایران در برابر سناریو

همکاری تسلیحاتی عربستان-آمریکا با روش تاریخی-تحلیلی پرداخته اس  ،با توجه بااه
نتایج فوق ،مدل تجربی از حاصل از پژوهش به شر ذیل هس :
 .1سناریوی عربستان-آمریکا
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آثاا سااای ای
محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا

شکل  :1مدل تجربی سناریوی عربستان-آمریکا

ااران د غرب آسی

 .2سناریوی ایران
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شکل  :2مدل تجربی سناریوی ایران

بر این اساس هر بازیگری بسته به میزان مح وری ها و توانمندیهای خود درصدد پیاده
دردن نظ مطلوبش هس
نظ و امنی

در ی

رقاب

دشورهای قدرتمند جهانی به دلیل ارتباااط تنگاتنااگ مساائله
پایانناپ یر ت ش دارند تا نظ موردنظر خود را در ساااختار

نظام بینالملل پیاده سازند این نو ت شها و اقدامات در سااطح منطقااه نیااز در جریااان
اس

هرچند نظ امنی

منطقه غرب آسیا ،مطلوب جمهوری اس می ایران نیسا  ،امااا

ازآنجاییده هرگونه اقاادام از طاارف ایااران باارای بااره زدن نظا مسااتقر ،وادنشهااای
منطقهای و جهانی را به دنبال خواهد داش  ،بنابراین در شاارایط فعلاای و در چااارچوب

ی

بااا امنیا

الگوی محافظهدارانه میتوان نظ موازنهای حاد در منطقه را متناسا

منافع ملی جمهوری اس می ایران قلمداد درد ازاینرو ،هرگونااه تا ش جها

و

سسا

نمودن پایههای این نظ از طرف رقبای جمهوری اس می ایران بهمنزله بااه خطاار افتااادن
نفوذ و جایگاه ایران در منطقه در نظر گرفته میشود ده میتوانااد بهنوبااه خااود امنیا
منافع ملی دشور را با خطر و تهدید جدی مواجه سازد مطابر نقطه نظرات دنا
استی جویی و دس

هژمونی

موقعی

و

والتاار،

در محیط آشوبزده ،هدف نهایی همه دول ها

و واحدهای تشکیلدهنده نظام بینالملل به شمار میآید؛ بنابراین ،واحدهایی ده درصاادد
مقابله با چنین دول هایی برمیآیند ،دو راه بیشتر ندارند؛ یااا اینکااه ازنظاار عِااده و عّااده
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خودشان را به سطح دول های استی جو برسانند (موازنه درونی) و یا اینکااه اقاادام بااه
برقراری موازنه بیرونی (سیاس

وضااع موجااود

اتحاد و ائاات ف) بااا دشااورهای طالا

نمایند درواقع ،والتز محور اصلی تحلیلهای خود را بر این مقوله مه و اساسی اسااتوار
ساخته ده برای حفظ و تیمین امنی
اقدام به افزایش و یا تقوی

ملی میبایستی در برابر دشورها یاا واحاادهایی دااه
بااه ایجاااد اتحاااد و

آثاا سااای ای

بنیه نظامی و دفاعی خود میدنند ،دس

توازن زد؛ خواه این توازن از نو بیرونی باشد یا درونی طبر این اصل و قانون دلاای در

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن

روابط بینالملل ،جمهوری اس می ایران برای مقابله با اقدامات تجدیدنظرطلبانه عربستان

– آمرار بار میا

سعودی در منطقه غرب آسیا میبایستی ه به برقراری موازنه درونی اقدام نمایااد و ها
به موازنه بیرونی توجه نشان دهد
در چارچوب اصل موازنه درونی جمهوری اسا می ایااران نبایااد از هاایچ دوششاای در
دنترل نیروهای رزمی خود دریغ دند ارزیابی دقیر توان نظامی دشمن و توازن در براباار
نیروهای نظامی و ادوات جنگی دشمن در این رابطه امری حیاتی و بساایار مها هسا
این اصل ده مورد توجه رهبر معظ انق ب اس می ایران نیز هس

از آن به ایده راهبرد

"تهدید در برابر تهدید" نام میبرند ده درواقع همان اصاال بازدارناادگی اسا
وحدت و انسجام ملی مبتنی بر اس م و نظام جمهوری اس می ،تقوی

امنیا

تقویا
و اقتاادار

ملی با تیدید بر رشد علمی و فناوری ازجمله اقداماتی هستند ده در این چااارچوب بایااد
مورد توجه جمهااوری اسا می ایااران قاارار گیاارد همچنااین ،ارتقاااء تااوان بازدارناادگی
همهجانبه و موشکی ده نقطه قوت واتکاء جمهوری اسا می ایااران هسا
اساسی دشور باید تبدیل شود

بااه اولویا

ااران د غرب آسی

در دنار اصل موازنه درونی ،جمهوری اس می ایران میبایستی به اصاال موازنااه بیروناای
نیز توجه نشان دهد در این رابطه تقوی

اتحادهای خودی و تضعیف اتحادهااای مقاباال

باید در دستور دار مقامات جمهوری اسا می ایااران قاارار گیاارد در چااارچوب تقویا
اتحادهای خودی جمهوری اس می ایران میبایستی حمای های مادی و معنوی خااود را
از حزباهلل لبنان ،حشدالشعبی و انصار اهلل ده هرددام نیروهای مؤثری در ترتیبات امنیتی
و سیاسی دشورهایشان هستند ،ادامه دهد تنها در چنین شرایطی اس
تنگناهای سیاسی -امنیتی میتوان بر دشمن ایدئولوژی
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ده در بزنگاههااا و

ضربه وارد ساخ

از طرفی تضعیف اتحادهای مقابل و دشمن نیز مورد توجه اس

یکی از اتحادهااای نااا

مقدسی دااه در براباار جمهااوری اسا می ایااران شااکلگرفته اسا  ،شااورای همکاااری
خلیجفارس اس

ده به رهبری عربستان سعودی در سالهای آغازین انق ب برای دنترل

و محدود نمودن رفتارها و اقدامات ایران در سطح منطقه شکلگرفته اسا

ایاان اتحاااد

همان گونه ده اخت ف اخیر میان قطر و عربستان نشان داد ،چندان ها بااادوام و باثبااات
نیس
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ازاینرو میتوان با استفاده از شکافهای موجود میان این دشااورها ،عربسااتان را

دررسیدن به نیات و مقاصد خود در برابر ایران نادااام گ اشا
مطلوب چندین سناریو در قال

باارای رساایدن بااه ایاان

رویکرد تجویزی برای جمهوری اسا می ایااران ترساای

شد ده در دودسته دوتاهمدت و بلندمدت به تشریح و تبیین آنها اشاره گردیااد باار ایاان
اساس با توجه به نظریه پژوهش ،وضعی

امنیتی در خاورمیانه به شر ذیل اس :
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آثاا سااای ای

شکل  :3پیامدهای تقابل در منطقه خاورمیانه

محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
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آدمی ،علی و بهادرخانی ،محمدرضا (« ،)1397الگوی رفتاری عربستان سعودی در منطقه غرب
آسیا و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی :بحران
یمن) » ،مطالعات سیاسی جهان اسالم ،شماره  ،28ص 23-1
آدمی ،علی و پیروزیان ،الهه (« ،)1390تبیین راهبرد امنیتی ایاالتمتحده آمریکا در قبال عربستان
سعودی در دوران پساجنگ سرد» ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،شماره هشتم،
آقامحمدی ،زهرا و امیدی ،علی (« ،)1397آیندهپژوهی نقشآفرینی عربستان در پرتو روابط با
ایاالتمتحده آمریکا در خاورمیانه ()2017-2025؛ چالشها و راهبردها» ،فصلنامه
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رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره نهم ،شماره چهارم،
بهرامی مقدم ،سجاد (« ،)1393مخاطرات رشد در سیاست بینالملل» ،فصلنامه سیاست جهانی،
دوره سوم ،شماره اول ،ص 39-7
بهرامی مقدم ،سجاد (« ،)1397همکاری و تعارض منافع ایاالتمتحده آمریکا-عربستان در
خاورمیانه» ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هفتم ،شماره ،26
بهرامی ،عارف (« ،)1397بازدارندگی موشکی در جهان ناامنی» ،پایگاه اطالعرسانی پدافند
غیرعامل

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

بیگی ،علیرضا (« ،)1400سیاست خارجی بایدن در قبال کشورهای شورای همکاری

دوره دوازدهطططط

خلیجفارس» ،طرح پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،گروه مطالعات

شماره دوم شماره

سیاسی

پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

پارس تودی (« ،)1398ظریف :آمریکا غرب آسیا را به انبار باروت تبدیل کرده است»،
پایایانو ،پل .ای ( ،)1395نظمهای منطقهای؛ امنیت سازی در جهان نوین ،ترجمه سید جالل
دهقانی فیروزآبادی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پوراحمدی ،حسین و ذوالفقاری ،عبّاس (« ،)1394انواع مدلهای اسالم سیاسی و تعامل آن
باسیاست جهانی» ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،سال ششم ،شماره ،41
پورسعید ،فرزاد و شاپوری ،مهدی (« ،)1397دولت ترامپ و شوروی سازی جمهوری اسالمی
ایران؛ چرایی و چگونگی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال  ،21شماره سوم،
ترابی ،قاسم (« ،)1389گسترش سامانههای دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و امنیت جمهوری
اسالمی ایران» ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال هشتم ،شماره ،31
توسلی ،روحاهلل (« ،)1391تأثیر ژئوپلیتیک شیعه و عراق جدید بر روابط جمهوری اسالمی ایران
و عربستان سعودی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل ،دانشکده علوم
سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

جانسیز ،احمد (« ،)1390بازتاب انقالب اسالمی در نظام بینالملل» ،جزوه درسی بازتابهای
انقالب اسالمی در نظام بینالملل ،دانشکده ادبیات دانشگاه گیالن.
جعفری ،علیاکبر (« ،)1391تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در
منطقه خاورمیانه» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال هشتم ،شماره دوم،
جهانگیری ،سعید (« ،)1398بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه (اهداف و
منافع)» ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،شماره ،38
حاجی یوسفی ،امیرمحمد (« ،)1383آمریکا و عربستان پس از اشغال عراق :سیاست پیشگیری
دموکراتیک» ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،سال یازدهم ،شماره یک،
حسینپورمقدم ،منصوره (« ،)1394بررسی نقش عربستان سعودی در راهبرد امنیتی آمریکا
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( ،»)2009-2014پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (« ،)1398طمع غرب برای تجارت مرگ در خاورمیانه»،
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (« ،)1398هفده سازمان حقوق بشری خواستار توقف فروش
سالح فرانسه به عربستان و امارات شدند» ،اخذشده در تاریخ 1398/09/05
داداندیش ،پروین و کوزهگر کالجی ،ولیاله (« ،)1389بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیت
منطقهای با استفاده از محیط امنیتی منطقه قفقاز جنوبی» ،فصلنامه راهبرد ،سال نوزدهم،
شماره ،56
دیاکو ،حسینی (« ،)1397عوامل مؤثر در قدرت اول شدن منطقهای ایران» ،دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی (« ،)1391مسابقه تسلیحاتی در خلیجفارس»،
دینیاریان ،آتوسا (« ،)1398فروش سالح به عربستان؛ ادامه سیاست چندگانه اروپا در قبال جنگ
یمن» ،پارس تودی
رضایی ،مسعود و جهانیان ،شهاب (« ،)1394امنیت منطقهای در قلمرو اوراسیا و جایگاه ایران»،
فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و دوم ،شماره هشتاد دوم،
رکابیان ،رشید و انگزی ،رسول ( ،)1400تأثیر همگرایی و واگرایی جمهوری اسالمی ایران و
عربستان سعودی بر سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال ایران (با تأکید بر راهکارهای
رسانهای) ،پژوهشنامه رسانه بینالملل ،سال  ،6شماره  ،8ص .204-179
زارعی ،بهادر و نجفی ،سجاد (« ،)1399تبیین سناریوهای محتمل پیشرو در روابط ایران و
عربستان در بازه زمانی  ،»1408فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،9شماره ،2
ص 63-87

آثاا سااای ای
محتمااه مراا
تسلیح تی عربست ن
– آمرار بار میا
ااران د غرب آسی

ضرغامی ،عارف (« ،)1398سیاست خارجی ترکیه در قبال محور مقاومت (سوریه و حزباهلل
لبنان) از سال  2011تا  2017و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران» ،پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل ،دانشکده روابط بینالملل.
عسگرخانی ،ابومحمد و حقشناس ،محمدجواد (« ،)1393تهدیدهای منطقهای و راهبرد
تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران» ،پایگاه تحلیلی بصیرت
علیپور ،جواد و قیطاسی ،سجاد (« ،)1396آیندهپژوهی بحران سوریه بر پایه سناریونویسی»،
فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال هفتم ،شماره چهارم،
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عمادی ،سیدرضی (« ،)1396تنش قطر با عربستان و پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی ایران»،
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
غرایاق زندی ،داود (« ،)1395دورنمای رابطه جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی:
سناریوهای محتمل» ،فصلنامه علوم سیاسی ،دوره  ،19شماره  ،73ص 101-128
فرهیختگان (« ،)1396نقش آمریکا در قحطی مردم یمن»،
قلخانباز ،خلیل (« ،)1396توافقات نظامی عربستان سعودی و ایاالتمتحده؛ دالیل و پیامدها»،
اندیشکده راهبردی تبیین

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

کگلی ،چارلز و ویتکف ،اوجین ( ،)1388سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند ،ترجمه اصغر
دستمالچی ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
گلچین ،سعید (« ،)1394انقالب اسالمی ایران و پیامدهای آن بر ژئوپلیتیک شیعه در عربستان
سعودی و یمن» ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
لیک ،دیوید ( ،)1395رهیافتهای سیستمی به مجموعه امنیتی منطقهای ،ترجمه سیدجالل
دهقانی فیروزآبادی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ماجومدار ،دیو (« ،)1396آمریکا چه سالحهایی را به عربستان سعودی فروخته است؟» ،ترجمه
توسط تحریریه سایت تحلیلی دیپلماسی ایرانی
محمدی ،حمیدرضا و احمدی ،ابراهیم (« ،)1397تحلیل ژئوپلیتیکی گسست روابط سیاسی
عربستان و قطر و تأثیر آن بر آینده شورای همکاری خلیجفارس» ،فصلنامه مطالعات
راهبردی سیاستگذاری عمومی ،دوره هشتم ،شماره ،28
مرادی ،غالمعلی (« ،)1393روابط امنیتی -استراتژیکی عربستان سعودی و ایاالتمتحده آمریکا با
تأکید بر تأثیر تحوالت خاورمیانه در روابط دو کشور» ،فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال
نهم ،شماره بیستوپنج،

 ماهنامه،» «ساختار هژمونیستی ایاالتمتحده آمریکا و نارساییهای آن،)1386(  محسن،مسرت
.219-220  شماره،سیاسی ـ اقتصادی
 «واکاوی عناصر تأثیرگذار بر واگرایی ایران و،)1397(  محمدباقر، رضا و فرهند،نصیری
 شماره، مطالعات منافع ملی،» با تأکید بر منافع ملی2018  تا2012 عربستان در سالهای
186-162  ص،11
 «تأثیر ساختار هژمونیک و غیر هژمونیک منطقهای بر نحوه مدیریت،)1398(  محمدعلی،نوده
 بررسی مقایسهای بحران اوکراین در اوراسیای مرکزی و بحران سوریه:بحرانهای امنیتی
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 دانشکده روابط بینالملل، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل،»در غرب آسیا
.وزارت امور خارجه
 تشریح طرح بازسازیشده فروپاشی شوروی در: اصالحات و فروپاشی،)1379(  حسن،واعظی
. انتشارات سروش: تهران،ایران
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