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  آمریکا – تسلیحاتی عربستان سناریوهای محتمل همکاری آثار

 در غرب آسیا ایران بر منافع
 ع لی  خدائی   1

 * 2  محمد یوسفی جویباری 

 3  باد محمد قربانی گلشن آ 

 چکیده 
بااا تیدیااد باار آمریکا    –مطالعه سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان    ؛مقاله  اینهدف  

از نااو   گااردآوری داده هاااروش  روش تحقیاار روش تبییناای اساا  و    اساا    منافع ملی ایااران

 4عربستان در تجارت تسلیحاتی با آمریکااا از  ده    دهدمینتایج نشان     دتابخانه ای اس -اسنادی

تکمیل فرآینااد سیاساا    (؛سناریوی نخس )  آسیاشی ساختار سنتی منطقه غرب  وپافر  ؛سناریوی

نقش و نفوذ آمریکا و تحمیل یاا    افزایش  (؛دوم  سناریوی)  منطقهتهاجمی عربستان سعودی در  

 منطقااهفرآینااد رقاباا  تساالیحاتی در    ( و تکمیاالسااوم  سااناریوی)  منطقااهزا بر  برون  امنی نو   

از  پرهیااز سااناریوی؛  6در قالاا     ماادتدوتاهدو روش    برابر آن ازو ایران در    (سناریوی چهارم)

به داخل در جه  تقوی  و ارتقاء توان   اتکا  (؛سناریوی اول)  برافکنهای تسلیحاتی بنیان  رقاب 

هااای اهلل، حشدالشعبی و حوثیای نظیر حزببازوهای منطقه تقوی  (؛سناریوی دوم)  بازدارندگی

انداز ای در سااند چشاا قاادرت اول شاادن منطقااهار شااع اصاا   (؛سااناریوی سااوم) یماان

سازی برجسته( و سناریوی پنج ) بشریهای حقوق با سازمان همکاری (؛چهارم  )سناریوی1404

 بلندماادت( و  سااناریوی ششاا )  اروپاااخطر وقو  جنگ در منطقه و بحران مهاجرتی جدیااد در  

 و(  سازی در سطح منطقااه رژی بر  سازودارهای مبتنی    ت ش برای ایجاد)  اولسناریوی    شامل دو

 ( اس فارسخلیجموجود در شورای همکاری  هایگسس از  برداریبهره) دومسناریوی  

 ن، نظ  منطقه ای، ایراغرب آسیاآمریکا، عربستان،    : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه 

ها متعددی اس  ده هر ی  از آن  هایبحرانمنطقه غرب آسیا در حال حاضر در معرض  

گسترده و ات ف منابع دشااورهای منطقااه شااود  در   هایارتسختواند منجر به ایجاد  می

های تنش و منازعه احتمالی در روابط تهران و ریاض نیز بسیار باال این چارچوب، هزینه

ایاان  هایاساا  سیخواهد بود  البته فراتر از روابط دوجانبه عربستان با ایااران، رفتارهااا و 
بااه نفااع  ایمنطقااهه قاادرت و معااادالت تواند موج  ایجاد تغییراتی در موازناا دشور می

دو   عنوانبااهدو دشااور ایااران و عربسااتان،    .های بزرگ و رژی  صهیونیستی شااودقدرت

در  هاااآندااه روابااط متقاباال  هسااتند فااارسخلیجبازیگر دلیدی منطقه مه  و راهبااردی 

از وضعی  و شرایط ساختارهای سیاساای حاااد  در دو دشااور، تاریخی تابعی    هایدوره
 ایمنطقااه  فااراجهانی و    هایقدرت  هایدخال  درون منطقه و    اجتماعی  وسیاسی    تحول

بااا وقااو  حااوادم موسااوم بااه یااازده  (   68:  1398ی،  فاا زارعی و نج)  اس  داشته    قرار
، مرحله جدیدی در مناسبات میان آمریکا و عربسااتان سااعودی آغاااز شااد  2001سپتامبر  

یازده  سپتامبر، از اتبا  سعودی   حادثه  دربایی  پانزده نفر از نوزده فرد مظنون به هواپیمار
 عربسااتان دشااور  اتبا از زندانیان گوانتانامو  سومی بودند  همچنین گفته شد ده بیش از 

سعودی بودند  افاازون باار ایاان، آمریکااا در سااه مااورد دیگاار نیااز نسااب  بااه عربسااتان 
بر ایاان نکتااه تیدیااد هایی از خود نشان داد؛ نخس  اینکه برخی محافل آمریکایی نگرانی

ها را تروریسااتی در منطقه ده آمریکا آن  هاییگروهدردند ده عربستان به حمای  مالی از  
پردازد؛ دوم اینکه پس از حمله به افغانستان و اشغال این دشور، د حماس میداند ماننمی

بیاا  های طالبانیس  در منطقه ده عربستان سعودی و ایدئولوژی وهاها به ریشهآمریکایی
اند؛ و سوم اینکه عاادم پاا یرش همکاااری در آن نقش محوری دارند، توجه جدی نموده

 گردیاادهایی در روابط دو دشااور  وج  بروز تنشعربستان با آمریکا در حمله به عراق م

ساااختار  2003متحده طی هجوم به عراق در مااارس (  ایاالت35:  1383)حاجی یوسفی،  

های متااوالی، تجساا  ساالطه ن ساختار سیاسی برای دههسیاسی این دشور را تغییر داد  ای

به عراق، بااه سعودی اقلی  سنی بر ادثری  شیعی و دردهای عراق بود  اگرچه، پادشاهی 
دانس  ده اما ساختار سیاسی عراق را عاملی می  ؛نگریس  می  دنندهنگراندیده ی  عامل  

درده بود  تهاج  آمریکا سااب  و حائل در برابر ایران تبدیل  گیرضربهآن دول  را به ی   

ایران و حکوماا  جدیااد   ع وهبهگیری از میان برداشته شود   ده چنین حائل و ضربه  شد
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(  تحاا  چنااین شاارایطی 280: 1397مقاادم،  )بهراماای شدندرد روابطی دوستانه عراق وا

های آمریکا در منطقه و پیامدهای ناخوشایند آن نگرش منفی مقامات سعودی به سیاس  

ها دو مصااوبه در در انتقاااد از سااعودی  2005این دشااور افاازایش یافاا   در سااال    برای

عیاا  دماا  بااه عربسااتان و دیگااری مجلس نمایندگان مطر  شد؛ یکی از این دو ممنو 

 ضاادبود  تبلیغااات    گراییافراطتقاضا برای اص   نظام آموزشی در جه  جلوگیری از  

، شاادت گرفاا  و حتاای 2004ل  در انتخابات ریاس  جمهوری آمریکااا در سااا  سعودی

ن جان دری، به انتقاد از ارتباط جرج دبلیو بوش با عربسااتان سااعودی هایی چو دمودرات

: 1392)ماارادی، غ معلاای،  شدندپرداختند و خواستار استق ل انرژی آمریکا از عربستان 

شده   برای بازیگران جهانیتبدیل به ی  میدان    خاورمیانه، امروزه  جهان  ،حالبااین(   114
نظاا    دیفیاا  نو  و    اس    گیریشکل  حال  درو نظمی جدید    فروریختهنظ  دهن    اس  

آن دارد   دهندهتشااکیلو منااافع مل اای دشااورهای  امنیاا  تیثیر بسزایی بر  یامنطقه امنی  

خود  امنیتیدنند تا نظ  مطلوب ، بازیگران موجود در آن منطقه هرددام ت ش میروازاین
مل اای خااود   امنیاا  ثیرات منفی محیطی و ساختاری باار  اخته و از تیو نهادینه س  مستقررا  

 بکاهند 

در هر منطقه را متزلاازل   مستقر  امنیتیهای  تواند نظ زای مختلفی میهای آشوبورودی 
ساااز، تحااو ل در شاای پاایش باارد  یکاای از ایاان منااابع آشوبساااخته و بااه ساام  فروپا

موجااود در یاا    هاااینظ    اساا  ه  نظامی و تهاجمی بااازیگران آن منطقاا   هایتوانمندی

 ساااختارو تحوالت و رخاادادهای درون و بیاارون از    بودهن  الیتغیرثاب  و    امنیتی  ساختار
دگرگونی داخلاای  شوند موج  تغییر و تحوالت ساختاری و سیستمی  در آن می  امنیتی

ای تغییاار منطقااه  ساختارده ساختارهای اساسی در درون مرزهای ی     دهدمیزمانی رخ  

، تغییرات قطعاای در نحااوه ایمنطقههمگرایی سیاسی  درنتیجه تواندمیبد  این تغییرات  یا

عمااده در الگوهااای دوسااتی و دشاامنی بااه   هایجایگزینگیری  توزیع قدرت و یا شکل
حااادم   آفریناااننقشتجزیه یا ادغااام    براثروجود آید  همچنین این امکان وجود دارد ده  

و یااا حااداقل دو واحااد در تجزیااه    تردوچاا ی  بزرگ بااه واحاادها  گردد ده واحدهای

  یاا  عنوانبااه  تواناادمیاستراتژی     هایس  یکدیگر ادغام گردند  همچنین دستیابی به  

    واقع شود  موث رعامل دگرگونی داخلی  

امنیتاای، ام ااا در  ساااختارخارج از  موث ردگرگونی خارجی نیز از طریر پیوستن ی  دشور 

  یا از طریر مداخله ی  قدرت جهااانی از دهدمیرخ    رساختانزدیکی و مجاورت همان  
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زرگ را در قدرت باا  درنهای  را بره  نزند و  ساختارهایی ده پویش داخلی طریر مقایسه

و آموزشی و یااا   فنی  هایحمای  جای دهد  مواردی مانند ارسال س   و    امنیتی  ساختار

رخاای از یاا  یااا ب  باازرگ بااه  هایقاادرتاقتصادی و مالی توسط    استراتژی   هایدم 

تیثیرگاا ار باشااد  در چااارچوب موضااو   تواناادمینیااز  امنیتاای  ساااختارواحدهای یاا   

ماننااد  ؛هساا  نیز مطاار     امنیتی  ساختارقرار دادن    الشعا تح  دگرگونی خارجی، بحث  

ع و گسااترده و از یار وساا یدر سطح بساا   فارسخلیجا به منطقه  یکآمر  ی  نظامیورود مستق

 ساااختار   یاا حاا ف موجود  دیگربیانبااهو    یتاا یامن  ساااختار  یندرو  یهاشین رفتن پو یب

باازرگ در تحااو الت یاا    یهامداخله قاادرت  یند معمولین امر متفاوت از فرآی  ایتیامن

 (   83-82: 1388اس  )داداندیش و دالجی،  ایمنطقه امنیتی  ساختار

یاا  در هر دو حال  آنچه رخ خواهد داد، تغییرات سیستمی  و ساختاری اس  ده باار  

از رهایی از فشارهای سیستمی  دوران منطقه غرب آسیا پس     اس  حاد     امنیتی  ساختار

 مااوردنظرتوانساا  نظاا     درنهایاا  ای،  ای و مرحلهجنگ سرد و پس از درگیرهای دوره
خود را پیدا دند  این نظ  ده چیزی شبیه به سیست  موازنه قااوا، امااا از نااو  غیاارارادی و 

تااوازن  رتی اروپا در قرن نوزده  ماای دی واز سیست  دنس  اس  و متفاوت  مشاردتی  غیر

  اس    قوای سن تی
و اجاارا  ماادیری  ایران، عربستان و تردیااه  واصلیه  در حال حاضر، توسط سه بازیگر م

 عنوانبااهیکی از اقدامات اساسی عربستان در ایاان زمینااه، مطاار  دااردن ایااران    شود می

تا از قِبَل آن بتواند بااا جاا ب   هس  ب آسیا  و ثبات منطقه غر  امنی  علیه    جدیتهدیدی  
آمریکااا، تااوازن موجااود میااان   ازجملههای بزرگ  و تسلیحاتی قدرت  امنیتی  هایحمای  

 مسااتقررا    خود و جمهوری اس می ایران را بره  زده و نظاا  مطلااوب و دلخااواه خااود

 حات(تساالی) نظااامیمیان برای رسیدن به اهداف آتی خااود از راهبردهااای   در این   سازد

قرارداد نظامی آمریکا و عربستان نیااز  ترینبزرگقرارداد اخیر ده از آن به    دندمیده  استفا
تجهیاازات   قاارارداددر این    ، از سناریوهای مورد واداوی پژوهش فعلی اس  شودیاد می

غاارب آساایا  آن منطقااه آشااوبنا    تبعبااهو    درده  نظامی سنگینی را وارد عربستان سعودی

یزات ع وه بر تکمیل فرآیند رقاباا  تساالیحاتی در منطقااه دااه از ین تجهورود ا   دندمی

موجود در منطقااه را نیااز بااه   امنیتی، تردی  مناسبات قدرت و نظ   آغازشدهها قبل  مد ت

لرزه درخواهد آورد  در چنین شرایطی، ارائااه سااناریوی متناساا  بااا اهااداف جمهااوری 

 باید تبدیل شود  دانشگاهیفل  و محا اس می و منافع ملی به اهداف اصلی نظام
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را باارای رویااارویی بااا   هاااانتخاباز    ایدامنااهتااا  تمردز پژوهش حاضر بر ایاان اساا    

رهبااران جااوان  محتمل در دسترس نهادهای دفاعی، اجرایی و امنیتی قرار دهد   هایآینده

و بلندپرواز عربستان سعودی برخ ف اس ف خویش از وضااعی  امنیتاای و سیسااتمی  

طقه راضی نیستند  البته واقعی  امر نیز چنین اساا  دااه اوضااا  حاضاار در در منوجود  م

و وقااو  تحااوالت   2011منطقه به نفع عربستان سعودی نیس   این دشور پس از سااال  

در  ویژهبااههای مختلف و شکس   هاهای مختلف با نادامیدر حوزه موسوم به بهار عربی

 س  وده ابرابر جمهوری اس می ایران روبرو ب

های معااارض سااوری رهبران سعودی درصدد بودند تا حکوم  اسد را با حمای  گروه 

سال از بحران سوریه و دخال  عربستان در ایاان   10نزدی  به    باگ ش  سرنگون سازند   
هااای وساایعی از خااا  سااوریه ساا  و باار بخشابحران، حکوم  اسااد همچنااان پابرج

سبه اشتباه و در قال  ی  ائت ف عرباای دند  این دشور همچنین با ی  محاحکمرانی می

عات و روزهااای شد در سااامی  بینیپیشبه یمن حمله درد و دشوری ده    2015در سال  
باایش از   باگ شاا  اولیه تسلی  نیروهای ائت ف عربی به رهبری عربستان سعودی گردد،  

ی های طرفدار ایران در مقاطعی حتاای نیروهااادند و حوثیپنج سال همچنان مقاوم  می

انااد  در های ساانگین اقتصااادی و نظااامی دردهائت ف عربی را متحمل خسارات و هزینه
ن سعودی سیاس  تجدیدنظرطلبانه را در قبال نظ  و امنی  منطقااه شرایطی عربستا  چنین

فرصتی برای تثبیاا  ایاان   تریندوچ و از    گرفتهپیشجمهوری اس می ایران در    ویژهبه

سلیحات نظامی با این وسع  و گستردگی، نتیجااه اتخاااذ دند  خرید تسیاس  دریغ نمی
بر این اساااس هاادف اصاالی   عربستان سعودی اس  چنین سیاس  و راهبردی از سوی  

بااا تیدیااد باار آمریکا    –مطالعه سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان    ؛پژوهش

  اس   منافع ملی ایران

 یرهیافت مفهوممبانی و  

توان از اما می  ؛ای متمایز اس  های امنیتی منطقهجهانی از نظام  امنظ:  ایمنطقه  امنیتنظم  

بنااابراین   ؛(97:  1395دیوید،    و  لی )  داش  ای را نیز  آن انتظار تیثیرگ اری بر نظ  منطقه

 ایمنطقهامنیتی    هاینظ نظام جهانی دم  فراوانی به در     مثابهبهانگاری منطقه    یکسان
توان چناادین میای نیز  منطقهامنیتی    ساختارنظام جهانی، در  بنابراین همانند    ؛خواهد درد

 را شناسایی درد: نو  نظ 
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در آن تنها ی  قدرت مسلط و هژمون در منطقه وجود دارد و سایر بازیگران   ی:قطبت -

 ( 29:  2014گارزون، شوند )می یبندمتوسط و دوچ  طبقه  هایدول  در حد 

دننااد دااه در مااورد بیشااتر توافاار میبزرگ یا دو قدرت  ی  دنسرت در :نظ  دنسرتی-

  داشته باشااندحفظ و تداوم نظ  و امنی  در ی  منطقه با یکدیگر همکاری و هماهنگی  

بزرگ ده جزئاای   یهاوقتی اس  ده رهبران قدرت  ،بیشترین احتمال ادعای ی  دنسرت

شااته گر را دابه یکدی  هستند توانایی سپردن تعهدات معتبر  ایمنطقهامنیتی    ساختاراز ی   

 ( 195:  1395)پایایانو،    باشند

جمعی صااورت دسااتهصااورت انفاارادی، بلکااه بهدر آن امنی  نه به  ی:جمعامنی  دسته  -

جمعی ویلسونی اس  ده در آن صاالح گیرد  هدف غایی، امنی  دستهمورد تیمین قرار می
شااود  یبرقاارار مجمعی و در صورت لزوم از طریر ی  واداانش تاایدیبی صورت دستهبه

مه اعضا مسئولی  مشارد  در ی  تهدید بازدارنده د ن و در صورت لاازوم، اجاارای ه

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

در   ایگسااترده  اینطقااهمامنیتی رسمی وجود ندارد  در چنین شرایطی معموالً همگرایاای  

 ( 31: 1395)اسدی،  داردسطح منطقه وجود  
ده در ی  منطقه به خصوصی، دو بلو  قدرتمنااد بااا ترفیاا  اجمااا    یزمان  :دوقطبی-

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

آن منطقااه مسااتقر   شود ده چنین نظمی درآرایی دنند، گفته میقدرت در مقابل ه  صف
  هس  

از دشورهایی اس  ده دارای روابطی ساایال   یمنطر این الگو تردیبی چندقطب  ای:موازنه-

شوند ده در طول زمااان ممکاان اساا  تغییاار ریف میو بر اساس سود و زیان مقطعی تع

دند  این الگو بر مبنای تهدیدات آشکار و پنهان نظااامی اسااتوار اساا ، امااا وجااود ایاان 
هااای امنیتاای سااایر معنای نادیده انگاشااتن حادمیاا ، منااافع ملاای و نگرانی  تهدیدات به

متعااارض   بازیگران نیس   در مورد همه دشورها سطو  مختلفاای از منااافع مشااتر  یااا

دهااد دااه باار وجود دارد و وجوه مشتر  تقریباً به همه دشورها در هر منطقه اجااازه می

 ( 82: 1394نیان،  اساس شرایط با یکدیگر متحد شوند  )رضایی و جها

امنیتی مختلف با یکدیگر تفاوت اساسی دارد و   ساختاردر    ایمنطقهنظ  امنی     هایشیوه

قطباای،   بسته به چگونگی توزیع قدرت در آن، شامل توازن قدرت، نظ  دوقطباای، تکاای
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میااان  در   شااودمیو جامعه امنیتاای تکثرگاارا    جمعیدستهی   نظ  چندقطبی، دنسرتی، امن

امنیتی منطقااه   ساختار  رسد با توجه به ماهی  و سرش  یفوق، به نظر م  شدهیاد  هاینظ 

 باشد  در ایاان  فرماحک نظ  توازنی در منطقه غرب آسیا    و نحوه توزیع قدرت، ی  نو 

عماا ً  چرادااهامنیتی تا قبل از وقو  انق ب در مصر نظ  چناادقطبی حاااد  بااود؛   الگوی

منیاا  منطقااه را ماادیری  تان و مصاار نظاا  و اچهار دشور قدرتمند ایران، تردیه، عربساا 

به مصر و فروپاشی رژیاا  حساانی   با شرو  بحران در جهان عرب و تسری آن   دردندمی

بااه سیساات    چناادقطبیغرب آساایا از حالاا     ایمنطقه، نظ  امنی   2011مبار  در سال  

د حداقل نیازها و شرایط تحقر موازنه قوا، وجو یکی از پیش  د تغییر وضعی  دا  ایموازنه

 ایجاااد شااود   باثباااتگر قدرتمند و مه  اس  تا ی  نظام موازنااه  یسه و حدادثر پنج باز
دومین مؤلفه مه  در تحقر سیست  موازنه قااوا، فقاادان یاا  قاادرت مرداازی و مشاارو  

    هس  

رار دهد، نباید وجود داشااته هیچ قدرت برتر و واحدی ده دیگران را تح  سلطه خود ق
 تااوانمیتحقر سیست  موازنه قااوا را    نیازهایپیشو    هامؤلفهح این  با مقداری تسام  باشد 
داد  با این تفاوت دااه تفاااهمی ه غرب آسیا نیز مورد مشاهده قرارامنیتی منطق  ساختاردر  

بااا در نظاار  روازاین  این نظ  در منطقه غرب آسیا وجود ندارد  دهندهتشکیلمیان رهبران  
 و  موازنه قوا، نو  موازنه قاادرت در منطقااه غااربها و تمایزات این دو نگرفتن تفاوت

 چرادااهآسیا از نو  موازنه قوای غیرارادی اس  تا موازنه قوای هماهنگ شده و دنسرتی؛ 

ای یعنی ایران، تردیه و عربسااتان در تقاباال باااه  رقاباا  همواره سه قط  قدرت منطقه
-58: 1398  )نااوده، دننااداند و در جه  داستن نقش و نفوذ رقی  خود ت ش میداشته
59 ) 

 امنیتی غرب آسیا ساختار جایگاه عربستان سعودی در

امااا آل سااعود ایاان   ؛پادشاهی مطلقه در جهان عرب، منحصر به عربستان سعودی نیس  

اس   در قال  این نظام و بر اساااس های خاص و متمایزی درونی دردهنظام را با ویژگی

محمد بن سعود، آل سعود زمینه تاارویج عقایااد   توافر اولیه میان محمد بن عبدالوهاب و

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

  دنناادمی  تاایمینکوم ، مشروعی  دینی گسترش ساارزمینی دولاا  سااعودی را  ح  تییید

نطقااه غاارب امنیتی م  ساختاراین نظ  در    دهندهتشکیلهای  عربستان سعودی یکی از پایه
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 و  ، باید به قدرت مادی و سخ  این دشور توجااه دااردطرفازی آید   آسیا به شمار می

داد  به لحاااق قاادرت مااادی و سااخ  از طرف دیگر، قدرت نرم آن را مطمح نظر قرار  

 به سه مورد ژئوپلیتی ، ژئوادونومی و قدرت نظامی عربستان اشاره درد  توانمی

 ژئوپلیتیک .1

ای دارد  از دیاادگاه مکیناادر، های مطاار  ژئوپلیتیاا  جایگاااه ویااژههرینظ  در  دشور  این 

بااه   دسترساایقابلهایی ده پش  به خشکی اوراسیا در دنااار آب قاارار دارنااد و  سرزمین

 جزیرهشاابهموقعی  ساحلی( و بخش عمده ایاان حاشاایه، قلماارو  )  هستندقدرت دریایی  

بااه نااام هاا ل داخلاای یااا ،  ن(عربسااتا  جزیرهشاابه)  دارنااداس  ده نقش ژئواسااتراتژی   
عربستان سااعودی در بااین دو آبااراه مهاا  و اسااتراتژی    شدنواقعاند   ای معروفحاشیه

و دریای سرخ به ایاان دشااور موقعیاا  ژئوپلیتیاا  خاصاای بخشاایده   فارسخلیج-جهان

 ( 108: 1394اس   )گلچین،  

 ژئواکونومیک .2
مؤلفااه   تاارینمه    اس  شور  منابع قدرت سخ  این د   ازقعی  ژئوادونومی  عربستان  مو 

درصد منابع نف  داال جهااان در ایاان دشااور اساا ،   20ژئوادونومیکی عربستان، وجود  

 وساایلهبدینمیلیون بشکه نفاا  تولیااد دنااد و    12روزانه    تواندمیده عربستان    ایگونهبه
 ،عربستان  گازشده نشریه نف  و  منتشرطبر اط عات  بازار نف  جهان را در اختیار گیرد   

تریلیااون فااوت مکعاا    258حدود    شدهاثباتمیلیارد بشکه نف  خام ذخیره    264اً  ریبتق

ذخایر گازی دارد و پس از ایران، روسیه و قطر مقام چهارم را از این حیث در جهان دارا 
 ( 134: 1397 ،نرااهمک)فتحی و    اس  

 قدرت نظامی .3
ر توانمندی نظامی و سومین بعد قدرت سخ  عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا، د 

باااالیی  هایترفی    عربستان به لحاق نظامی دارای شودمیتسلیحاتی این دشور خ صه  

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

نظامی خود را به مقدار بسیار زیاد افزایش داده اس   بر مبنااای   هایهزینهاخیر    هایسال
)سااال آغاااز بهااار نظااامی عربسااتان در سااال   هایهزینههای وزارت دفا  آمریکا،  برآورد

 84به  2015میلیارد دالر بود؛ اما این مبلغ در سال   53هزینه نظامی عربستان    2011عربی(

درصااد تولیااد  10در حاادود  2017ن در سااال میلیارد دالر رسید    هزینه نظامی عربسااتا
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تجهیاازات نظااامی بااه   صااادردنندهدشور    ترینبزرگ   دادمیناخالص عربستان را تشکیل  

در  2017تااا  2009از سااال  طوردلیبااهده  هس  آمریکا   متحدهایاالتعربستان سعودی،  

ا بااه میلیارد دالر س   به این دشور ارسال درده اس   فروش نظامی آمریکاا   120حدود  

شاارق آساایا بااین بیش از فروش تسلیحات آمریکا به منطقه جنااوب و    تنهاییبهعربستان  

، آخوناادی  پور)  اس  میلیارد دالر بوده    5 48حدود    اس  ده در  2015تا    2012  هایسال

(  این دشور در حال حاضاار پااس از آمریکااا و چااین سااومین دشااور دارنااده 17:  1397

منطقه نیز رتبه نخس  را به خود اختصاص داده   بیشترین بودجه نظامی اس  و در سطح

اسااتکهل ، عربسااتان   المللاایبینش مؤسسااه تحقیقااات صاالح  اس   همچنین بنا به گزار

درصد از سه  دل واردات تسلیحات نظامی را به خااود اختصاااص   12  تنهاییبهسعودی  
گ شته   ( 7:  2018فلوران  و همکاران،  )  هس  داده ده در این زمینه رتبه نخس  را دارا  

باارد  ولی بااه ساار میاز قدرت مادی، عربستان به لحاق قدرت نرم نیز در سطح قاباال قباا 

در مکه و مرقد  الحرامبی  عربستان و قرار داشتن   جزیرهشبهبرخاستن دین مبین اس م از  
تاریخی در موقعیتی   ازنظرص( در مدینه، دشور فعلی عربستان را  )  محمدمطهر حضرت  

مساالمانان خااارج از  خصااوصبهاس  ده در نظر بسیاری از مساالمانان جهااان    قرار داده

گاه اس م واقعی بااوده و سااردمداران رژیاا  سااعودی بااه شااکل جلوه  ارسفجخلیمنطقه  
: 1391)توساالی،   دنناادص( تظاااهر می)  اساا مداران خانه دعبه و جانشااینان پیااامبر  پرده

152 ) 

 امنیتی و تسلیحاتی عربستان با آمریکا و نظم امنیت منطقه غرب آسیا  هایهمکاری

ی، المللی نفاا  و ضاارورت مهااار شااوروار بین، نفوذ عربستان بر باز1945پس از سال   

آمریکا را به ارزش استراتژی  همکاری با عربستان واقف درد  از طرفی ترس پادشاااهی 

بریتانیا نیز قرار داشتند، عربسااتان را     موردحمایسعودی از رقبایش در اردن و عراق ده  
تاارس   درنتیجااه،  دادنیرویی توازن بخااش سااوق ماای  مثابهبهبه گسترش روابط با آمریکا  

المللی نفاا  و پادشاهی سعودی از رقبای همسایه، اهمی  نفوذ این پادشاهی بر بازار بین

بهراماای )  زد  ، رقاا 1951ترس آمریکا از شوروی، سرآغاز روابط رسمی دو دول  را در  

بعد از شکس  آمریکا در ویتنام، آمریکا سیاس  خود را تغییر داد و   ( 278:  1397مقدم،  

ا در پیش گرف  ده نیکسون آن را سیاس  دوستونی نامیده بود و بر اساس آن، سیاستی ر

و عربستان ستون دیگر آمریکا در خاورمیانه بود، یعناای بااا ارسااال   هاستونیران یکی از  ا
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نظامی فراوان بااه دو قاادرت باازرگ محلاای ایااران و عربسااتان، تاایمین امنیاا    تجهیزات

واگ ار درد  بر اساس این ددتاارین،   هاآنآمریکا به  استمرار منافع    منظوربهرا    فارسخلیج

نقااش  حااالدرعینپایااه مااالی( و ) نقااشپایه نظااامی( و عربسااتان سااعودی )  نقشایران  

  با تحوالت اواخر دهه هفتاد این سیاس  به فتندگر  منطقه را عهده  هایعربپدرخوانده  

و   ایمنطقااهنفااوذ  تغییر نمود  ت ش صدام حسین برای توسعه حوزه    ستونیت سیاس   

در سیاساا    تنهاییبااهپاگیری اس م سیاسی در ایران، منجر بااه ایاان شااد دااه عربسااتان  

: 1392ماارادی،  )  یاف  قوت    ستونیت ، سیاس   روازاینآمریکا محوری  یابد،    ایمنطقه

 متحاادهایاالت،  الملاالبینبا پایان یافتن جنگ سرد و تهور ی  نظ  نوین در نظام    ( 108

در منطقه را با جدی  بیشتری دنبال نمود  رهبران آمریکااا باار   ستونیت اس   آمریکا سی
 هایسیاساا  باید یاا  دشااور حااامی    المللبینساختار نظام    مانندبهاین عقیده بودند ده  

، قدرت فارسخلیجبگیرند  در منطقه  بر عهده، نظ  و مدیری  امنی  در مناطر را  آمریکا

جااز وانساا  ایفااای نقااش نمایااد، دشااوری  تمییکااا  آمر  ستونیت اصلی ده در سیست   
دشااورهای دوچاا  عاارب منطقااه ) دشااورهاسااایر  چرادااهسااعودی نبااود؛  عربسااتان
 نداشااتند( توانایی ایفای چنین نقش حساسی را برای منافع غاارب و آمریکااا  فارسخلیج

ای یاا  دشااور دوچاا  و حاشاایه  عنوانبه(  اشغال دوی   63:  1390آدمی و پیروزیان،  )
دفایتی عربستان جه  ممانع  از اشااغال ایاان دشااور توسااط عااراق و و بی  ارسفخلیج

 متحاادهایاالت، فااارسخلیجحاشاایه ناتوانی در ایفای نقش برادر بزرگی برای دشااورهای 

آمریکا را به این نتیجه رساند ده تقوی  تسلیحاتی و نظامی عربسااتان را در دسااتور دااار 
سیاساای و نظااامی آمریکااا و عربسااتان گسااترش قرار دهد  در این شرایط بود ده روابط  

هااای هااوایی و عقااد قراردادهااای یاف  و آمریکا به فااروش تساالیحات، احاادام پایگاه

 ( 109:  1392مرادی، ) دادها را در دستور دار قرار امنیتی دوجانبه با سعودی-مینظا

 های ممکن نوع روابط ایران و عربستان در پرتو همکاری ریاض با غربسناریو
آمریکااا -الف  عربسااتان ایمنطقهحاصل از پژوهش در دو قال  بازی   هاییافته  ترین مه

 اس    شدهبررسیو ب ایران ارائه و 

 سناریوی عربستان و آمریکا  شناسیگونه الف.
تساالیحاتی  هااایهمکاریبناادی مخاااطرات یااا سااناریوهای محتماال ماارتبط بااا اولوی  

 بعد مه  هستند: 4دارای   آمریکا-عربستان
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 فروپاشی ساختار سنتی منطقه غرب آسیا :سناریوی نخست .1

در واداوی نظ  و ساختار حاد  بر منطقه غرب آسیا، چنین مطاار  شااد دااه یاا  نظاا   
  ایاان نظاا  در هساا  فرمااا  ای با محوری  ایااران، تردیااه و عربسااتان در آن حک موازنه

یعناای اینکااه یااا   ؛دددر باال حااادم گاار  ذدرشدهتواند تغییر یابد ده تحوالت  شرایطی می

آن الگوی دوستی و دشمنی خود نسب  به یکدیگر   دهندهتشکیلدشورهای و واحدهای  

و در راسااتای توانااایی ذاتاای و   فروبپاشااندرا تغییر دهند، در اثر عوامل داخلی تجزیااه و  

یرها و عوامل خارجی بااه راتژی  دس  یابند  یا اینکه، متغاست  های  سداخلی خود، به  

   استراتژی  مبادرت ورزد  هایس  و مجهز نمودن آن به  طرفی ازحمای   
نظااامی اسااتراتژی  از   تجهیزاتتح  این شرایط اقدام عربستان سعودی در خرید انبوه  

دشور از نظ  مستقر در منطقه غاارب   نارضایتی این  منزلهبهتواند  آمریکا، می  متحدهایاالت

میلیاردی سال  110ملی شدن قرارداد تسلیحاتی آسیا تفسیر شود و با تداوم این رفتار و ع
فرآینااد نظاا  و  توجهیقاباالها به میاازان مود ده سعودیبینی نتوان چنین پیش، می2017

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

آمریکااا   تحاادهمتایاالنظیر دونالد ترامپ ده به چیزی غیر از منفعاا  و سااود اقتصااادی  
 2020تااوان در آینااده نزدیاا  و بااا پیااروزی مجاادد وی در انتخابااات اندیشااد، مینمی

 تسلیحاتی عربستان سعودی نیز شد  ازحدبیشآمریکا، شاهد تقوی   متحدهایاالت

دونالد ترامااپ بااا وضااع شاادیدترین  دهاین حمای  تح  شرایطی در حال انجام اس   
ای نظ  امنیاا  منطقااه  دهندهتشکیلیکی دیگر از دشورهای    وانعنبهها علیه ایران  تحری 

شااود دااه غرب آسیا، عم ً مانع از خرید تجهیزات جدید هوایی و نظامی این دشااور می

امنیتاای غاارب   ساختاردی جمهوری اس می ایران در  تواند به تضعیف راهبراین خود می

اشاای   منطقه نیز بااا خطاار فروپساختار سنتی نظ  و امنی  اولیطریربهآسیا منجر شده و  
بنابراین، اقدام آمریکا در خصوص فروش انبوه تجهیزات و تسلیحات   ؛جدی مواجه شود

ده و بااا توجااه بااه نظامی به عربستان سعودی منجر به فروپاشی توازن قوا در منطقااه شاا 

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

 یز دور از انتظار نیس  های برتر این منطقه نمیان بازیگران و قدرت مستقی 
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 تکمیل فرآیند سیاست تهاجمی عربستان سعودی در منطقه دوم: سناریوی .2

آمریکااا بااا   متحاادهایاالتهای گسترده امنیتی و نظااامی  یکی دیگر از پیامدهای همکاری 
  تهاااجمی عربسااتان سااعودی در عربستان سعودی در دوره ترامپ تکمیل فرآیند سیاس

  ایاان سیاساا  از طاارف عربسااتان هس    فارسخلیج  قبال دشورهای منطقه خاورمیانه و

ا امضای قاارارداد نظااامی و تساالیحاتی ایاان در منطقه و ب  2012و    2011سعودی از سال  

رسد با عملیاتی شاادن قاارارداد جدیااد و به نظر می  آغازشدهدشور در دوره بارا  اوباما  

یکاای از بااازیگران  عنوانبااهعربستان سااعودی  ی و امنیتی این روند تکمیل شود تسلیحات

دارانااه در ظههای گ شته به داشتن رویکااردی محافدلیدی منطقه خاورمیانه در طول دهه
موجااود و مخااالف   وضااع  طرفداربازیگر    عنوانبهو عمدتاً  سیاس  خارجی مشهور بوده  

اخیر رفتارهای عربستان سعودی در عرصااه  یهاسالاما در طول  ؛اس    شدهشناختهتغییر  

داری در سیاساا  خااارجی و گاارایش ای نشانگر عبور این دشور از سن  محافظهمنطقه
 بااه یماان، حضااور  عیااارتمامشدید به دنبال دردن سیاس  خارجی تهاجمی اس   حمله  

  میجویانه در براباار جمهااوری اساا های مقابلهفعال و گسترده در بحران سوریه و ت ش

 سیاساا    از  ان وارد مرحلااه متفاااوت و جدیاادیدااه عربساات  دهاادمیمگی نشان  ایران ه
  ( 9:  1395ادبر،اسدی، علی)  اس  خارجی خود شده 

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

خ ، تجهیاازات نظااامی ماادرن و پیشاارفته را وارد ایاان دشااور خواهااد سااا  توجهیقابل
شود ده این روند تجاوزدارانه در قبال دشورهای منطقه شاادت بیشااتری بااه می  بینییشپ

با جمهااوری اساا می ایااران   ویژهبه  عیارتمامده به جنگ و درگیری    خود بگیرد تا جایی

 منتهی شود 

زا بتتر بتترون امنیتتتنقش و نفوذ آمریکا و تحمیل یک نوع   افزایش  :سوم  سناریوی  .3

 منطقه

آمریکا در رابطه بااا منطقااه خاورمیانااه و غاارب   متحدهایاالتای اساسی  راهبردهیکی از   

ده در راسااتای آن قااادر باشااد   هس    1آمیز خ قانه  ومرجهرجسازی ی  نظ   آسیا، پیاده
نفوذ و گسترش خود را در سپهر سیاسی و امنیتی منطقه تقوی  دنااد  هاادف آمریکااا در 

تا در این چارچوب بهتر بتوانااد نظاا  و امنیاا  منطقه ایجاد آشوب و بحران دائمی اس  

 
1. Creative Chaos 
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مطلوب خود را پیاده سازد ده در آن از نقش و نفااوذ دشااورهای رقیاا  داسااته شااده و 

 متحاادهایاالتدااه  آنجاییازگااردد     فااراه ای دنشگری خ ق خود و متحدانش  عرصه بر

و بااا شااود  جهان شناخته میمنطقه و  درستهجمهوری اس می ایران    جدیقی   ر  عنوانبه

ها را در قبال ایران ات خاااذ ترین سیاس  دونالد ترامپ ده خصمانه آمدن دارتوج ه به روی 

عربسااتان سااعودی باعااث   ویژهبااهدشورهای منطقه  نماید، فروش تجهیزات نظامی به  می

هااای شااود دااه خااود را بیشااتر در رقاب  ایجاد ی  نو  آشوب و بحااران در منطقااه می

دهااد  تحاا  ایاان شاارایط زمینااه باارای نفااوذ و دخالاا  تساالیحاتی مرگبااار نشااان می

ن تااواواقااع میدر  گردد می  فراه آمریکا و ترسی  ی  نظ  جدید و دلخواه    متحدهایاالت

بعاادی از  زدایی تصاعدچنین بیان داش  ده سیاس  آمریکا مبتنی بر تصاعد بحران برای 
تحمیل دند؛ باادین معنااا   قهمنط  برزا را  از این طریر امنی  برونبحران در منطقه اس  تا  

ای دند و برای اینکه نقش و جایگاه خود را در ترتیبات منطقهده ی  بحرانی را تولید می

 شود می قدمپیشآن بحران  مدیری  نهادینه دند، در حل و 

 فرآیند رقابت تسلیحاتی در منطقه تکمیل :سناریوی چهارم .4

دااه معتقااد بااود   هساا  یچارد نیکسااون  ر  سیاس  بارا  اوباما در منطقه یادآور ددترین 
آمریکا، خود باید در دنترل، ثبااات و   متحدهایاالت  هایحمای    وسیلهبهدشورهای منطقه  

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

، در پاایش گرفاا   آمریکا چنین نگرشی را درباره ثبات و امنی  این منطقااه  متحدهایاالت
، در این دوره شاهد افزایش معام ت تسلیحاتی و تجهیزاتی آمریکا با دشورهای روازاین

میلیااارد دالر   57مجموعاااً    2011آمریکا در سااال    متحدهایاالت  بودی    فارسخلیجمنطقه  

 60فروخاا  دااه ایاان رقاا     فااارسخلیجمنطقه    تجهیزات نظامی به شش پادشاهی عرب

دیپلماساای )  آیدمی  حساببهاین دشور در سال م دور    شدهفروختهت  درصد دل تسلیحا
تمایل بارا  اوباما و اعتقاد راسخ او به حمایاا  از   دهندهنشان(  این آمارها  1391ایرانی،  

اخواسااته منجاار بااه ای با هزینه خودشان بود  چنین سیاستی خواسااته یااا نمتحدان منطقه

اقاادام دونالااد  گردیااد   فااارسخلیجر منطقااه  گیری ی  رقاب  تسلیحاتی مرگبااار دشکل

تواند این فرآینااد را میلیارد دالری با عربستان سعودی، می  390ترامپ در امضای قرارداد  

به دام جنگ و بحران پیش باارد  ایاان واقعیتاای تلااخ  ازپیشبیشتشدید نماید و منطقه را  

ر های اخیاار وزیاا   اس  ده در صحب  فارسخلیجی  و ثبات منطقه خاورمیانه و  برای امن



226 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

ایران محمدجواد تریف نیز نمایان داش   وی در گفتگو با شاابکه الجزیااره   خارجه  امور

را به انبار باااروت آماااده اشااتعال  فارسخلیجفروش تسلیحات آمریکا منطقه    بیان داش :

 ( 1398پارس تودی،  )  تبدیل درده اس  

 آمریکا-ربستانبازیگر منطقه در برابر نظم ع  عنوانبه.سناریوی ایران  ب
به شر  ذیل  بلندمدت   2  و  مدتدوتاه   1  درسناریوهای مطلوب جمهوری اس می ایران  

 هستند:

 مدتکوتاه .1

 های تسلیحاتی بنیان برافکناز رقابت پرهیز  :سناریوی اول-

در خصااوص   متحاادهایاالت  هایاستراتژیس    موردتوجهیکی از راهبردهایی ده همواره   
ملی دول  دونالد ترامپ دنبااال   امنی    و  سیاس  خارجی  گروهنیز    دنوناه   ایران بوده و

  اتخاذ استراتژی فشااار حاادادثری هس  سازی جمهوری اس می ایران    شود، شورویمی
زمااانی  دقیقاً در راستای همین سیاس  قابل ارزیابی اس  علیه ایران در دو سال اخیر نیز 

 بااارهدراینهااایی  ان انتخاااب شااد، بحث ده آقای خاتمی به ریاس  جمهوری اس می ایر
گورباااچف، آخاارین   میخائیاالایااران و    جمهوررئیسهایی میان  صورت گرف  و مقایسه

رسعید و شاااپوری، پو ) شدرهبر شوروی ده در زمان وی اتحاد شوروی فروپاشید، انجام 

اساس، در آغاز دوره دوم ریاس  جمهوری دلینتااون در سااال  همین بر ( 59-61: 1397

 شاادهبازسازیشد دااه مبتناای باار طاار     گ اریپایه، استراتژی جدیدی علیه ایران  1997
فروپاشی شوروی بود  در این طر  نقاط قوت سیاس  مهار نظیر تضااعیف بنیااه مااالی و 

اقتصادی دشور، داستن از موقعی  ژئوپلیتیاا  و ژئواسااتراتژی  ایااران از طریاار تااداوم 
و گاااز و ضااربه زدن بااه  از توسعه صنایع نف  اقتصادی و ممانع     جانبههمه  هایتحری 

عمومی همچنان به قااوت خااود باااقی  هاینارضایتیش اقتصاد داخلی ایران با هدف افزای
داخلاای، نفااوذ در مطبوعااات،   هااایپایگاهبرای ایجاد    گ اریسرمایهآن    موازاتبهماند و  

سیاساای   ایهجنا داخلی و گسترش تخاصمات میان    هایبحرانمزدور سازی و افزایش  

غیرمنطقاای و سم  تشنج و باال بردن ت  اصاا حات و توقعااات   و سوق دادن جامعه به
نامعقول در جامعه با هدف تضعیف پایگاه مردماای نظااام و ایجاااد بحااران نادارآماادی و 

مخرب و اص حات بااه سااب  آمریکااایی باارای شکساا  حکوماا    طلبیاص  ترویج  

اهداف و استراتژی فااوق  ر دار قرار گرف  اس می و نفی تئوری حکوم  دینی در دستو 
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 اساا  روپاشاای شااوروی بااه مرحلااه اجاارا درآمااده ف  شاادهبازسازیدقیقاً بر اساس طر   

این راستا، برای اولین بار، مایکل ماا  فااائول و عباااس   در  ( 11:  1379واعظی، حسن،  )

ترامااپ   دااهدرحالیو    2016سال    می نی از اساتید و محققان دانشگاه استنفورد در اواخر

انی در تهااران: بااا عنااوان اریگااان خااو   ایمقالااههنوز در داخ سفید مستقر نشده بود، در  

استراتژی درگیرسازی رئالیستی« در فصلنامه واشینگتن به دولاا  ترامااپ توصاایه دردنااد 

بین استمرار سیاساا    رویکردی ریگانی نسب  به جمهوری اس می ایران در پیش بگیرد:

پورسااعید و شاااپوری، )  ریگااانباال، راه سااومی وجااود دارد: راه  اوباما و بازگش  به تقا

و روش ریگان برای فروپاشی شوروی، وارد شدن این دشور به دور   راه  ( 63-64:  1397

و دستوری شوروی  شدهریزیبرنامهاقتصاد  بود  گیرنفستسلیحاتی  هایرقاب  از  ایتازه
تح  چنین شرایطی عم ً راه باارای (   98:  1388بود )دگلی و ویتکف،    آفرینمشکلذاتاً  

 شد  فراه آمریکا بود   متحدهایاالت  ی درجهفروپاشی و تجزیه شوروی ده دشمن 

 به داخل در جهت تقویت و ارتقاء توان بازدارندگی اتکا :سناریوی دوم-

تواند از آن در جه  میترین راهبردی ده جمهوری اس می ایران  ترین و عق ییمنطقی 

عربسااتان اسااتفاده   ویژهبه  فارسخلیجیه  اقدامات ضد سیستمی  دشورهای حاش  مقابله با
آمریکا را خنثی سازد، همانااا تمردااز باار منااابع  متحدهایاالتسازی نماید و طر  شوروی

اساا   گ اری در حوزه توان و دفا  موشکی و تسلیحاتی داخلی انسانی دارآمد و سرمایه

هااای عرصه دفاعی و موشکی، نگرانیپیشرف  در    این توسعه و  ( 1397)بهرامی، عارف،  
با هر نو  ترفندی در ت ش هستند تااا بااه هاار   روازایندشمنان ایران را برانگیخته اس    

های بیشااتر دفاااعی و نظااامی مساادود نحو ممکن راه ایران را برای رسیدن به توانمناادی

امااه موشااکی ایااران بااا ی دشمنان در این زمینااه، ارتباااط دادن برناز ترفندها  یکی  سازند 

تا شاید بااا تحریاا  افکااار عمااومی دنیااا   طعنامه شورای امنی  اس  توافقنامه برجام و ق
ای، بلکااه در زمینااه موشااکی بااه امضاااء بار نه در زمینااه هسااتهبتوانند برجامی دیگر این

 ( 99: 1398ضرغامی،  )  برسانند

های اهلل، حشدالشعبی و حوثیای نظیر حزبتقویت بازوهای منطقه  :سناریوی سوم  -

 یمن

انقاا ب اساا می ایااران، بااه نساابتی دااه  اسااتکباری ضاادبا توجه به ماهیاا  مردماای و   

های منطقااه بودنااد دااه بااا یاا  نسااب  های منطقه از آن استقبال نمایند، این مل  دول  
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سته از آن، استقبال دردنااد  در چنااین های برخامعکوسی از انق ب اس می ایران و آرمان

هااا و جااوامعی دااه شرایطی با توجه به غلبه بعد فرهنگاای انقاا ب اساا می، طبعاااً مل  

هایی بودنااد دااه دارای وجااوه مشااتر  فرهنگاای و تیثیرپ یری مثبتی از آن داشتند، مل  

 چندگانااه  هااایگروهحااال حاضاار    در  ( 1390جانساایز،  )  بودناادم هبی با ایران انق باای  

 تاارینمه دااه از    برندمیمختلفی در ی  اتحاد نامتقارن با جمهوری اس می ایران به سر  

 هاااگروهیمن نام برد  این    اهلل  انصارلبنان، حشدالشعبی عراق و    اهللحزببه    توانمی  هاآن

جمهااوری  ایمنطقهو ع یر  هاخواس  نقش انکارناپ یری در امنی  ملی ایران و پیشبرد 

ده تادنون در چندین حوزه و تحول امنیتی مختلف منطقااه بااه   دنندمین ایفا  اس می ایرا

 سااازیخنثیبااه  تااوانمیو تحوالت امنیتاای   هاحوزهاین    ترینمه اثبات رسیده اس   از  
دنااونی   زدهآشااوبفضااای    در  و نیز بحران سوریه اشاااره داارد   تهدید رژی  صهیونیستی

ای مرتجااع منطقااه علیااه امنیاا  و منااافع منطقه و با توجه به تهدیدهای جاادی دشااوره

ی  سپر دفاااعی علیااه تمامیاا    مثابهبه  توانندمیهمچنان    هاگروهجمهوری اس می، این  
ین حمایاا  و تقویاا  از بنااابرا  ؛ارضی و امنی  ملی جمهوری اس می ایران تاهر شوند

یاا  ای بااه  زده منطقااهاعتمادی میااان دولتاای و محاایط آشااوبها در فضای بیاین گروه

 ( 1397حسینی،  )  شودراهبردی دفاعی باید تبدیل   هایسیاس  ضرورت اساسی در 

 1404انداز ای در سند چشماصالح شعار قدرت اول شدن منطقه :چهارم سناریوی-

اساا  دااه  شاادهبینیپیش صراح  بهساله جمهوری اس می ایران  20 اندازچش در سند   
دشور منطقه از حیث تااوان نظااامی، اقتصااادی، به قدرتمندترین  1404ایران باید در سال  

ران یاا ا یاساا م یجمهااور 1404 علمی و فناوری تبدیل شود  بر اساس این سند، در افر

، یناا ید ساااالریمردم ی  الگااو کاایدر جهان اس م بااا تح  مؤثر، فعال و  بخشالهام  یستیبا

رگاا ار ی، تیثیو اجتماااع  یرکاا ف  ییایاا و پو   یشاا ی، نواندیارآمااد، جامعااه اخ قاا د توسعه  
 باشااد یناا یامااام خم یهاشااهی  و اندیتعااال اساااس باار یاو منطقااه یاساا م یاایهمگرابر

 باالدسااتیاعاا م صااریح و آشااکار ایاان سیاساا  در اسااناد    ( 1387ابراهیمی، نصراهلل،  )

جمهوری اس می ایااران، ایاان تاارس و نگراناای را در میااان دشااورهای مرتجااع منطقااه 

 درصاادداس می ایران با اعاا م ایاان سیاساا     به ارمغان آورده ده جمهوری  فارسخلیج

و بنابراین با اقدامات خصمانه متعددی به بره  زدن نظ  و امنی  موجود در منطقه اس   

بااه تقویاا  سااازمان شااورای همکاااری   تااوانمیده از آن جمله    اندپرداختهمقابله با آن  
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موشااکی در  دفااا   هایسااامانهنظامی ساانگین و اسااتقرار    تسلیحاتو خرید    فارسخلیج

ر شاادت آنارشاای د و محیط پیرامااونی ایااران اشاااره داارد   فارسخلیجدشورهای حاشیه  

 نیااز  تجاوزدارانااهواقعاااً    هااادول  ت  اس  ده اگر نیااا  ایگونهبهمحیط امنیتی غرب آسیا  

بنااابراین هرچنااد نیاا    ؛دنناادمیمغرضانه آن را تفسیر    ایگونهبه  هادول  ، معموالً  نباشد

توان از راهبرد دفااا  ملاای و نیااز ایران تجاوزدارانه نیس  و این را میجمهوری اس می  

در ایاان رابطااه    ساله ایران ده آغازگر هیچ جنگی در منطقه نبوده اثبات داارد  200تاریخ  

الملل معتقد اس  ده پیگیری سیاساا  گرایی سیاس  بینمورگنتا از متفکران مکت  واقع

 پاای  در  ناپ یرسیریبه شیوهای    هاآناس  و  هدف    نفسهفی،  هادول  دس  قدرت برای  

در برابر دولتاای دااه قاادرتش در حااال افاازایش   هاافزایش قدرت هستند  ل ا دیگر دول  
 (  15: 1393بهرامی مقدم، سجاد، ) دننداس  به توازن قوا مبادرت می

 صااورتبه  1404انداز  بایستی اص   این بخااش از سااند چشاا تح  چنین شرایطی می

البته این اص   به معناای  دستور دار مقامات جمهوری اس می ایران قرار گیرد فوری در 
این سیاس  نیس ، بلکه رسیدن بااه ایاان سااطح از قاادرت در منطقااه بایااد  پیگیریعدم  
در دستور دار مقامات دشوری و لشکری قرار گیرد، لیکن نیازی بااه علناای و   ازپیشبیش

بنااابراین توصاایه  ؛جمهااوری اساا می نیساا    نظااام  باالدستیآشکار ساختن آن در اسناد  
شود ده در خفا و با جدی  بیشتری رسیدن به سطحی مناسبی از قدرت دااه شایسااته می

 قرار گیرد   دار  دستوردول  و مل  جمهوری اس می ایران اس  در 

 های حقوق بشریهمکاری با سازمان :سناریوی پنجم -

سیاس  تجاوزدارانه ن تقوی  بنیه نظامی و  ده عنوان شد ارتباط مستقیمی میا  گونههمان 

ترین انااوا  با مجهز شاادن عربسااتان سااعودی بااه پیشاارفته  روازایندشورها وجود دارد   

آمریکا، شاهد تجاوز این رژی  بااه  متحدهایاالت ویژهبهها از سوی دشورهای غربی  س  
 1394  ماااهینفروردیمن هستی   این جنگ ده از نخستین شش     ازجملهدشورهای منطقه  

با نام عملیات طوفان راسخ آغاز شد و بعد از گ شاا  پاانج سااال همچنااان تااداوم دارد، 

میلیااون یمناای   14گناه و قحطاای دسااتک   هزار انسان بی  20بیش از    شدن  منجر به دشته

ان از حمایاا  تساالیحاتی تااو ایاان میااان نمی  در  دوددان این دشور گردیده اس    ویژهبه

جهیزات و تسلیحات نظامی ساانگین حتاای در حااین بحااران دشورهای غربی و فروش ت

 یمن به عربستان سعودی، چش  پوشید و آنان را در این فاجعه انسااانی مقصاار ندانساا  
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ده برخی از دشورهای اروپایی مدعی توقااف و ممنوعیاا  صااادرات ساا   بااه درحالی

ت تساالیحات یمن هستند، جدیدترین آمارها از میزان صادرا  ائت ف متجاوزان جنگ علیه

دهد انگلیس، فرانسه و آلمان در صدر فروشندگان س   بااه دشورهای اروپایی نشان می

عربستان هستند  هرچند دشااور آلمااان پااس از قتاال   ویژهبه  فارسخلیجدشورهای حوزه  

   بااه عربسااتان هایی در ارسال و فااروش ساا جمال خاشقچی اع م درد ده محدودی  

ری فرانسه به نقل از گزارش وزارت اقتصاااد آلمااان اعاا م اعمال خواهد درد، اما خبرگزا

می دی مجوز فروش بیش از ی  میلیارد یااورو ساا   بااه   2019درد، برلین ابتدای سال  

خبرگاازاری جمهااوری )  داارددشورهای عضو ائت ف متجاوزان در جنگ یمن را صااادر  

   ( 1398اس می ایران، 
بیشااتر از سااایر دشااورهای غرباای   رات  مبااهآمریکا در این خصوص    متحدهایاالتسه   

های بااارا  اوبامااا و دونالااد ای ده با آغاز جنگ عربستان علیه یمن، دول  گونهاس   به

میلیااارد دالر تساالیحات بااه عربسااتان  220ترامااپ طاای دو دوره ریاساا  جمهااوری، 
  اس   شدهانجاممن توسط این تسلیحات اند ده بسیاری از دشتارها در یفروخته

غیردولتاای حقااوق بشااری   هایسازماناز تیثیر این فشارها ده توسط    تواننمی  حالبااین 

، غافاال شااد  جمهااوری گیااردمیعلیه دشورهای فروشنده س   بااه عربسااتان صااورت  
 هایساا    وساایلهبهیماان دااه    در  دشااتار  سازیبرجستهاز طریر    تواندمیاس می ایران  

تحری  افکار عمومی جهااانی و نهادهااای و    پ یردمیو آمریکا صورت    هاغربیپیشرفته  

 ازپاایشبیشبان حقوق بشر، این دشااورها را  و دیده المللبینحقوق بشری همچون عفو 
  قرارداددر تنگنا 

سازی خطر وقوع جنگ در منطقه و بحران مهاجرتی جدید برجسته  :سناریوی ششم-

 در اروپا

ی دوچاا  حاشاایه نظااامی توسااط دشااورها  یکی از پیامدهای جدی فروش تساالیحات 

، خطاار وقااو  انااددردهده فراتر از نیازهای امنیتی خود نیز اقاادام بااه خریااد    فارسخلیج

خطاار وقااو  جنااگ   سااازیهبرجستبنااابراین    هساا    فارسخلیججنگی دوباره در منطقه  

و بحااران  منطقااه درس   و تجهیزات   انباش    اثردر    منطقه  هایمل   احتمالی و آوارگی  
اقدامات اساساای   ازجملهدند،  و ثبات اروپا را تهدید می  امنی  همه    از  مهاجرت ده بیشتر

های دشور قرار گیاارد  طباار اس  ده باید در دستور دار جمهوری اس می ایران و رسانه
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تواند باعث تغییاار ای تغییر دوچ  در ی  سیست  آشوبنا  میتئوری آشوب و اثر پروانه

ناپ یر شود  اثاارات وقااو  بینیایج وسیع و پیشدر آینده و دیگر اجزای سیست  منتها با نت

در منطقه غرب آسیا فقط بااه ایاان منطقااه محاادود نخواهااد شااد  سااابقه جنااگ و جنگ  

خشون  در افغانستان، عراق و سوریه نشان داد ده بحران و ناامنی منطقه فقط منحصر به 

شااوند  ر میهااای دیگاار نیااز از آن متاایث های منطقه نیس ، بلکه مناااطر و مل   خود مل   

اروپا را درگیر ساااخته   ادنونه هایی اس  ده  بحران آوارگی و مهاجرت، یکی از چالش

توان دشورهای اروپایی و ات حادی ه اروپا را متقاعااد این موضو  می  سازیبرجستهاس   با  

های خصاامانه و ساخ  فروش س   و تجهیاازات بااه عربسااتان سااعودی دااه سیاساا  

 اس ، متوقف سازند  گرفتهپیشه در را در منطق  طلبانهجنگ

 بلندمدت .2

ستتازی در ستتط  تالش برای ایجاد سازوکارهای مبتنتتی بتتر رژیم  :سناریوی اول  - 

 منطقه

بایسااتی جهاا  می  ماادتدوتاهدارهااایی دااه جمهااوری اساا می ایااران در  تا اینجااا راه 
تساالیحاتی سازی تهدیدهای احتمالی ناشی از خرید و انباش  تجهیاازات نظااامی و خنثی
، باارای حااالبااین   گرف    قرارو بررسی    ردتوجهمو داد،  می  بایس  در دستور دار قرارمی

گیاارد، اقدامی ده باید مطمح نظرقرار  ترینمه برخورد اساسی با معضل ناامنی در منطقه،  

  هساا   منطقااه درهااای اعتمادساااز امنیتاای زی رژی ساپیاده  اتدرجهدریغ  های بیت ش
 درشدت درجااه آنارشاای    جه    ازایجاد ی  رژی  اعتمادسازامنیتی،    ساخ  و  ضرورت

امنیتی، الگوی یکپارچااه  ساختاراین  دهندهتشکیلاس  ده بر اساس آن دشورهای   منطقه
عاادم    اناادگرفتهپیشبااا جمهااوری اساا می ایااران را در    ویژهبااهدشمنی بااا یکاادیگر و  

در عرصه خاورمیانااه بااا  ثباتیبیامنی و نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم نا  گیریشکل
 اس  ده از آن جمله، موقعی  ژئوپلیتیکی خاورمیانااه و منااابع  وامل متعددی در ارتباطع

در محاایط  ایمنطقااه فاارا هایقدرت، تقوی  حضور درنتیجهو گاز در آن )و    نف    عظی 

ضااعیف و   هایدول  و تروریس ،    ایفرقهقومی،    هایتنش،  گراییافراطپیرامونی ایران(،  
به یکدیگر حائز اهمی  اس  دااه ایاان عواماال،   ایمنطقهان  اعتمادی بازیگرشکننده و بی

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

و گساایختگی   ایمنطقااه  فاارامناس  منجر به دخال  هر چااه بیشااتر دشااورهای    حلیراه
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تمامی دشااورهای منطقااه   دهدرحالیدشورهای منطقه شده اس ؛    انپیوندهای دارآمد می

سهی  هسااتند، امااا هاار دشااوری نگراناای و   ایمنطقههای امنیتی و تهدیدهای  در نگرانی

دنتاارل تساالیحات   ( 1393،  شااناسحرعسااگرخانی و  )  داردخاص خااود را    هایدغدغه

خلااع ساا   دااه یاا    وشو با ر  هس  الملل  گرایانه در نظام بینای منطقی و واقعشیوه

دند  دنترل تساالیحات مصااداقی از نتااایج تفاوت می  طوردلیبهاس     گرایانهآرمانروش  

المللی اس  ده نظریااه بازدارناادگی هاا  منااتج از همااین تفکاار تفکر امنیتی در سطح بین

تاا ش باارای ساااخ  یاا  رژیاا     ای اساا  منطقه  نوعیبهالمللی و  امنیتی در سطح بین

هااا زمینه، سب  خواهد شد ده رفتااار دول    این  درلیحات و موفقی   تسوط به دنترل  مرب

برافکن ده ممکاان اساا  و از ورود تجهیزات نظامی بنیان  شدهدنترلدر منطقه واپایش و  
بنابراین لزوم توجااه بااه  ؛های خطرنا  تسلیحاتی شود، جلوگیری دندباعث ایجاد رقاب  

 ترفی  المللی و استفاده از  نهادهای بیندر منطقه و جل  توج ه    امنیتیساخ  ی  رژی   

ترین اقداماتی اس  ده باثبات و دارآمد از اساسی  امنیتیاین نهادها برای ایجاد ی  رژی   
 باید مورد توج ه مقامات و دستگاه سیاس  خارجی دشور قرار گیرد  بلندمدتدر 

ارآمااد تدریجی به سم  ایجاد یاا  رژیاا  د   در راستای سیاس  اعتمادسازی و حرد   

را ارائااه داده دااه   هاااییطر اخیر اقدامات و    هایسالامنیتی، جمهوری اس می ایران در  
مشاهده نمااود   «طر  صلح هرمزادر ابتکار موسوم به    توانمینمونه عینی و عملی آن را  

دارد،  فااارسخلیجو پیشنهادهای ایران باارای منطقااه  ها طرتفاوتی ده این طر  با دیگر  

نظارتی برای اعضای دائ  شورای امنی  اس   طرحاای دااه در صااورت   شدن نقش  قائل
به افزایش توان دشورهای منطقه در جهاا  رفااع تهدیاادات محاادود علیااه   تواندمیاجرا  

ی باارای رآوردن سااازودا  فراه خارجی و    هایقدرتصلح و ثبات بدون نیاز به دخال   

ع مشتر  دشورها بااا هاادف در مسائل خاص و شناسایی مناف آمیزصلح  هایحلراهیافتن  

میااان   اعتمااادیبیبا یکدیگر و از میااان برداشااتن دیوارهااای    هاآنافزایش قدرت تعامل  
 ( 1398منتظران، جاوید،  )  شوددشورهای منطقه منجر 

 فارسخلیجموجود در شورای همکاری  هایگسستاز  برداریبهره :سناریوی دوم-

درتی عربستان سعودی در منطقه غاارب یکی از بازوهای ق  فارسخلیجشورای همکاری   

قاادرت ناارم و سااخ  خااود،  هایمؤلفااهاز  گیریبهره  این دشور با آیدمیآسیا به شمار  

و در   دشااو میمحسوب    فارسخلیجبرترین و تیثیرگ ارترین بازیگر در شورای همکاری  
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 ایهمنطقاا انسجام سیاسی و فرهنگاای ایاان سااازه  با سایر اعضا، بیشترین نفع را ازمقایسه 

قاارار گیاارد، عربسااتان بنابراین در شرایطی ده این نهاد مورد چااالش و تضااعیف    ؛بردمی

آن خواهد بود  این در حالی اس  ده یکی از متغیرهااای اساساای   دننده  ضرر  ترینبزرگ

و قاادرت ایااران در سااطح منطقااه  بااانفوذمقابلااه    فااارسخلیجتشکیل شورای همکاااری  

، ایجاااد هرگونااه گسساا  و چااالش در راسااتای روازایااناساا      شدهعنوان  فارسخلیج

تاایمین  مثابااهبه تواناادمی فااارسخلیجتضعیف انسجام سیاسی و درونی شورای همکاری 

و   هاگسساا  یکاای از    امنی  و منافع ملی جمهوری اس می ایران در نظاار گرفتااه شااود 

بااه اخت فااات دیرینااه   فااارسخلیجموجود در چارچوب شااورای همکاااری    هایشکاف

برخوردهااای   براثاار  1992  این اخت فات از سال  شودمیستان سعودی با قطر مربوط  عرب
اخت فااات قطاار بااا عربسااتان  قطر به اوج خود رسید  1995مرزی آغاز شد و با دودتای 

برای جمهوری اس می ایران ی  فرص  اساا  تااا انسااجام سیاساای پااایین در شااورای 

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

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

جهاا  در    از ایاان فادتورهااا  تواناادمیعربستان، امارات متحده عرباای و بحاارین    ازجمله
شااورای   تقوی  همکاری دوحااه بااا تهااران و بااالعکس تضااعیف ماهیاا  همگرایاای در

 استفاده بهینه دند   فارسخلیجهمکاری 

دول  عمان مخالف تعلیر یا اخراج قطر اس   عمان بارهااا تیدیااد داارده اساا  دااه در  
خارج خواهد شد  دول  دویاا    فارسخلیجصورت ادامه این روند از شورای همکاری  

 فطااربیبین قطر و عربسااتان در ایاان اخاات ف    میانجیگریش درده اس  ضمن  نیز ت 

بنابراین، خروج قطاار از یکسااو و عاادم تبعیاا  دویاا  و عمااان از مواضااع   ؛باقی بماند

تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر سب  تضااعیف ایاان شااورا خواهااد شااد  در 
متضاارر باازرگ لقاا  خواهااد حقیق  با خروج قطر از این اتحاد عربستان سعودی یقیناً  

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

 ترعمیر  تدریجبهریاض نیز    هایباسیاس  دشورهای عربی همچون سوریه، عراق و یمن  

در   روزافزون  طوربهبر منطقه    سعود  آلبنابراین، بحران مشروعی  و سروری    ؛شده اس  

توان ادعا درد این تحوالت فرصتی برای نزدیکی بیشتر ایران به قطاار ل اس   میحال افو 

 ( 202: 1397محمدی و احمدی، )  اس  و در دنار آن دوی  و عمان  
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 گیرینتیجه

پس از به قدرت رسیدن بارا  اوبامااا و بر این اساس باید گف  ده در تاریخ خارومیانه؛  
ده سااپتامبر، روابااط امنیتاای و تساالیحاتی های مربوط بااه حادثااه یااازفرودش دردن بحث 

از   دهناادهتکانآمریکااا وارد فاااز جدیاادی شااد  در چرخشاای    متحاادهایاالتعربستان و  

های ایدئولوژی  پس از جنگ ویتنام حزب دمودراتی ، پرزیدن  بااارا  اوبامااا اولوی  

یل آمریکا تبااد  متحدهایاالتروش تسلیحات نظامی را به یکی از اردان سیاس  خارجی  ف

آمریکااایی بااود،  هایساا  ترین وارددننااده عربسااتان سااعودی عمااده باایندراینداارد  

، حااالبااین میلیارد دالر باارآورد شااده اساا   115ده ارزش معام ت با ریاض   ایگونهبه
به این  توج ه  بیتاجر پیشه این دشور دونالد ترامپ،    جمهوررئیسآمریکا و    متحدهایاالت

پس از بااه قاادرت رساایدن در   ب فاصلهو    2017می    19ر تاریخ  اعتراضات و انتقادات د

و تسلیحاتی طول تاریخ این دشور بااا عربسااتان را بااه قرارداد نظامی    ترینبزرگآمریکا،  
دااه قاارار اساا  چیاازی در   شدهاع ممیلیارد دالر    390  قراردادامضاء رساند  ارزش این  

قدرت  توزیع  شود عملیاتیی و اجرای مشخصی  هایسالمیلیارد دالر آن طی    110حدود  

در سطح ساختار مناطر،   الملل و چهنظام بین  درستهنظامی و قدرتی چه    هایتوانمندیو  
آید  فروش تجهیزات نظامی از سااوی عاملی مه  در دگرگونی و تحو ل نظ  به شمار می

 ندهدهتشکیلیکی از دشورهای    تقوی  آمریکا و    متحدهایاالت  ویژهبهدشورهای غربی و  

حاضاار   دااهدرحالیبره  خوردن توازنی اس  ده    منزلهبهای غرب آسیا  منطقه  امنی  نظ   
اقدام عربسااتان سااعودی در خصااوص خریااد   بنابراین  ؛هس  نطقه غرب آسیا حاد   بر م

توان در راستای بره  خوردن تااوازن قااوایی بنیه دفاعی را می  تقوی  تسلیحات نظامی و  

بر منطقه غرب آسیا ایفای   شدهپ یرفته  امنیتینظ     عنوانبههاس   گرف  ده مد ت  نظر  در

دارآمااد و  امنیتاایدند  تح  چنین شرایطی و به دلیل عاادم وجااود یاا  رژیاا  نقش می
آن جنگ و درگیری مستقی  میان   تبعبهباثبات در منطقه، امکان فروپاشی ساختار منطقه و  

مل اای و منااافع  امنی   تنهانهعامل    بازیگران متضاد و قدرتمند آن دور از انتظار نیس   این

منطقه غاارب  امنی  نظ    دهندهتشکیلیکی از دشورهای    عنوانبهجمهوری اس می ایران  

های منطقااه نیااز از آن متاایثر سازد، بلکه سایر بازیگران و مل   آسیا را با چالش مواجه می

ن در برابر سناریو اساس تحقیر فعلی با هدف مقایسه راهبرد امنی  ایرا  راین  به  شوند می
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تحلیلی پرداخته اس ، با توجه بااه -آمریکا با روش تاریخی-یحاتی عربستانهمکاری تسل

 نتایج فوق، مدل تجربی از حاصل از پژوهش به شر  ذیل هس :

 آمریکا-عربستان سناریوی .1

 
 آمریکا -: مدل تجربی سناریوی عربستان1شکل 
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 ایران سناریوی .2

 

 
 مدل تجربی سناریوی ایران: 2شکل 

های خود درصدد پیاده و توانمندی هامح وری  هر بازیگری بسته به میزان   بر این اساس

  دشورهای قدرتمند جهانی به دلیل ارتباااط تنگاتنااگ مساائله هس    مطلوبشدردن نظ   

خود را در ساااختار   موردنظرناپ یر ت ش دارند تا نظ   در ی  رقاب  پایان  امنی  نظ  و  

ها و اقدامات در سااطح منطقااه نیااز در جریااان  شالملل پیاده سازند  این نو  تظام بینن
، امااا نیساا  منطقه غرب آسیا، مطلوب جمهوری اس می ایران    امنی  نظ     هرچنداس    

 هااایوادنش،  مسااتقرهرگونه اقاادام از طاارف ایااران باارای بااره  زدن نظاا     دهازآنجایی

ر چااارچوب اهد داش ، بنابراین در شاارایط فعلاای و دای و جهانی را به دنبال خو منطقه
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و  امنیاا  ای حاد  در منطقه را متناساا  بااا توان نظ  موازنهدارانه میی  الگوی محافظه

، هرگونااه تاا ش جهاا  سساا  روازاینمنافع مل ی جمهوری اس می ایران قلمداد درد   

بااه خطاار افتااادن  منزلهبههای این نظ  از طرف رقبای جمهوری اس می ایران نمودن پایه

و  امنیاا  خااود  نوبااهبهتوانااد شود ده مییران در منطقه در نظر گرفته مینفوذ و جایگاه ا

، والتاارمطابر نقطه نظرات دناا   مواجه سازد  جدیمنافع مل ی دشور را با خطر و تهدید 

ها زده، هدف نهایی همه دول  هژمونی  در محیط آشوب  موقعی  و دس     جویی  استی 

بنابراین، واحدهایی ده درصاادد  ؛آیدمی الملل به شمارنظام بین دهندهتشکیلاحدهای و و

عِااد ه و عّااد ه   ازنظاارآیند، دو راه بیشتر ندارند؛ یااا اینکااه  هایی برمیمقابله با چنین دول  

نند )موازنه درونی( و یا اینکااه اقاادام بااه های استی  جو برسادول    خودشان را به سطح
( بااا دشااورهای طالاا  وضااع موجااود ائاات ف  وسیاس  ات حاد  )  بیرونیه  برقراری موازن

 اسااتواربر این مقوله مه  و اساسی  های خود را  تحلیل  اصلی  محوردرواقع، والتز  نمایند   

ا واحاادهایی دااه بایستی در برابر دشورها یاا مل ی می  امنی  ده برای حفظ و تیمین    ساخته
دنند، دس  بااه ایجاااد ات حاااد و و دفاعی خود میبنیه نظامی    تقوی  اقدام به افزایش و یا  

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

ان الملل، جمهوری اس می ایران برای مقابله با اقدامات تجدیدنظرطلبانه عربستروابط بین
وازنه درونی اقدام نمایااد و هاا  بایستی ه  به برقراری مسعودی در منطقه غرب آسیا می

 به موازنه بیرونی توج ه نشان دهد 

در چارچوب اصل موازنه درونی جمهوری اساا می ایااران نبایااد از هاایچ دوششاای در  
دنترل نیروهای رزمی خود دریغ دند  ارزیابی دقیر توان نظامی دشمن و توازن در براباار 

  هساا  امری حیاتی و بساایار مهاا  نیروهای نظامی و ادوات جنگی دشمن در این رابطه  

ق ب اس می ایران نیز هس  از آن به ایده راهبرد این اصل ده مورد توج ه رهبر معظ   ان

 تقویاا  ده درواقع همان اصاال بازدارناادگی اساا      برندمینام    "تهدید در برابر تهدید"
اقتاادار و    امنیاا    تقوی  وحدت و انسجام مل ی مبتنی بر اس م و نظام جمهوری اس می،  

ده در این چااارچوب بایااد  اقداماتی هستند ازجملهمل ی با تیدید بر رشد علمی و فناوری 

مورد توج ه جمهااوری اساا می ایااران قاارار گیاارد  همچنااین، ارتقاااء تااوان بازدارناادگی 

 اولویاا  بااه    هساا  ات کاء جمهوری اساا می ایااران  و موشکی ده نقطه قو ت و  جانبههمه

 د اساسی دشور باید تبدیل شو 
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اصاال موازنااه بیروناای به    بایستیمیدر دنار اصل موازنه درونی، جمهوری اس می ایران   

ات حادهای خودی و تضعیف ات حادهااای مقاباال  تقوی  هد  در این رابطه  نیز توج ه نشان د

 تقویاا  باید در دستور دار مقامات جمهوری اساا می ایااران قاارار گیاارد  در چااارچوب 

ماد ی و معنوی خااود را   هایحمای  بایستی  می ایران میات حادهای خودی جمهوری اس 

 امنیتیدر ترتیبات    مؤثریده هرددام نیروهای    اهلل  انصارلبنان، حشدالشعبی و  اهلل  از حزب

هااا و هستند، ادامه دهد  تنها در چنین شرایطی اس  ده در بزنگاه  دشورهایشانو سیاسی  

 ئولوژی  ضربه وارد ساخ  توان بر دشمن ایدامنیتی می  -تنگناهای سیاسی

 نااااز طرفی تضعیف ات حادهای مقابل و دشمن نیز مورد توج ه اس   یکی از ات حادهااای   

اساا ، شااورای همکاااری   گرفتهشااکلدااه در براباار جمهااوری اساا می ایااران    مقد سی
آغازین انق ب برای دنترل   هایسالاس  ده به رهبری عربستان سعودی در    فارسخلیج

اساا   ایاان ات حاااد   گرفتهشکلن در سطح منطقه  دن رفتارها و اقدامات ایراو محدود نمو 

گونه ده اخت ف اخیر میان قطر و عربستان نشان داد، چندان هاا  بااادوام و باثبااات همان
های موجود میان این دشااورها، عربسااتان را توان با استفاده از شکافمی  روازایننیس    
باارای رساایدن بااه ایاان   برابر ایران نادااام گ اشاا    به نی ات و مقاصد خود در  دررسیدن

مطلوب چندین سناریو در قال  رویکرد تجویزی برای جمهوری اساا می ایااران ترساای  
باار ایاان  اشاره گردیااد  هاآنبه تشریح و تبیین  بلندمدتو  مدتدوتاه دودستهشد ده در 

 ذیل اس : اساس با توجه به نظریه پژوهش، وضعی  امنیتی در خاورمیانه به شر 
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 پیامدهای تقابل در منطقه خاورمیانه: 3شکل 

  

 منابع 

ساله    20  اندازچشم المللی در  و بین  ایمنطقه (، »جایگاه ایران در تعامل  1387)   نصراهللابراهیمی،  

 10/08/1398در تاریخ  اخذشدهکشور«، خبرگزاری فارس،  

قابلیت1393)  تنهاییو    احدی »تأثیر  ا(،  جمهوری  موشکی  دفاع  های  سامانه  بر  ایران  سالمی 

 . 48، سال دوازدهم، شماره فصلنامه راهبرد دفاعیموشکی ناتو در ترکیه«، 

 فارس و آسیای مرکزی سپتامبر بر ژئوپلیتیک منطقه خلیج  11(، »اثرات حادثه  1381)  بیژناسدی، 

 . سال پنجم، شماره سوم و چهارم ، فصلنامه مطالعات راهبردیو قفقاز«، 

فصلنامه روابط  (، »سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان«،  1395)  براکعلیاسدی،  

 . ، سال هشتم، شماره اول خارجی

از هژمونیایمنطقه (، »عربستان سعودی و نظم  1397)  اکبرعلی اسدی،   تا موازنه :  سازی«، سازی 

 ماره سوم، ، سال نهم، شجستارهای سیاسی معاصر
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الگوی رفتاری عربستان سعودی در منطقه غرب  »  (،1397)  محمدرضاآدمی، علی و بهادرخانی،  

و   بحران    تأثیرآسیا  موردی:  )مطالعه  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  و  منافع  بر  آن 

 23-1، ص 28، شماره مطالعات سیاسی جهان اسالم ،« یمن(

قبال عربستان    متحده آمریکا در(، »تبیین راهبرد امنیتی ایاالت1390)  الههآدمی، علی و پیروزیان،  

 ، شماره هشتم، المللیبینفصلنامه تحقیقات سیاسی سعودی در دوران پساجنگ سرد«، 

امیدی،   و  زهرا  » 1397)  علیآقامحمدی،  با   آفرینینقش  پژوهیآینده(،  روابط  پرتو  در  عربستان 

در  ایاالت  آمریکا  چالش 2017-2025)  خاورمیانهمتحده  راهبردها«،  (؛  و  فصلنامه  ها 

 ه نهم، شماره چهارم، ر، دو المللیای سیاسی و بینهرهیافت

،  فصلنامه سیاست جهانی الملل«،  (، »مخاطرات رشد در سیاست بین1393)  سجادبهرامی مقدم،  

 39-7  ص دوره سوم، شماره اول،

مقدم،   ایاالت1397)  سجادبهرامی  منافع  تعارض  و  »همکاری  آمریکا(،  در  -متحده  عربستان 

 ،26، سال هفتم، شماره راهبردی سیاست هایوهش پژفصلنامه خاورمیانه«، 

ناامنی«،  1397)   عارفبهرامی،   جهان  در  موشکی  »بازدارندگی  پدافند    رسانیاطالع پایگاه  (، 

 غیرعامل

همکاری  »  (،1400)  رضاعلیبیگی،   شورای  کشورهای  قبال  در  بایدن  خارجی  سیاست 

طرح  «فارسخلیج اسالم  هایپژوهش مرکز    پژوهشی،  شورای  مطالعات  مجلس  گروه  ی، 

 سیاسی 

 (، »ظریف: آمریکا غرب آسیا را به انبار باروت تبدیل کرده است«، 1398) تودیپارس 

پل.   نظم 1395)   ای پایایانو،  منطقه(،  امنیت  های  ترجمه  ای؛  نوین،  جهان  در    جالل   سیدسازی 

 دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 

ذوالفق و  حسین  »انواع  1394)  عبّاساری،  پوراحمدی،  آن    هایمدل (،  تعامل  و  سیاسی  اسالم 

 ، 41، سال ششم، شماره المللیسیاسی و بین هایرهیافتفصلنامه جهانی«،  استیباس

سازی جمهوری اسالمی    (، »دولت ترامپ و شوروی1397)   مهدیپورسعید، فرزاد و شاپوری،  

 ، شماره سوم، 21سال  ،فصلنامه مطالعات راهبردیایران؛ چرایی و چگونگی«، 

دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و امنیت جمهوری    هایسامانه(، »گسترش  1389)  قاسمترابی،  

 ، 31، سال هشتم، شماره  رد دفاعیفصلنامه راهباسالمی ایران«، 

(، »تأثیر ژئوپلیتیک شیعه و عراق جدید بر روابط جمهوری اسالمی ایران  1391)  اهللروحتوسلی،  

عربستا سعودی«،  و  بین   نامهپایانن  روابط  رشته  ارشد  علوم  الملل کارشناسی  دانشکده   ،

 سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. 
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بین1390)  احمدجانسیز،   نظام  در  اسالمی  انقالب  »بازتاب  بازتابالملل«،  (،  درسی  های جزوه 

 الن. ، دانشکده ادبیات دانشگاه گیالمللانقالب اسالمی در نظام بین 

اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در  1391)   اکبرعلیجعفری،   (، »تبیین عوامل و اهداف 

 ، سال هشتم، شماره دوم، فصلنامه ژئوپلیتیکمنطقه خاورمیانه«، 

»بررسی 1398)  سعیدجهانگیری،   در    (،  ترامپ  دونالد  خارجی  و    خاورمیانهسیاست  )اهداف 

 ،38شماره   المللی،بین فصلنامه تحقیقات سیاسیمنافع(«، 

یوسفی،   پیشگیری  1383)  امیرمحمدحاجی  از اشغال عراق: سیاست  »آمریکا و عربستان پس   ،)

 ، سال یازدهم، شماره یک،عات خاورمیانهفصلنامه مطال دموکراتیک«، 

امنیتی  1394)  منصورهحسینپورمقدم،   راهبرد  در  سعودی  عربستان  نقش  »بررسی   آمریکا(، 

، دانشکده حقوق و علوم المللبینکارشناسی ارشد رشته روابط    نامهیانپا(«،  2009-2014)

 سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (، »طمع غرب برای تجارت مرگ در خاورمیانه«، 1398)   ایرانخبرگزاری جمهوری اسالمی 

(، »هفده سازمان حقوق بشری خواستار توقف فروش  1398)   ایران خبرگزاری جمهوری اسالمی  

 05/09/1398در تاریخ  اخذشدهانسه به عربستان و امارات شدند«، سالح فر

کوزه  و  پروین  ولی داداندیش،  کالجی،  نظر1389)  اله گر  انتقادی  »بررسی  امنیت  (،  مجموعه  یه 

نوزدهم،  منطقه  راهبرد، سال  فصلنامه  قفقاز جنوبی«،  منطقه  امنیتی  محیط  از  استفاده  با  ای 

 ، 56شماره 

 دیپلماسی ایرانیایران«،  ایمنطقه »عوامل مؤثر در قدرت اول شدن (،  1397) حسینیدیاکو، 

 فارس«،خلیجدر  (، »مسابقه تسلیحاتی1391) ایرانیدیپلماسی 

(، »فروش سالح به عربستان؛ ادامه سیاست چندگانه اروپا در قبال جنگ  1398)  آتوسادینیاریان،  

 پارس تودی یمن«، 

در قلمرو اوراسیا و جایگاه ایران«،    ایمنطقه »امنیت  (،  1394رضایی، مسعود و جهانیان، شهاب )

 فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره هشتاد دوم، 

  و   ایران  اسالمی   جمهوری  واگرایی  و  همگرایی  تأثیر  (،1400)  رسول  انگزی،  و  رشید  رکابیان،

  راهکارهای  بر  تأکید  با)  ایران  قبال  در  آمریکا  دولت  خارجی  سیاست  بر  سعودی  عربستان

 . 204-179، ص 8، شماره  6، سال الملل بین پژوهشنامه رسانه  ای(،رسانه

نجفی،    بهادر  زارعی، سناریو»  (،1399)   سجادو  پیشتبیین  محتمل  رواهای  در  و  رو  ایران  بط 

،  2، شماره  9ات سیاسی جهان اسالم، دوره  لعه مطاامفصلن  ، «1408عربستان در بازه زمانی  

 63-87ص 

https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_2356_2872e1f9e485d4145ca7bfdd9e0747f9.pdf
https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_2356_2872e1f9e485d4145ca7bfdd9e0747f9.pdf
https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_2356_2872e1f9e485d4145ca7bfdd9e0747f9.pdf
https://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_2356_2872e1f9e485d4145ca7bfdd9e0747f9.pdf
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محور  1398)  عارفضرغامی،   قبال  در  ترکیه  »سیاست خارجی  و حزب   مقاومت(،  اهلل )سوریه 

نامه و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران«، پایان  2017تا    2011لبنان( از سال  

 الملل. الملل، دانشکده روابط بین کارشناسی ارشد رشته روابط بین 

و   ابومحمد  منطقه   (، 1393)  محمدجواد ،  شناسحق عسگرخانی،  راهبرد  »تهدیدهای  و  ای 

 پایگاه تحلیلی بصیرتتسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران«، 

قیطاسی،  علی و  جواد  »1396)   سجادپور،  بر  پژوهیآینده (،  سوریه  سناریونویسی«،   بحران  پایه 

 ، سال هفتم، شماره چهارم، های سیاسی جهان اسالمفصلنامه پژوهش

عربستان و پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی ایران«،    (، »تنش قطر با1396)  سیدرضیعمادی،  

 عمومی گذاریسیاستشبکه مطالعات 

زندی،   سعودی:  »  (،1395)  داودغرایاق  عربستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رابطه  دورنمای 

 101-128، ص  73، شماره  19ه علوم سیاسی، دوره ام، فصلن«سناریوهای محتمل

 دم یمن«، (، »نقش آمریکا در قحطی مر1396) فرهیختگان

»ت1396)  خلیلقلخانباز،   ایاالت (،  و  عربستان سعودی  نظامی  پیامدها«،  وافقات  و  دالیل  متحده؛ 

 اندیشکده راهبردی تبیین

الگو و روند، ترجم1388)   اوجینکگلی، چارلز و ویتکف،   آمریکا؛  اصغر    ه (، سیاست خارجی 

 المللی. بین: دفتر مطالعات سیاسی و تهراندستمالچی، 

و  1394)  سعیدگلچین،   ایران  اسالمی  »انقالب  عربستان (،  در  ژئوپلیتیک شیعه  بر  آن  پیامدهای 

یمن«،   ارشد رشته علوم سیاسیپایانسعودی و  دانشکده حقوق و علوم  نامه کارشناسی   ،

 سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

امنیتی  هیافتر(،  1395)  دیویدلیک،   مجموعه  به  سیستمی  سیدجالل    ترجمه  ،ایمنطقههای 

 کده مطالعات راهبردی. دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهش

را به عربستان سعودی فروخته است؟«، ترجمه    هاییسالح(، »آمریکا چه  1396)  دیوماجومدار،  

 سایت تحلیلی دیپلماسی ایرانی هی ری تحرتوسط 

احمدی،   و  حمیدرضا  سیاسی 1397)  ابراهیممحمدی،  روابط  گسست  ژئوپلیتیکی  »تحلیل   ،)

و    عربستان قطر  شو  تأثیرو  آینده  بر  خلیج آن  همکاری  مطالعات  رای  فصلنامه  فارس«، 

 ، 28عمومی، دوره هشتم، شماره   گذاریسیاستراهبردی 

متحده آمریکا با استراتژیکی عربستان سعودی و ایاالت   -(، »روابط امنیتی1393)   غالمعلیمرادی،  

  ، سالفصلنامه علوم و فنون نظامیأکید بر تأثیر تحوالت خاورمیانه در روابط دو کشور«،  ت

 وپنج،بیست نهم، شماره 

http://psq.bou.ac.ir/article_20975_2fe34e5f621e20a4652ba268140f9efd.pdf
http://psq.bou.ac.ir/article_20975_2fe34e5f621e20a4652ba268140f9efd.pdf
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ایاالت 1386)   محسنمسرت،   »ساختار هژمونیستی  نارسایی(،  آمریکا و  آن«،  متحده  ماهنامه  های 

 . 219-220 شماره، سیاسی ـ اقتصادی

فرهند،   و  رضا  ا  تأثیرگذارعناصر    واکاوی»  (، 1397)  محمدباقر نصیری،  واگرایی  و  بر  یران 

منافع ملی، شماره   مطالعات  ،«بر منافع ملی  تأکید  با  2018تا    2012  هایسال عربستان در  

 186-162، ص  11

هژمونیک  1398)   محمدعلینوده،   غیر  و  هژمونیک  »تأثیر ساختار  نحوه مدیریت    ایمنطقه(،  بر 

ن سوریه  بحران اوکراین در اوراسیای مرکزی و بحرا  ایمقایسههای امنیتی: بررسی  بحران 

الملل  الملل، دانشکده روابط بینکارشناسی ارشد رشته روابط بین  نامهپایاندر غرب آسیا«،  

 . خارجه  اموروزارت 

فروپاشی شوروی در   شدهبازسازیاصالحات و فروپاشی: تشریح طرح  (،  1379)   حسنی،  واعظ

 ، تهران: انتشارات سروش. ایران
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