
125 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان
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 (2015-2017) نظریه موازنه منافع شوئلر
 1حسین پوراحمدی

 *2وحید دارابی

 

 چکیده

ب س از انق الرقابت ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه قدمتی به طول تاریخ اسالم دارد اما پ 

ن اش اال آنظام سیاسی در ایران و شیعه مح ور ش دن اسالمی ابعاد این رقابت با توجه به تغییر 

ه ا هو واره تح ت ت  عیر عوام ل داخ  ی و ای به خود گرفته است. رقابت و البته رواب   آنتازه

های زیادی را طی کرده است و بسته به نوع سیاست خ ارجی دو کش ور، محیطی، فراز و نشیب

نیز تح وتتی در  2015وده است. از سال اری جویانه بها رقابتی، تهاجوی و گاه هوارویارد آن

ه ای دو کش ور در محی  داخ ی و خارجی دو کشور اتفاق افتاده است که ب ی ش ب ب ر رقابت

ه ای خاورمیانه ت عیر گذار بوده است. از این نظر س اال پ هوها ای ن اس ت ک ه دتی ل رقابت

چیست؟ فرض یه  2017تا  2015بستان در منطقه خاورمیانه در دوره سالهای ای ایران و عرمنطقه

ای در دوکشور موجب تغییر نوع سیاس ت خ ارجی نیز چنین است که؛ تحوتت داخ ی و منطقه

ه ها شده و کانون رقابت به تالش برای هوراهی کشورهای منطقه تغییر یافته است. با عنایت بآن

ر اس ا  آن و ب ه گی رد ک ه ب نظریه موازنه منافع راندل شوئ ر، این فرضیه مورد آزمون قرار می

های خود، ب ه عنوان برآیند مقاله، رقابت دو کشور برای هوراهی کشورهای خاورمیانه با سیاست

ای از رقابت دو کشور در منطقه است. ایران توانسته است هوراه ی ویهه قطر و عراق شال تازه

امارات  ومصر  ترکیه، قطر، سوریه و عراق را در این مقطع به دست آورد و عربستان نیز هوراهی

ش ود. روش را کسب کرده است ضون آناه کانون رقابت رفته رفته به سوت ع راق کش انده می

 .باشدتح ی ی می -پهوها نیز توصیفی
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 مقدمه 

آنچ ه ک ه در های زیادی داشته اس ت. رواب  ایران و عربستان در طول تاریخ فراز و نشیب

ای دو کش ور و مواض ع متقاب ل نس بت ب ه این رواب  هوواره مشهود بوده، رقاب ت منطق ه

یادیگر است. پس از انقالب اسالمی، تحوتت و عوامل مخت فی نوع سیاست خ ارجی دو 

کشور را در منطقه تحت ت عیر قرار داده است. از جو ه ماهیت انقالب اسالمی، جنگ ای ران 

اق به کویت، مسئ ه حج، مسائل داخ ی و عوام ی از این دس ت ک ه گ اه و عراق، حو ه عر

« سیاست خارجی هوااری جویانه»و گاهی نیز موجب « سیاست خارجی تهاجوی»موجب 

ای مواج ه ب وده هایی که جوهوری اسالمی ای ران ب ا مس ئ ه هس تهشده است. در طی سال

ر قبال ایران اتخاذ کرده است. ب ه ها و راهبردهای متفاوتی داست، عربستان هوواره سیاست

های ایاتت متحده آمریاا، این کشور نیز طور ک ی و در چارچوب هوگام سازی با سیاست

ای جوهوری اسالمی داش ته و های هستههوواره موضع مخالفت جویانه در رابطه با فعالیت

عب دا  »پادشاهی  آن در منطقه ت کید داشته است. این دوران که با« سیاست امنیتی کردن»بر 

کارن ه در خاورمیان ه داش ته اس ت. در هوگام بود عربستان سیاس تی محافظه« بن عبدالعزیز

ای بود سیاست خارجی تجدیدنظرط بان ه جوهوری اسالمی ایران نیز که درگیر بحران هسته

الو  ی حاوفرما بود. سیاست دو کشور در منطق ه مبتن ی ب ر نسبت نظم و نظام موجود بین

اند چرخ ه رش حوزه نفوذ بوده است و بر پایه موازنه قدرت ه ر ک دام ت الش داش تهگست

ای سرانجام با مذاکرات چند ساله جوه وری قدرت را به سود خود تغییر دهد. بحران هسته

ه ا به مرح ه نهایی رسید و برخی مخالفت 1394تیر  23در  5+1اسالمی ایران و کشورهای 

وجب شد. این زم انی اس ت ک ه دو کش ور ای ران و عربس تان ای را مهای منطقهو موافقت

در س ط  س اختاری نی ز تح وتتی ش ال  اند.دچار تحوتتیدر س س ه مراتب قدرت ش ده

پرس ی در توان به برجام، حو ه نظامی عربس تان ب ه یو ن، و مس ئ ه هوهگرفته است که می

ای، الو   ی و منطق هو بین اق یم کردستان اشاره کرد. براین اسا ، با وجود تحوتت داخ ی

کن د و چ ه ص ورتی نو ود پی دا می های دو کشور در منطقه ب همسئ ه این است که رقابت

 های جدید رقابت کجا هستند.کانون

ای ای ران و عربس تان در ه ای منطق هبنابراین ساال پهوها این است که دتیل رقابت

 ؟ فرض یه نی ز چن ین اس ت ک ه؛چیس ت 2017تا  2015منطقه خاورمیانه در دوره سالهای 
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ه ا ش ده و ای در دوکشور موجب تغییر نوع سیاس ت خ ارجی آنتحوتت داخ ی و منطقه

کانون رقابت به تالش برای هوراهی کشورهای منطقه تغیی ر یافت ه اس ت. روش پ هوها 

ای ن فرض یه  2«راندل ش وئ ر» از 1«موازنه منافع»تح ی ی است و با عنایت به تئوری -توصیفی

قبل از تحوتت و عوامل گفت ه ش ده، دو کش ور ب ر پای ه  مورد آزمون قرار خواهیم داد.را 

تالش داش تند در پرت و تح وتت عرب ی در خاورمیان ه و ب ا نف وذ در ش باه  3«موازنه قوا»

مخالفان و موافقان، موازنه قدرت را به سود خود تغییر دهند. آشاارترین ح وزه رقاب ت در 

ن اس ت ک ه در س وریه عربس تان ب ا حوای ت از مخالف ان قص د این دوره، سوریه و بحری

براندازی بشار اسد که متحد استراتهیب ایران اس ت را داش ت و در مقاب ل ای ران خواه ان 

ابقای بشار اسد و حفظ موازنه قدرت به سود خود بوده است. اما چنانچه گفته شد، عوام ل 

رقاب ت ای ران و عربس تان در ای ش د و دیگ ر و تحوتتی موجب تغیی ر مع ادتت منطق ه

-چارچوب منطق موازنه قدرت قابل تبیین نیست. روش پهوها به کار رفته نی ز توص یفی

تح ی ی است که در این نوع از پهوها محقق عالوه ب ر تص ویر س ازی آنچ ه هس ت ب ه 

پردازد. محقق برای تبی ین و تشری  و تبیین دتیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مس له می

ه ا گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری و تدوین گزارهدتیل نیاز به تایهتوجیه 

ه ای ک  ی مربوط ه و قضایای ک ی موجود موضوع دارد. در اینجا مس ئ ه تحقی ق ب ا گزاره

 شود.گیری حاصل مییابد و در نهایت نتیجهارتباط می

 

 . پیشینه پژوهش1

ه ای متع ددی ه ا مق اتت و کتابو رواب  آندر حوزه سیاست خارجی ایران و عربستان 

ا ی اند و دتیل تداوم و نوشته شده است. بیشتر این آعار بر تعارضات دو کشور متورکز شده

اند. جنبه جدید بودن این پهوها ب ه لح اب بررس ی ابع اد ایجاد تعارضات را بررسی کرده

ای ی هه پ س از تواف ق هس تهتان به وهای ایران و عربستازه و مسائل جدید ماعر در رقابت

ر مختصر به طور ک ی آعاری چند در این زمینه به رشته تحریر درآمده است که به طو .است

 شرح داده خواهد شد.

                                                           
1. Balance of Interests 

2. Randall L. Schweller 

3. Balance of power 
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گرایی، ت الش عربس تان س عودی و ای ران: فرق ه»ای با عن وان در مقاله 1«ویاتوریا چن»

، دو کش ور ای ران و 2017در س ال « الو   یهای بینبندیای و ص  برای ههمونی منطق ه

دان د. ام ا ب ه دتی  ی ب ا یا دیگر عربستان را بانفوذترین کشورهای منطق ه خاورمیان ه می

گویی به این س اال اس ت ک ه من ابع اختالف ات ای ران و اختالفاتی دارند. او به دنبال پاسخ

یس ت؟ دهن د چگرایی شال میها به این اختالفات در قالب فرقههایی که آنعربستان و راه

انگاری، س اخت و س ازهای اجتو اعی دو کش ور را بررس ی با استفاده از چارچوب س ازه

کند و اختالفات هویتی را براسا  یب بررس ی ت اریخی از جامع ه ای ران و عربس تان، می

داند. چن تع ارض ای ران و عربس تان را در بح رین و ترین عامل تعارض دو کشور میمهم

ای ای ران و عربس تان ده د و آن را جن گ فرق هس ی ق رار مییون را برای نوونه مورد برر

نامد. او معتقد است تحوتت عربی موجب سیاست خارجی تهاجوی از سوی عربس تان می

 ای افزایا داده است.شده است و این امر رقابت با ایران را بر سر ههمونی منطقه

تح ول » تحت عن وانای مقاله 1392ع ی اکبر رمضان زاده و سید تقی هاشوی در سال 

اند. نگاش ته« زای جوهوری اسالمی ایران و عربستان سعودیای و رواب  تناجایگاه منطقه

ای و ت  عیر آن ب ر رویا رد عربس تان و در این پهوها، محققان به بررسی تحوتت منطق ه

ای هاند. در اینجا تغییر رژیم بعثی در عراق، تحوتت و جنگایران در قبال یادیگر پرداخته

ه ای س وریه و انق الب بح رین ب ه عن وان لبنان و ف سطین با رژی م صهیونیس تی، ناآرامی

کنند که بعد از سقوط رژی م ای ذکر شده است. محققین عنوان میترین تحوتت منطقهمهم

بعث، نفوذ ایران در منطقه افزایا یافته است و عربستان برای مقاب ه با چنین امری به ایجاد 

ابل ایران پرداخته است. نویسندگان با برشوردن نقاط هوگرای ی و واگرای ی دو موازنه در مق

گیرند ک ه ای ران و عربس تان در پ ی تح وتت منطق ه، وارد ی ب رقاب ت کشور، نتیجه می

ها و مشاالتی در رواب  دو کشور ایج اد ک رده اس ت. اند که در نهایت تناای شدهمنطقه

تحت عنوان  1392ازغندی و مهدی آقا ع یخانی در سال مقاله دیگر در این زمینه ازع یرضا 

اس ت. نویس ندگان رواب   « ای و واگرایی در رواب  ایران و عربستانبررسی عوامل منطقه»

دهن د و نق ا عوام ل ایران و عربستان را پیا و پس از انق الب م ورد بررس ی ق رار می

دانن د. ب ه نظ ر کشور دخیل می الو  ی را در هوگرایی و واگرایی دوای و بینداخ ی، منطقه

                                                           
1. Victoria Chen 
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ها عوامل متعددی پس از انقالب اسالمی موجب واگرایی و تض اد من افع می ان ای ران و آن

ای توان به مسائل عراق، لبنان و بحرین در س ط  منطق هعربستان شده است که از جو ه می

 که موجب رقابت دو کشور برای کسب نفوذ بیشتر در منطقه شده است، اشاره کرد.

عربس تان س عودی و ای ران: کش واا » ای با عنوانمقاله 2012نیزدر سال « آریل ژانر»

نگاش ته اس ت. در ای ن مقال ه نویس نده ب ا بررس ی « برای قدرت و نفوذ در خ  یج ف ار 

در خاورمیانه، به تغییر محی  سیاسی و توزیع ق درت در  2011تحوتت و انقالبات مردمی 

ای در اختیار دو کشور ایران و عربستان برای رهب ری ت ویههمنطقه باور دارد. این امر فرص

منطقه خ یج فار  ارائه کرده است. نویسنده در ابتدا به مرور ک ی رواب  ای ران و عربس تان 

ها را بر اسا  سیستم دو قطب ی دوران جن گ پردازد و رواب  آنقبل از انقالب اسالمی می

پردازد کهوعتق د شور پس از انقالب اسالمی میکند و سپس به رواب  دو کسرد ارزیابی می

است در این دوران تنا در بیشتر رواب  دو کشور حاکم بوده اس ت. وی معتق د اس ت در 

گیری و ش ال 2011ای های اخیر به رغم بهبود یافتن رواب  دو کشور، تحوتت منطقهسال

ته است. افش ین متق ی منافع متضاد، رقابت این دو کشور در منطقه خ یج فار  افزایا یاف

زا بین دو کشور ای ران و عربس تان نیز با توجه به نظریه سازه انگاری به بررسی عوامل تنا

به این سو، دو کشور یادیگر را به عن وان رقی ب در  1950پردازد. به عقیده وی از دهه می

رفت ه و تر گاند. تنا و ناسازواری میان دو کشور، پس از په وی دوم شال جدینظر گرفته

ه ای نف وذ ای ن دو کش وردر منطق ه، ای ران و عربس تان س ط  به دلیل متقارن بودن حوزه

ای را اند. رقابت ایران و عربستان زمین ه گس تردهای از تنا را میان خود تجربه کردهپیوسته

گیرد. این زمینه رقابت، در کنار شواری از عوامل مادی و معنوی سبب بروز ت نا در بر می

ریاض شده است. ایران به ویهه پس از رخداد انق الب اس المی  -در رواب  تهران و تیرگی

در پی نفوذ میان کشورهای مس وان منطقه است و به دلی ل خاس تگاه ای دئولوژیب ش یعی 

های ژئوپ یتیب و رقاب ت در خود با ایدئولوژی وهابیت عربستان ناهوسازی دارد. پیوستگی

ی نیز بر رویارویی این دو کشور افزوده اس ت. در ای ن منطقه بر پایه کسب قدرت و ههمون

در می ان ای ران و « هویت مش تر »و « انگاره»، «هنجار»پهوها آمده است که سه شاخص 

از عوامل مهم ایجاد ت نا در رواب   « بنیاد ژئوپ یتیب»عربستان در کنار رقابت و قدرت بر 

 باشد.ریاض می -تهران
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« ایران و عربستان، رقابت بر سر نف وذ در خاورمیان ه» عنوان ای باآرمینا آرم نیز در مقاله

معتقد است با توجه به تحوتت اخیر در منطقه، رقابت ایران و عربس تان نی ز اف زایا پی دا 

ای میان ایران و کش ورهای غرب ی و نق ا ت  عیر گ ذار کرده است. با توجه به توافق هسته

ای های افزایا قدرت منطق هعراق و یون، زمینهای مانند سوریه، های منطقهایران در بحران

ای ب ین ای ران و ایران و شیعیان در منطقه فراهم شده است که باعث تشدید رقاب ت منطق ه

عربستان شده است. پهوهشگر در جواب این ساال که دلیل افزایا تنا در رواب  ایران و 

عارض در رواب  دو کش ور کند که تداوم الگوی تعربستان چیست؟ این فرضیه را عنوان می

ای ایران بعد از تواف ق ای میان ایران و عربستان و افزایا قدرت منطقهبه دلیل رقابت منطقه

 ای در کنار تقابل ایدئولوژیای و ژئوپ یتیای است.هسته

 

 . چارچوب نظری: نظریه موازنه منافع راندل شوئلر2

الو ل پذیرفته شده اس ت تح وتت   بیناز زمانی که رئالیسم به عنوان یب پارادایم در رواب

متفاوتی را پشت سر گذاشته است. قدرت محوری، دولت محوری، موازنه قدرت، آنارش ی 

های رئالیسم تاکنون ب وده اس ت. ب راین اس ا ، تقس یم ترین مشخصهو معوای امنیتی مهم

، سط  تح ی ل کارگزار-های گوناگونی در درون این پارادایم با توجه به رابطه ساختاربندی

و به طور ک  ی ن وع متغیره ای مس تقل و وابس ته ش ال گرفت ه اس ت. مب انی رفت اری و 

الو  ی، نوع و چگ ونگی ارتب اط سیاس ت داخ  ی و ها در محی  بینهای عول دولتانگیزه

ت وان های اص ی مورد تح یل را میها و پدیدهالو ل و حوزهسیاست خارجی یا سیاست بین

ها و نظریه پردازان مخت   پ ارادایم رئالیس م بندی نظریههای طبقهمالفه تریناز جو ه مهم

دانست. در رئالیسم کالسیب، رفتار کشورها مت عر از طبیعت بشری و برای مقاب ه ب ا ن اامنی 

الو   ی ب ازیگران مت  عر از آنارش ی فع ی است. در نئورئالیسم، سیاست خارجی و رفتار بین

ده د. این ساختار است که رفتار بازیگران را تحت ت عیر ق رار می الو  ی است و درواقعبین

توان صورت تاامل یافته رئالیسم کالسیب و رئالیس م س اختاری رئالیسم نئوکالسیب را می

ه ا و س اختار دانست. در این پارادایم رفتار خارجی دولت مت عر از سه مقوله قدرت، دولت

نوان متغیر وابسته، ساختار به عنوان متغی ر مس تقل نظام بین الو ل است. درواقع قدرت به ع

دهن د. رئالیس م ه ا را ش ال میو دولت نیز به عنوان متغیر میانجی، رفت ار خ ارجی دولت
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ت رین نظری ه نئوکالسیب پایه نظریات خ ود را سیاس ت خ ارجی ق رار داده اس ت. از مهم

در « موازن ه ق درت» اس ت. او ض ون نق د نظری ه« راندل شوئ ر»پردازان این نح ه فاری 

پردازند که ب ه نف ع ها تنها هنگامی به ایجاد موازنه میرئالیسم ساختاری، معتقد است دولت

، 3«اس تفان وال ت»2«موازن ه تهدی د»و  1«کن ت والت ز»ها باشد. او در مقابل موازن ه ق درت آن

در مطالع ه گوی د کند. شوئ ر میرا در تح یل سیاست خارجی ارائه می« توازن منافع»نظریه 

الو ل رابطه بین عبات داخ ی و عبات خارجی نادیده گرفته شده اس ت. بررس ی سیاست بین

ها برای موازنه قدرت اختصاص دارد و در ای ن راس تا های داخ ی دولتوی به محدودیت

ها از جو ه هوراه ی، گزین با توجه به شرای  مخت   دولتهای جایاز جو ه به استراتهی

 (247: 1389اسدی، ) گذاری مسئولیت توازن به دیگران اشاره دارد.دلجویی یا وا

ها در برابر تهدید به افزایا قدرت توای ل شود دولتشوئ ر معتقد است ایناه گفته می

کند که موازنه تهدید استفان وال ت اهوی ت دارند یب پارادوکس است. هوچنین او بیان می

کن د و اس تدتل ح اد و موازن ه تض عی  میعوامل داخ ی را در اتخاذ تص ویوات ب رای ات

شود برای مقاب  ه ب ا رفتاره ای تحری ب های یب منازعه که گفته میکند که توام طرفمی

کنن د ی ب ف رض اش تباه تر هوراهی میکننده با هدف یاسان برای دستیابی به امنیت وسیع

نون داش ته اس ت هایی که ت اکو حوایت از ارزش 4«داریخودنگه»است. او هدف موازنه را 

های به دس ت برای کسب ارزش 5«خوداحساسی»داند درحالی که هدف هوراهی معووتً می

آمده است. او در مقابل نظریه استفان والت معتقد است در هوراه ی کش ورها بای د ب ه دو 

ش  وند و ه  ایی ک  ه تهدی  د میاز س  وی دولت 7«انگی  زه ت  ر »و  6«فرص  ت ط ب  ی»ف  اکتور 

 (Schweller, 1994: 75-74) دهند توجه کرد.هدید پاسخ میهایی که به تدولت

کند که باید ف رض کند نظریه والت را به تح یل ببرد. از این رو بیان میشوئ ر تالش می

را بر این گذاشت که جنگ در حال وق وع اس ت و ی ب دول ت در چن ین وض عیتی بای د 

از موازن ه تهدی د ص حبت ت وان های خود را انتخاب کند. در این صورت دیگر نویطرف

                                                           
1. Kenneth Waltz 

2. Balance of Threat 

3. Stephen Walt 

4. Self-Preservation 

5. Self-Extension 

6. Opportunistic 

7. Pose Threats 
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 ,Gangale) ده د.کرد. در اینجا قدرت تهدید نیست ب اه به دولت اختی ار انتخ اب را می

ها به هوراهی برای کس ب س ود و من افع توای ل ( شوئ ر معتقد است که دولت13 :2003

دارند تا امنیت. تئوری توازن منافع شوئ ر دو مفهوم دارد که یای در سط  واحد و دیگ ری 

های ی ب دول ت ک ه توای ل دارد ب رای سط  سیستوی است. در سط  واحد به هزین ه در

ه ای های خود پرداخت کند اش اره دارد. در س ط  سیس تواتیب ب ه تواناییتعری  ارزش

 ه  ای ح  افظ وض  ع موج  ود اش  اره دارد.ه  ای تجدی  د نظ  ر ط   ب و دولتنس  بی دولت

(99: 1994Schweller,او دولت ) 2«ح افظ وض ع موج ود»و  1«ر ط  بتجدید نظ»ها را به 

ها ازپرستیه، من ابع و اص ول سیس تم پدی دار کند و معتقد است که هرکدام از آنتقسیم می

 & Rynnig) شود.شود و عدم رضایت باعث ایجاد اتحادهایی براسا  توازن منافع میمی

Guzzini, 2001: 8-9ه داف و کند که ا( در سط  سیستواتیب تئوری توازن منافع بیان می

ها به خ ودی خ ود عب ات سیس تم را ابزارها برای عبات سیستم مهم هستند و توزیع توانایی

کند. به عب ارت دیگ ر عب ات سیس تم ب ه موازن ه نیروه ای تجدی دنظر ط  ب و تعیین نوی

 (Schweller,1994:104) کار وابسته است.محافظه

نطق ه خاورمیان ه در دوره های ایران و عربس تان در متوان گفت رقابتبراین اسا  می

 ر زمانی مشخص شده و با توجه به تحوتت شال گرفته با عنای ت ب ه نظری ه من افع ش وئ

اخ  ی در نقا عوامل د -1قابل تبیین است. براین اسا  باید به چند مالفه مهم توجه کرد: 

الش ت  -3ه ا، کاری دولت ب بودن یا محافظهتجدید نظر ط -2سیاست خارجی کشورها، 

 های خودرها برای هوراهی دیگران با سیاستکشو

 

 2015-2017. تحوالت سیاسی ایران و عربستان در دوره 3

 . تحوالت سیاسی هرم قدرت در عربستان3-1

ترین تیه یا کانون قدرت در عربستان یعنی خان دان آل س عود را تغییرات مربوط به درونی

ویارد سیاس ت خ ارجی عربس تان از ترین عوام ی دانست که به تحول در رتوان اص یمی

کاری و حالت تدافعی به تهاجوی منجر شده است. نخستین تغییر در ای ن ح وزه را محافظه

 م  ب»و به ق درت رس یدن « م ب عبدا  بن عبدالعزیز»توان در تحوتت پس از فوت می

                                                           
1. Revisionist Powers 

2. Status-Quo States 
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رأ   جستجو کرد. این تغییر در« محود بن س وان»و ولیعهدی پسرش « س وانبن عبدالعزیز

هرم نظام سیاسی عربستان باعث تغییرات گسترده در ترکیب نخبگان سیاسی و حاکم ش ده 

خصوص در عرصه سیاست خارجی حاکم س اخته اس ت. های متفاوتی را بهاست و نگرش

در حالی که نخبگان سیاسی در دوره عبدا  عودتاً از نسل دوم فرزندان عبدا  عزیز بودن د 

دانس تند ام ا نخبگ ان ری و شایبایی را در سیاست خ ارجی مه م میکاکه احتیاط، محافظه

جدید بر این باورند که رویاردهای گذشته دیگر در شرای  جدید قادر ب ه ت  مین من افع و 

ای ج ز در پ یا گ رفتن رویارده ای جدی د امنیت آل سعود نیست و ای ن کش ور چ اره

 (20-21: 1396نور ع ی وند، ) تهاجوی ندارد.

به پادشاهی رس ید ب ه تغیی ر س اختار و هوچن ین  2015ژانویه  23که در م ب س وان 

تصویم گیرندگان در حوزه سیاست خارجی و امنیت م ی پرداخت. از جو ه ای ن اق دامات 

است که قبالً به عن وان وزی ر دف اع  2017ژوئن  21انتخاب ولیعهدی محود بن س وان در 

و محود بن س وان تغیی رات مهو ی در  عربستان درساختار حاومتی ایفای نقا داشت. او

اند به طوری که یب نوع سیاست خارجی تهاجوی و در قال ب عرصه سیاست خارجی داده

 در منطقه بر سیاس ت خ ارجی عربس تان ح اکم ش ده اس ت. 1«گرایانهدکترین مداخ ه»یب 

(Rashed, 2017: 17 انتخاب محودبن س وان برخالف اساسنامه عربستان انج ام ش د و )

 ای اولین بار در تاریخ عربستان سعودی قدرت از پدر به پسر به ارث رسیده است.بر

 

 . تحوالت داخلی جمهوری اسالمی ایران3-2

ای در سیاس ت در جوهوری اسالمی ایران نیز با روی کار آمدن دولت اعتدال، چرخا تازه

گفتو ان  2013ای جوهوری اسالمی ای ران اتف اق افت اد. ت ا س ال خارجی و سیاست منطقه

اصول گرایی عدالت محور در عرص ه سیاس ت اجرائ ی کش ور ح اکم ب ود. ای ن گفتو ان 

الو  ل داش ته اس ت. در ای ن دوره دیدگاهی تهاجوی و تجدی د نظ ر ط بان ه ب ه نظ ام بین

الو ل در سیاست خ ارجی های آمریاا و نقد ساختار نظام بینمخاصوات و تقابل با سیاست

 -کش ورهای ش رق»یگر جوهوری اسالمی ایران راهبرد توجه به یابد. از سوی دافزایا می

« حس ن روح انی»دهد. با انتخ اب را در دستور کار قرار می« جهان سوم گرایی»و « جنوب

رویا  رد و رهیاف  ت جوه  وری اس  المی نی  ز در  1392در انتخاب  ات ریاس  ت جوه  وری 

                                                           
1. Interventive Doctrine 
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ای ن دوره، ت رین دس تاوردهای خصوص سیاست خارجی دستخوش تحول گردید. از مهم

است. سیاست خارجی در دول ت اعت دال در  5+1ای با کشورهای نهایی شدن توافق هسته

گیرد به طوری ک ه دول ت در ای ن رویا رد از هرگون ه مقابل گفتوان اصول گرایی قرار می

الو   ی ی ا ها و نهاده ای بینالو ل از جو  ه س ازمانتهاجوی به ساختارهای فع ی نظام بین

های چنین نظامی با اتخ اذ کند ولی به منظور اصالح زیرساختودداری میقواعد مرسوم خ

کند از طریق هو راه ک ردن رویاردی اندیشوندانه و براسا  مص حت و واقعیت تالش می

دیگران و با استفاده از ابزارهای قانونی هوانند توسعه هوه جانبه رواب  با ب ازیگران ب زر ، 

 گری، ب ه اص الح نظ ام کن ونی مب ادرت ورزد.ا ههم ونیچند جانبه گرایی و مقاب ه ن رم ب 

 (33-34: 1393دهقانی فیروزآبادی، )

بر این اسا  در چارچوب تحوتت داخ ی و در سط  دولت باید گفت هر دو دول ت 

ان د. ب ر ای ن اس ا  در دوران پسا برجام رویارد جدیدی در سیاست خارجی اتخ اذ کرده

ای دولت ی ح افظ وض ع موج ود و ای ران را دولت ی هستهتوان عربستان را قبل از توافق می

تجدیدنظر ط بانه دانست. پس از برجام و تحوتت داخ ی دو کشور، عربستان ب ه کش وری 

با دی دگاهی ته اجوی تب دیل ش ده اس ت و در مقاب ل جوه وری اس المی ای ران دی دگاه 

نظم پسا برج ام اس ت محطاطانه و محافظه کارانه را به کار گرفته است. ایران خواهان عبات 

و عربستان خواهان تغییر وضع موجود و کاها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است. از این 

نظر جوهوری اسالمی ایران به دنبال بیشینه سازی امنیت است و عربستان به دنب ال بیش ینه 

 زنند.سازی قدرت. برای چنین امری دو کشور دست به ائتالف و موازنه سازی می

 

 ایالت منطقه. تحو4

در دوره مورد مطالعه در این پهوها عوامل و تحوتت مخت فی در سط  منطق ه روی داده 

های دو کشور در خاورمیان ه بس یار ت  عیر گ ذار ای و رقابتهای منطقهاست که بر سیاست

پرسی در اق  یم است. این تحوتت شامل: حو ه نظامی عربستان به یون، برجام و هوه بوده

 عراق است. کردستان
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 حمله نظامی عربستان به یمن. 4-1

 2011در س ال « ع ی عب دا  ص ال »بحران سیاسی در یون بدنبال اعتراضات خیابانی ع یه 

شدت بیشتری گرف ت. « القاعده»و « هاحوعی»به رهبری « انصارا »آغاز شد وبا ورود گروه 

حاومت وحدت م  ی را اع الم صنعا را تصرف کرده و تشایل  2014ها در سپتامبر حوعی

کردند. در این زمان عربستان که مخال  تس   ش یعیان ب ر یو ن ب ود، ب ا هوا اری دیگ ر 

رغم برکن اری ص ال  از اعضای شورای هوااری خ یج فار  طرحی ارائ ه ک رد ک ه ع  ی

اعطای مصونیت به وی، مجوز نظارت کش ورهای عض و ش ورای هوا اری  قدرت، ضون

س اخت. گ ام دوم ربستان در ام ورات داخ  ی یو ن را ف راهم میخ یج فار  با رهبری ع

نوود یافت که با حوایت کشورهای عربی منطقه ب ه  2015های آغازین سال عربستان در ماه

های بالستیب، نیروی هوایی و به طور ک ی مس ائل های یون به موشببهانه دستیابی حوعی

ردن د. ام ا ای ن حو  ه ب ه دلی ل نگران ی ای، حوالت نظامی به یون را آغ از کامنیتی منطقه

ها در یون ک ه هوس و ب ا های شیعی نظیر انصارا  و حوعیعربستان از قدرت گرفتن گروه

( حو ه عربستان به یو ن 147: 1394صادقی اول و عشرت آبادی، ) منافع ایران هستند، بود.

موج ب فاجع ه ای و جهانی به آعار و تبع ات آن ش د. از جو  ه آنا ه موجب توجه منطقه

و اف زایا تهدی د تروریس م ش ده اس ت.  انسانی، افزایا بحران سیاسی و امنیتی در یون،

اند میان عربستان و ای ران دانس ته 1«جنگ سرد»گران جنگ در یون را نوعی برخی از تح یل

گیری به این دلیل که حو ه عربستان به یون بیا از هو ه در مخالف ت و مقاب  ه ب ا ق درت

کن د ک ه توس   یون که جنبشی شیعی در یون است ص ورت گرفت ه و ادع ا میانصارا  

 (Salisbury, 2015: 10) شود.جوهوری اسالمی ایران هدایت و حوایت می

 

 . برجام4-2

ای جوه وری برجام یا برنامه جامع اقدام مشتر ، در راستای تواف ق ب ر س ر برنام ه هس ته

ای و ادن ب ه چن دین س ال بح ران هس تهب رای پای ان د 5+1اسالمی ای ران ب ا کش ورهای 

بین ط رفین ب ه « ژنو»در شهر  2015ژوئیه  14الو  ی ع یه ایران است که در های بینتحریم

آغاز شده بود که به ع ت عدم آمادگی و عدم  2014امضا رسید. این مذاکرات در ماه فوریه 

گی خود را برای نهایی هر دو طرف آماد 2014نوامبر  24توافق به نتیجه مط وب نرسید. در 

                                                           
1. Cold War 
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ژوئیه بین طرفین به امضا  14اعالم کردند و در نهایت  2015ژوئن  30شدن توافق جامع تا 

 ,Katzman& Kerr) روزه ب ازبینی ب رای تواف ق پ یا بین ی ش د. 60رسید و یب دوره 

( برجام بسیاری از روندهای موجود در منطقه را به سود جوهوری اس المی ای ران 2017:8

ای ایران را از میان برداشت یوانانا تغییر داد و بسیاری از موانع قدرت و نفوذ منطقهپو هم

الو   ی خ ار  ه ای بینو جایگاهی برتر به ایران در منطقه بخشید. ایران را از فشار تحریم

کرد و زمینه را ب رای دس تیابی ای ران ب ه ذخ ایر مس دود ش ده و من ابع م الی و اقتص ادی 

 کرد. الو  ی فراهمبین

 

 پرسی در اقلیم کردستان عراق. برگزاری همه4-3

پس از آمادگی چند ماهه نیروهای کرد و پس از ایناه گفتگوها میان دولت اق  یم و دول ت 

رئیس اق یم اعالم ک رد هو ه عراق درباره استقالل کردستان به نتیجه نرسید، مسعود بارزانی 

ش ود. ای ن تص ویم م ورد برگ زار می 2017س پتامبر  25پرسی استقالل کردس تان در روز 

س پتامبر برگ زار ش د. ای ن ام ر  25موافقت پارلوان کردستان عراق قرار گرف ت و در روز 

های منفی کشورهای منطقه از جو ه ترکیه شد و مخالفت جدی خ ود را ب ا موجب واکنا

ه هرگونه تغییر در توامیت ارضی ع راق اع الم کردن د. در ای ن رابط ه وزارت دف اع ترکی 

نیروهای مس   این کشور را به منظور انجام اقدام نظامی احتوالی در رابطه ب ا هو ه پرس ی 

س پتامبر  23استقالل اق یم کردستان به حالت آماده باش درآورد. هوچنین پارلوان ترکی ه در 

 مجوزی برای ارتا ترکیه برای ارس ال نیروه ای نظ امی ب ا ش وال ع راق تص ویب ک رد.

(Candar, 2017 در )و « ح ابور»سپتامبر نیروهای مس   ترکی ه در اق دامی در من اطق  18

در نزدیای مرز اق یم کردستان رزمایا نظامی برگزار کردند که به نظر بیش تر ب ا « سی وپی»

( دول ت south front, 2017) هدف افزایا نظامیان در مرز با عراق صورت گرفته اس ت.

ا اق دامات نظ امی و پ یا روی ب ه س وت عراق که این هوه پرسی را غیرقانونی دانست ب

 مناطق شوالی عراق، اوضاع را به کنترل خود درآورد.

 

 ای ایران و عربستان بر اساس نظریه موازنه منافعهای منطقه. ائتالف5

گوید، کشورها هوواره و در هوه حال بر پایه بدترین سناریو و حال ت آنچنان که شوئ ر می

زم اولویت بخشیدن به استقالل بر نفوذ باشد. ب اه ب ه ج ای کنند که مست گیری نویتصویم



137 

 

 

 

 

های ایران و رقابت

عربسطططططتان در 

منطقه خاورم انه 

در چطططططارچ   

نظریططه م ازنططه 

 منطططافو شططط  لر

(2017-2015) 

 

ها برای امنیت م ی خود ب ه گیری بر پایه اماان تهدیدهای امنیتی بر مبنای احتوال آنتصویم

پردازند. احتوال تهدیدهای امنیتی نیز در شرای  مخت   و بسته به عوام ل اتخاذ تصویم می

ورها نه تنها برای موازنه س ازی در مقاب ل از دس ت باشد. از اینرو کشگوناگون متفاوت می

دادن قدرت و تحول ضرر ب اه هوچنین برای کسب س ود و منفع ت ب ه اتح اد و ائ تالف 

 (285: 1390دهقانی فیروزآبادی، ) زنند.سازی دست می

 

 رانای با جمهوری اسالمی ای. موازنه بخشی و همراهی کشورهای منطقه5-1

یون دو کشور ایران و عربستان موضع گیری متفاوتی در این کش ور از زمان آغاز بحران در 

های اخیر عرصه رقابت دو کشور شده است به طوری ک ه برخ ی از یون در سال اند.داشته

ای از رقاب ت ب رای کنن د. ای ن ص حنه رقاب ت، نوون هدو کشور صحبت می 1«جنگ نیابتی»

( پ س از حو  ه عربس تان ب ه Chen, 2017:38) کسب قدرت و منافع استراتهیب اس ت.

های نواینده خود در یون اعالم حوایت کرد. این امر منج ر ب ه من زوی یون، ایران از گروه

ها شدن بازیگران وابسته به عربستان سعودی شد. بر این اسا  هرگونه مانع برای س عودی

اق ع ب ا ( در و51هوان: ) در جنگ یون نشان دهنده منافع برای جوهوری اسالمی ایران شد.

و س پس تقاب ل  2011ها و دول ت مرک زی در یو ن در س ال ها بین حوعیتشدید درگیری

باع ث ش د جن گ  دولت یون با جوهوری اسالمی ایران در این مقطع و پیوند با عربستان،

یون و تحوتت انقالبی آن میدان جدیدی از تقابل و رقابت میان جوهوری اسالمی ایران و 

عربس تان ب ا  2015( در س ال 156-157: 1394غف ور و ک ایوی،  آل سید) عربستان باشد.

دیدگاهی تهاجوی و پس از قدرت گیری انصار ، حو ه نظامی را ب ه یو ن آغ از ک رد. در 

مقابل جوهوری اسالمی ایران بدون دخال ت مس تقیم در یو ن توانس ته اس ت خ ود را ب ه 

ها در یون پیروزی غیر مستقیم یشیعیان و گروه انصارا  نزدیب کند. در واقع پیروزی حوع

( فرمان ده ک ل 1393بیرام ی س قرلو، ) ایران و شاست استراتهیب عربستان سعودی است.

در یب نشست خبری در خصوص تقوی ت جبه ه « سرلشار جعفری»سپاه انقالب اسالمی 

ه ای آن ان های ما به جبهه مقاومت بنا به درخواس ت م ردم و دولتکوب»مقاومت گفت: 

ته و یون هم یب نوونه از آن است؛ امروز در یون حاکویت در دست انصارا  صورت گرف

ها نیاز دارد و های ایران در حد مستشاری و معنوی است که یون بیشتر به آناست و کوب

                                                           
1. Proxy War 
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 2تس نیم نی وز، «)کند و ای ن راه ادام ه دارد.ها دریغ نویجوهوری اسالمی هم از این کوب

ی رئیس جوهور ایران در مراسم رژه نیروه ای مس    در ( هوچنین حسن روحان1396آذر 

جوهوری اسالمی ایران از مظ ومان دنی اهوواره حوای ت خواه د »گفت:  1396شهریور  31

کرد؛ چه برخی بخواهند و چه نخواهند ما از مردم مظ  وم یو ن، س وریه و ف س طین دف اع 

س ت و ب رای بازدارن دگی خواهیم کرد و قدرت دفاعی و نظامی خود را آن میزان که تزم ا

ش هریور  31پایگاه اطالع رسانی ریاست جوه وری، «)ضروری بدانیم تقویت خواهیم کرد.

1396) 

ه ای اقتص ادی ای، جوهوری اسالمی ای ران از فش ار تحریمبا نهایی شدن توافق هسته

های سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم ش د. ای ن ام ر الو  ی خار  شد و فرصتبین

ای جوهوری اسالمی ای ران ش د. ح ات انعطاف در سیاست خارجی و رواب  منطقهموجب 

ه ای ه ا و تواناییتواند به صورت فعال و قدرتوند در منطق ه یرفیتجوهوری اسالمی می

خود را به تحر  درآورد. شرای  م ی و وضعیت منطقه به ویهه پ س از برج ام، انس جام و 

کن د. ای ن موض وع مراتب بیا از گذشته اقتض ا میتورکز در رفتار سیاست خارجی را به 

ای جوهوری اسالمی ایران بسیار نگران کننده است ام ا جوه وری اگرچه برای رقیب منطقه

ای پس از برجام اس ت. برج ام موج ب اسالمی خواهان حفظ توافق و عبات در نظم منطقه

نیس تی در رأ  های کشورهای منطق ه ش د. عربس تان و رژی م صهیوها و موافقتمخالفت

گیری نظم آینده منطقه به زیان خود دارن د و تو ام هایی از شالمخالفان، هوواره با نگرانی

گی ری و بهره تالش خود را برای شاست یا ح داقل ایج اد م انع از اج رای کام ل برج ام

. از سوی دیگر برجام اماانات جدی دی ب رای دهندجوهوری اسالمی از نتایج آن انجام می

گسترش رواب  ایران با قطر، عوان، کویت و دیگر کشورها ایج اد ک رده اس ت و درمقاب ل 

( دو کش ور 142: 1395خ ی  ی، ) تر نووده اس ت.رابطه با عراق، سوریه و لبنان را مستحام

ه ب ه ای ران نزدی ب ای هس تند ک های منطقهترکیه و قطر در این مقطع مهم از جو ه قدرت

 اند.شده

ای و تهدید داعا در منطقه، موقعیت جوهوری اسالمی ایران را در سوریه توافق هسته

و عراق تقویت کرد و نقا آن را در این دو کشور به طور وس یعی اف زایا داد. ب ا نه ایی 

ن ای هوچنین ایران توانسته است به ب ازار جه انی نف ت ب ازگردد. ب ر ای شدن توافق هسته
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اسا  و با توجه به افزایا نقا و پرستیه جوهوری اسالمی در منطقه، عربس تان س عودی 

 (Litvak, 2017:53) رقابت بیشتری را با ایران آغاز کرد.

ها ب ا آل ترین رویداد پسا برجام، هوراهی قطر با ایران است. قط ر ک ه س القابل توجه

پس از ی ب وقف ه  2016ر ماه ژانویه سعود در یب جبهه قرار داشت به ایران متوایل شد. د

ماهه در رواب  ایران و قطر، وزارت خارجه قطر اعالم ک رد س فیر خ ود را ک ه پ س از  20

عربس تان اق دام  گرداند.قطع رواب  ایران و عربستان به دوحه فراخوانده بود به تهران بازمی

های امارات، بح رین، قطر را منافی امنیت کشورهای عرب دانسته و برای مقاب ه با آن کشور

( در مقاب ل، Walsh, 2017) هایی ع یه قط ر ب ا خ ود هو راه ک رد.و مصر را برای تحریم

هایی جوهوری اسالمی ایران برای هوراهی قطر با خود و قاطعیت آن در این تصویم، کوب

های عربستان ب ه قط ر انج ام داد. از جو  ه در مقاب ل تح ریم برای جایگزین کردن تحریم

ه ای ه وایی خ ود را در اختی ار هواپیواه ای قط ر کشورهای عربی ع ی ه قط ر، راههوایی 

 می ی ون نف ر ب ه ای ن کش ور ارس ال ک رد. 5/2گذاشت و تدارکات غذایی و کاتیی ب رای 

(Khan, 2017در واقع پ س از تواف ق هس ته ) ای، ای ران در ت الش ب وده اس ت اعض ای

ند که ایران ی ب هوس ایه ص    آمی ز تر شورای هوااری خ یج فار  را متقاعد ککوچب

است و به امنیت منطقه متعهد است. با بحران در رواب  قطر و عربس تان، ای ن فرص ت ب ه 

ایران داده شد که به اعراب اعبات کند عربس تان موج ب تهدی د حاکوی ت کشورهاس ت و 

 کند. هوچنین نزدیا ی قط ر ب ه ای ران موج ب تقوی تامنیت منطقه را با تهدید مواجه می

تر از هوه اینا ه ای ران و ( مهمCafiero, 2017) گفتوان سنی و شیعه در منطقه شده است.

قطر یب میدان بزر  گازی مشتر  در خ یج فار  دارند که این امر با توجه ب ه سیاس ت 

 ای در هوراهی قطر با ایران م اعر ب وده اس ت.خارجی منعط  ایران و اجرای توافق هسته

(Katzman, 2017: 11ب )  از دوحه و دی دار ب ا  2017ا دیدار وزیر خارجه ایران در مار

 25هوچن ین رئ یس جوه وری ای ران در  امیر قطر، رواب  دو کشور قوت بیشتری گرف ت.

جوهوری اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی رواب   خ ود را ب ا » ژوئن ایهار کرد که:

ای در جبهه متحد عربس تان هستهبدین ترتیب، قطر که قبل از توافق «. دهدقطر گسترش می

در مقابل ایران قرار داشت، پس از برجام و توایل جوهوری اسالمی به برق راری رواب   ب ا 

کشورهای حاشیه خ یج فار ، رواب  خود را با ایران گسترش داد. اگرچه قط ر ب ا موض ع 
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راه ی رسد هوتهاجوی برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان مواجه شد اما به نظر می

 با جوهوری اسالمی ایران را به هوراهی با عربستان ترجی  داده است.

ترکیه دومین کشوری که پس از برجام با ایران هوراه شده است. رواب  ای ران و ترکی ه 

رغم برخی اختالف نظره ا، دو های زیادی داشته است، اما ع یدر طول تاریخ فراز و نشیب

ای ای ران، ه ای هس تهمنطقه دارند. با ش روع فعالیت های هوااری متعددی درکشور زمینه

ترکیه از یب طرف برای خود  .ترکیه با یب وضعیت دوگانه در سیاست خارجی مواجه شد

هویتی اروپایی قائل است و از سوی دیگ ر براس ا  سیاس ت خ ارجی ح زب ع دالت و 

در دس تور ک ار گرایی توسعه، گسترش رواب  با کشورهای هوسایه و به طور ک ی نوعثوانی

قرار گرفته است. این امر ترکیه را در موقعیت میانه و در نقا میانجی بین غرب و ایران در 

ای جوهوری اسالمی ای ران ق رار داد. البت ه ترکی ه هو واره از برنام ه خصوص برنامه هسته

س ت. در ای ایران نگران بوده و از آن به عنوان تهدید امنیتی منطقه ابراز نگرانی کرده اهسته

واقع نگرانی رهبران ترکیه از افزایا قدرت جوهوری اسالمی و تثبیت وزنه قدرت به سود 

( ناته دیگر در خصوص رواب  ترکیه با ایران قب ل از Hentov, 2012: 32) آن بوده است.

برجام، بحران سوریه اس ت. در جبه ه س وریه ترکی ه ابت دا از تغیی رات آرام و دیپ واتی ب 

ت رین پس از مدتی به حوایت از مخالفان رژیم سوریه پرداخت. سوریه مهمحوایت کرد اما 

ای ای ران و کش ورهای نقطه اختالف ایران و ترکیه قبل از برجام بوده است. با توافق هس ته

م ا بس یار « غربی، ترکیه استقبال خود را از برجام اعالم کرد. وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد: 

با یب در  سیاسی ب ه پای ان رس یده اس ت و از آن  5+1با  خوشحال هستیم که مذاکرات

ای ( هوچنین وزی ر ان رژی ترکی ه تواف ق هس تهAlalam, 3 Apr 2015«)کنیم.استقبال می

ایران را گامی مثبت برای منطقه دانست و ابراز امی دواری ک رد ای ن ام ر موج ب اف زایا 

 شتر  دو کشور آم اده ش ود.گذاری مها در بخا انرژی شود و فضا برای سرمایههوااری

(AA, 14 July 2015 ) به طور ک یدو عامل مهم وجود دارد که ترکیه را ب ه ای ران متوای ل

کند و در نهایت برجام موجب شد ترکیه با توجه به این عوامل به ای ران نزدی ب ش ود. می

 عامل اول انرژی است. دو کشور در زمینه انرژی نف ت و گ از ب ا یا دیگر تعام ل تج اری

 ,Giirzel & Ersoy) ان د.داشته و معامالت حول و نق ی متعددی با یا دیگر امض ا کرده

2012: 39) 
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ترین عامل مسئ ه کردها اس ت. دو کش ور در رابط ه ب ا مس ئ ه کرده ا و دومین و مهم

تهدیدات برخاسته از تهدید تروریسم کردی دارای وابستگی متقابل امنیتی هستند. ترکیه که 

( روبرو اس ت، ای ران را ب ه عن وان عام ل PPKید حزب کارگران کردستان )هوواره با تهد

 ,Stein) دان د.عبات بخا در منطقه و متحدی استراتهیب برای مقاب  ه ب ا ای ن تهدی د می

( پس از برجام، برگزاری رفراندوم در اق یم کردستان عراق از جو ه عوام ی ب وده 2 :2012

ای اس تراتهیب ب رای دو کردستان منطقهشده است. است که موجب نزدیای ترکیه به ایران 

شود چراکه در مجاورت مرزه ای دو کش ور ق رار داردو کشور ایران و ترکیه محسوب می

های قومی و تاریخی در رابطه با بحران امنیتی کردها برخوردار هس تند. از هردو نیز از زمینه

ای ب ه ته ران انج ام داد. در هسفر یب روز 1«رجب طیب اردوغان» 2017اکتبر  4این رو در 

ترین زمینه هوراهی های مخت فی گفتگو شد اما مسئ ه کردها بزر این سفر اگرچه در زمینه

ترکیه و ایران بوده است. این دیدار نشان دهنده رواب  گرمی است ک ه در ص ورت رقاب ت 

ی اق  یم دو کشور در سوریه انجام شده است و نشان دهنده مخالفت دو کشور با هوه پرس 

کردستان است. رئیس جوهوری دو کشور در این دیدار توافق کردند با یا دیگر هوا اری 

ما خواهان امنی ت » ها ت کید کردند:داشته باشند تا مانع از فروپاشی عراق و سوریه شوند. آن

ای از س وی و عبات در خاورمیانه هس تیم...رفراندوم اس تقالل کردس تان ی ب ط رح فرق ه

 ها بر هوااری و کوب به دولت بغ داد ت کی د کردن د.هوچنین آن« نه است.کشورهای بیگا

(Al droub, 2017) 

هایی در منطقه و نقا ک یدی جوهوری اسالمی ایران در م دیریت از اینرو چنین بحران

س المی بحران و عبات منطقه، کشورهایی چون سوریه، عراق، ترکیه و قطر را با جوه وری ا

ش ورهای ین رابطه نقا و نفوذ پر رنگ ایران در منطقه و هوراهی کهوراه کرده است. در ا

ان د، موج ب تقوی ت جبه ه ای ران در ای که زمانی متحد عربستان سعودی بودهمهم منطقه

 گری ب رایمقابل عربستان شده است و در مقابل عربستان نیز به دنبال هوراهی بازیگران دی

 منطقه شده است. مقاب ه با قدرت و نفوذ استراتهیب ایران در
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 . عربستان به دنبال همراهی کشورهای عربی5-2

با تغییر در س س ه مراتب قدرت در عربستان و حاکم شدن م ب س وان و ولیعهدی محو د 

بن س وان، رویارد این کشور نیز در منطقه دچار تحول گردی ده اس ت. اول ین تغیی ر مه م 

ای ب ا ای ران اس ت. ویهه پس از توافق هس تهو کاستن از وابستگی به آمریاا به « خودیاری»

گران در واشنگتن ب ا ه دف موازن ه دیدند پس از برجام بسیاری از تح یلها که میسعودی

ه ا سازی در برابر ریاض شروع به طرفداری از عادی سازی رواب  با تهران کردند، برای آن

ی برعه ده گ رفتن اه داف نگران کننده بود. در نتیجه عربستان ب رای اول ین ب ار در راس تا

 ای خویا به صورتی مستقل از واشنگتن گام برداشته اس ت.های منطقهای و اولویتمنطقه

تر در رأ  سیاس ت خ ارجی، حض ور ( ریاض با ی ب ت یم ج وان107: 1395احودیان، )

نظامی در یون، استفاده استراتهیب از نفوذ مخالفان در سوریه و ائتالف سازی ب ا هوراه ی 

 هایی از اقدامات عربستان برای مقاب  ه ب ا ای ران ب وده اس ت.شورهای عربی نوونهبرخی ک

(Huang, 2016: 17 اعدام )«نوونه دیگ ری از  2016ژانویه  2مجتهد شیعی در « شیخ نور

سیاست تهاجوی عربستان در قبال قدرت و نفوذ ایران در منطقه است که بر اع ر آن رواب   

ای ایران با کش ورهای غرب ی . عربستان پس از توافق هستهدیپ واتیب دو کشور قطع گردید

به این در  رسیده است که نیاز به هوراهی کشورهای س نی دارد. در ای ن رابط ه مص ر و 

( در جریان حو ه نظامی ب ه Amidror, 2017: 77) امارات اهویت خاصی برای آن دارند.

ر میان شیعیان و برای مقاب ه ب ا یون، عربستان تصویم گرفت برای ج وگیری از نفوذ ایران د

ها هوراهی کشورهای سنی را بدست آورد. در این راه مصر، ام ارات متح ده عرب ی، حوعی

ترین کشورهای عربی بودند که به ائتالف عربستان پیوستند. جنگ یو ن بحرین و اردن مهم

 &Riu) ت.نوود عینی سیاست تهاجوی عربستان با هدف مبارزه با نفوذ ایران در منطقه اس

Ruiz, 2016: 3 هوچن  ین عربس  تان ب  ه دنب  ال هو  راه ک  ردن ترکی  ه، قط  ر و ع  راق ب  ا )

 ای خود بوده است.های منطقهسیاست

م ب س وان در اولین قدم برای تقویت ائتالف مقاب ه با ای ران ب ه وی هه پ س از تواف ق 

ه آل س عود ای ب ه کش ورهای خاورمیان ه را آغ از ک رد. از دی دگاس فرهای دوره ای،هسته

کشورهای عربی حوزه خ یج فار  دارای تهدیدات مشتر  برخاسته از ایران هس تند و در 

سایه هوراهی با یادیگر از منافع مشتر  برخوردار خواهند شد. ش ورای هوا اری خ  یج 

ه ا ب ا من افع و فار  و اتحادیه عرب دو سازمان مهم است که عربستان بدنبال هوراهی آن
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« عب دا  سیس ی»م ب س وان برای مشاوره با  2016ود است. در آوریل ای خاهداف منطقه

می ی ون  25رئیس جوهور مصر به قاهره سفر کرد. در طی این دیدار مقام ات دو کش ور از 

( Blanchard, 2017: 34) های مخت   خبر دادن د.دتر سرمایه گذاری مشتر  در بخا

س ی وارد عربس تان ش د ت ا در م ورد سی 2017آوری ل  23یب سال پس از این دیدار، در 

مسائل مخت فی در منطقه با عربستان گفتگو کند. م  ب س  وان و عب دا  سیس ی درم ورد 

 25رواب  قدرتوند و برادرانه و هوااری بین دو کشور بح ث کردن د. هوچن ین توافقنام ه 

می یون دتری سال گذشته بین طرفین ب رای اجرای ی ش دن امض ا ش د. عربس تان در ای ن 

به مصر را از سر گرفت، چی زی ک ه در  1«سعودی آراماو»نشست عرضه نفت خام از سوی 

 یب ماه قبل از این دیدار ب ه ی ب نقط ه بحران ی در رواب   دو کش ور تب دیل ش ده ب ود.

(Asianews, 24 Apr 2017 )کند، در رقاب ت ای ران و های سیسی نوایان میچنانچه گفته

در جوع ی از  2017نوامبر  3تان را گرفته است. او در عربستان در منطقه، مصر جانب عربس

کن د... مص ر حوای ت از عربس تان در مصر از عربستان حوای ت می»روزنامه نگاران گفت: 

کند... امنیت کشورهای حوزه خ یج فار  امنی ت مص ر اس ت و مقابل ایران را تضوین می

 (Aboulenein & Ghobrial, 2017«)من به رهبری قوی عربستان اعتقاد دارم.

ای است که عربستان چشم به هوراه ی آن دارد. م  ب امارات دومین کشور مهم منطقه

 س وان در اولین کار پس از رسیدن به پادش اهی س فرهای خ ود را ب ه کش ورهای حاش یه

هاس ت. در واق ع ت رین آنخ یج فار  آغاز کرد ک ه س فر ب ه ام ارات متح ده عرب ی مهم

اس المی  هیب برای عربستان و ابزاری برای مقاب ه ب ا جوه وریاماراتهوواره متحدی استرات

ت ب وده ایران در قالب مطرح کردن جزایر سه گانه و تهدید نش ان دادن ای ران ب رای ام ارا

است. در سفر م ب س وان ب ه ام ارات دو کش ور ب ر هوا اری گس ترده ب رای مقاب  ه ب ا 

ای ترین متحد منطق هتحده نزدیبن، امارات مبرای عربستا های مشتر  ت کید کردند.چالا

 (Ahmad &Malek, 2016) است.

های عربستان برای هوراه کردن ترکیه و قطر نی ز در راس تای مقاب  ه ب ا ای ران و تالش

موازنه ع یه آن صورت گرفته است. م ب س وان با عنوان مبارزه با تروریسم و حل مس ائل 

ردوغان گفتگو کرد. هوچنین او س فری عراق و سوریه به ترکیه سفر کرد و با رجب طیب ا

                                                           
 أراماوالسعودیة. 1
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های مشتر  داش ت. ام ا ای ن دو ها در زمینهمشابه به قطر برای گسترش رواب  و هوااری

کشور برخالف انتظار عربستان، در جبهه ایران قرار گرفتند. عربستان ب رای تالف ی رویا رد 

مصر، بحرین و امارات  قطر به ایران و برای تغییر رویارد آن نسبت به ایران، با هوراه کردن

های مخت فی را ع یه آن اعوال کردند. هو ه متحده رواب  خود را با قطر قطع کرده و تحریم

کش ور  4های قطری بسته شد و توام مسیرهای هوایی قطر از بنادر عربستان به روی کشتی

ت و با تحریم مواجه شد. در مقابل ترکیه و ایران نیازه ای قط ر را برط رف ک رده و مب ادت

های اقتصادی جایگزین را با قطر انجام دادند. ترکی ه م واد غ ذایی و نی روی نظ امی کوب

مورد نیاز به قطر فرستاد. این امر رواب  ترکیه با عربستان را تحت ت عیر ق رار داد و موج ب 

( Butler &Karadeniz, 2017) نگرانی آل سعود در مورد ائتالف ترکیه، قطر و ایران شد.

ر به ایران، نزدیای ترکیه را نیز به هوراه داشت و سیاست عربستان برای هو راه نزدیای قط

 کردن این دو کشور با شاست مواجه شد.

در راستای مقاب ه با قدرت ایران در منطقه، عربستان چشم ب ه هوراه ی ع راق دوخت ه 

که حو  ه ب ه کوی ت توس    1991توان گفت از سال است. رواب  عربستان و عراق که می

رژیم بعث صورت گرفت تا سالهای اخیر تیره بوده است. با حاکم شدن م ب س  وان و ب ه 

ویهه ولیعهدی بن س وان توجه به عراق به عنوان کشوری استراتهیب برای مقاب  ه ب ا نف وذ 

جوهوری اسالمی مورد توجه قرار گرفته است. عراق امروزه ک انون نف وذ ای ران در منطق ه 

رسد عربستان به هوین دلیل باب مناس بات ب ا ع راق را آغ از ر میشود که به نظخوانده می

وزی ر خارج ه « ع ادل الجبی ر»به ط ور ناگه انی  2017فوریه  25کرده است. از این رو در 

ری اض ص ورت -ها تیرگی رواب   بغ دادعربستان به بغداد سفر کرد. این سفر پس از سال

های تج اری، امنیت ی و فرهنگ ی ین هگرفت. هدف از این سفر توسعه رواب  با عراق در زم

عنوان شد. برخی نیز از نیت تقویت ائتالف سنی در مقابل ش یعه از ای ن س فر ی اد کردن د. 

مجته د ش یعه عراق ی ب ه عربس تان و در « مقتدی صدر»ضون آناه این سفر آغازگر توجه 

ی ز ن 2017اکتب ر  21( در Maksad & Pollack, 2017) نهایت سفر او به این کشور ش د.

نخست وزیر عراق به عربستان رفت. در این دیدار در مورد مسائل مخت   « حیدر العبادی»

عربستان و عراق شد. « شورای هواهنگی»ای مذاکره شد و در نهایت منجر به ت سیس منطقه

های مخت   سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت ی و این شورا برای تقویت هوااری در زمینه

گری خود را در عراق باز نامه، عربستان کنسولوان بخشی از این موافقتانرژی است. به عن
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( توس عه Fayyad, 2017) ده د.کند و پروازهای هوایی را ب ین دو کش ور توس عه میمی

ها تیرگی رواب  و ب ا چن ین ش تابی از س وی دس تگاه سیاس ت رواب  با عراق پس از سال

با نفوذ گسترده جوه وری اس المی ای ران در  تواند برای مقاب هخارجی م ب س وان تنها می

عراق و از سوی دیگر کاها وابستگی ع راق ب ه ای ران و تش ویق ع راق ب ه هوراه ی ب ا 

 عربستان باشد.
 

 گیرینتیجه

میان کشورها هوواره رقابت و تعارض وجود دارد. این رقابت گاه ب رای اف زایا ق درت و 

رت و گاهی موازن ه تهدی د. ام ا چنانچ ه گاهی برای افزایا امنیت است. گاهی موازنه قد

ها برپایه موازنه منافع است و کشوررها تالش دارند ت ا هوراه ی کند، رقابتشوئ ر بیان می

ه ای های خود برای برقراری موازنه ع یه دیگری بدست آورند. رقابتدیگران را با سیاست

ای ز تحوتت منطق هجوهوری اسالمی ایران و عربستان نیز در هوین چارچوب است. پس ا

ای ای، رقاب ت دو کش ور در منطق ه ابع اد ت ازههایی شدن توافق هستهو به ویهه برجام ون

های گرفت  ه و هرک  دام ت  الش دارن  د ب  رای کس  ب هوراه  ی کش  ورهای منطق  ه، سیاس  ت

جدیدیتعری  کنند. به طور ک ی رویارد سیاست خ ارجی دو کش ور ب ر پای ه س ه مقول ه 

های ب زر  منطق ه ساختاری قرار گرفته است. هر دو کشور قدرتقدرت، دولت و عوامل 

کنند قدرت خود را بیا از پ یا اف زایا دهن د. در س ط  دول ت، دو هستند و تالش می

اند. تغییر پادش اه عربس تان و کشور تحوتت سیاسی را در س س ه مراتب قدرت متقبل شده

یاست خارجی عربستان را ب ه به قدرت رسیدن م ب س وان و ولیعهدی محود بن س وان س

سوت سیاستی تهاجوی هدایت کرده است. در مقابل، روی ک ار آم دن حس ن روح انی در 

تری را پس از برجام در ایران موجب ش ده اس ت. در کارانهایران سیاست متعادل و محافظه

سط  ساختاری، عوامل و تحوتت مخت فی روی داده اس ت ک ه ب ر سیاس ت خ ارجی دو 

فتاده است. اولین تحول حو ه نظامی عربستان به بحرین اس ت ک ه ام روزه ب ه کشور ماعر ا

ای کانون اص ی رقابت ایران و عربستان تبدیل شده است. تحول مه م دیگ ر، تواف ق هس ته

های غربی است که اع رات مخت ف ی در منطق ه ب ه هو راه جوهوری اسالمی ایران با قدرت

قبال کشورهایی چون ترکیه و حتی قط ر از آن داشته است و موجب نگرانی عربستان و است

شده است. سومین تحول برگزاری هوه پرسی در اق یم کردس تان ع راق اس ت ک ه امنی ت 
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ها دهد. عامل انرژی و هوااریکشورهایی چون ترکیه، عراق و ایران را تحت ت عیر قرار می

مب ادتت می ان در چارچوب نفت و گاز بین کشورهای منطقه و اهویت اس تراتهیب آن در 

ها نیز بر نوع هوراهی ت عیرگذار بوده است. این عوامل در سط  سه گان ه موج ب ش ده آن

های خ ود است هریب از دو کشور تالش کنند هوراهی کش ورهای منطق ه را ب ا سیاس ت

 بدست آورده و امنیت و قدرت خود را در مقابل دیگری افزایا دهد.

ب رقابت دو کشور شده است. اولین ک انون تالش برای هوراهی کشورهای منطقه موج

رقابت قطر است. قطر که عربستان هوواره به چشم متحد خود به آن نگاه کرده اس ت پ س 

شود. این کشور شاهد دو ائتالف متفاوت بوده است. عربستان، از برجام به ایران نزدیب می

ی س نگینی ع ی ه آن ه اامارات، بحرین و مصر عول قطر را غیرقابل قبول دانس ته و تحریم

ه ای ه ا ع ی ه قط ر، کوباجرا کردند. در مقابل ایران و ترکیه برای جایگزین کردن تحریم

متفاوتی به قطر ارائه کردند. هوین امر و سپس برگزاری هوه پرسی در اق یم کردستان عراق 

از، موجب نزدیای ترکیه به ایران شده است. هر سه کشور نیز در زمینه انرژی و به وی هه گ 

تعامل و هوااری دارند و بر این اسا  برپایه منافع مشتر  میان س ه کش ور اتح اد ش ال 

گرفته است. از سوی دیگر عربستان نیز توانسته است هوراهی مصر و امارات را در رقاب ت 

با ایران بدست آورد. ناته مهم در رقابت جدید ایران و عربستان پ س از برج ام، گس ترش 

است. عراق که ام روزه نو ود آش ااری از نف وذ و ق درت جوه وری حوزه نفوذ در عراق 

اسالمی ایران در منطقه است، مورد توجه عربستان قرار گرفته اس ت. از ای ن نظ ر بای د در 

 های جدید دو کشور در عراق باشیم.آینده منتظر رقابت
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