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 چکیده

مهم  از موضوعات یکی رانیعربستان نسبت به ا یرهبر دیجد أتیه یتهاجم است  یبحث س
 گرانیبته است و منطقه و جهان را به خود مبذول داش یهااز دولت یاریمنطقه است که توجه بس

 أتیه است. نرایا یاسالم یجمهور هیعربستان عل یرانیاز اقدامات ضد ا یدینوع جد یریگشکل
 و یکامالً تهاجم یو در رأس آن محمد بن سلمان رفتار یسعود ربستانع یرهبر دیجد

 یتژاسترا قیاند که از طرداشته و تالش کرده نرایا یاسالم یدر برابر جمهور زیآمخصومت
از  یکیگرا رونب یسازموازنه انیم نیدر منطقه مبادرت ورزند. در ا رانیموازنه به مهار و کنترل ا

رگرفته ه قراپژوهش موردتوج نیبوده است که در ا رانیدر برابر ا تانعربس یاساس یراهبردها
 دیان جدسؤال پاسخ دهد که رهبر نیست که به ااساس پژوهش حاضر در تالش ا نیاست. بر ا

ه بهره در منطق رانیا یاسالم ینترل جمهورگرا جهت مهار و کعربستان چگونه از موازنه برون
 یار اساساز سه سازوک یوداست که عربستان سع جهینت نیبر ا یپژوهش مبتن نیا یاند؟ بررسبرده

بر در برا ازنهجهت مو کایو اتحاد با آمر یکیو نزد لیبه اسرائ یکیائتالف با دول منطقه، نزد
ده است تفاده کراس یفیتوص-یلیپژوهش از روش تحل نیبهره برده است. ا رانیا یاسالم یجمهور
ه کاست  نیاله امق نیپژوهش، هدف از ا یتوجه به سؤال اصل بابپردازد.  هیفرض نیا تیتا به تقو

 انریا یوننترل هژممهار و ک یچگونه در راستا یعربستان سعود یگرانشان داده شود موازنه برون
 شده است. به کار گرفته

 گراموازنه قوا، موازنه برون ران،یا یاسالم یجمهور ،یعربستان سعود: کلیدواژگان

                                                           
 یریگتان در جهعربست یرهبر دیجد تیأنقش ه»با عنوان  پریسا اسمعیلی خراسانینامه  انیمقاله برگرفته از پا نیا 
 است. «(2015-2018) رانیکشور نسبت به ا نیا یخارج استیس
  ایمیل: ،ایران بافت، ،یبافت، دانشگاه آزاد اسالم واحد ،یاسیگروه علوم سدانشجوی دکتری 

parisa200455@yahoo.com 
  ،ایران ت،باف ،یسالمبافت، دانشگاه آزاد ا واحد ،یاسیگروه علوم ساستادیار عضو هیأت علمی نویسنده مسئول، 

 b_azhdari944@yahoo.com ایمیل:
  ل:ایمی ،انایر بافت، ،یبافت، دانشگاه آزاد اسالم حدوا ،یاسیگروه علوم ساستادیار عضو هیأت علمی 

m_masomi2002@yahoo.com 



 

 

 

114    1398(، زمستان 63) 3، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
 خصوص محمد بن سلمان در پی مقابله با جمهوریجدید رهبری عربستان سعودی به هیأت

های مختلفی جمهوری کارگیری استراتژیکه از طریق بهاسالمی ایران برآمده و تالش داشته 
 یکهدرجن اسالمی ایران را در منطقه کنترل کند. بن سلمان جمهوری اسالمی ایران را دشم

یت از ای را از طریق حماکشورهای منطقه خوانده و بیان داشته است که ایران امنیت منطقه
بایست در برابر رفتارهای های منطقه میلتشیعی خود به خطر انداخته و لذا دوهای نماینده

ن گیری کنند. مسأله ایران تا حدی برای رهبران جدید عربستاآمیز ایران موضعتهاجمی و خصومت
ت با دول ود رااهمیت داشته که بن سلمان در راستای مقابله با ایران سطح تعامالت و روابط خ

ا برای رمینه زریق گسترش تعامالت اقتصادی عراق نیز از سر گرفته و تالش داشته است که از ط
یگر دحاد با گرا و اتارتقای سطح روابط سیاسی و حتی استراتژیک فراهم سازد. ایجاد موازنه برون

است  ودی بودهیکی از راهبردهای اساسی رهبران جدید عربستان سعمنطقه  فراکشورهای منطقه و 
 دی تالشعربستان سعو را تشریح نماید. رهبران نهای آابعاد و مؤلفهکه این پژوهش تالش دارد 

خصوص امارات و بحرین و همچنین اند که از طریق اتحاد و همکاری با کشورهای منطقه بهکرده
ایران  ای را در برابر جمهوری اسالمیکشورهای فرا منطقه همچون آمریکا یک ائتالف موازنه
وازنه مآورند. در منطقه ممانعت به عمل ایجاد نموده و از این طریق از افزایش قدرت ایران

یز قرارگرفته و نتهاجمی گرایی واقعساسی موازنه قواست که موردتوجه گرا یکی از ابعاد ابرون
ای دولت عنوان نوعی استراتژی جهت مهار هژمونی منطقهتهاجمی آن را بهگرایی واقعمتفکرین 

قوا  زنهدارند که مواچون مرشایمر بیان میمتفکرینی هم درواقعدهند. رقیب موردتوجه قرار می
ها ست و دولتا های رقیب در یک منطقه جغرافیاییاساسی مهار دولت سازوکارهاییکی از 

ای خود ژمونی منطقهو به ه ای شوندهای منطقهد از این طریق مانع از هژمونی دیگر قدرتنتوانمی
در پی  ایران را در قبال جمهوری اسالمی عربستان سعودی دقیقاً چنین رفتاری نیز شکل دهند.

 ت.ای در دوره ملک سلمان و پسرش به اوج خود رسیده اسگرفته است و این رفتار موازنه
است که رهبران جدید عربستان سعودی  این مقالهاصلی این  سؤالبیان شد  آنچهبه  توجه با

گیرند؟ پاسخ یران بهره میگرا جهت مهار جمهوری اسالمی اچگونه از استراتژی موازنه برون
 این است که عربستان سعودی از سه سازوکار اساسی ائتالف با دول منطقه باحتمالی 

، نزدیکی به اسرائیل و نزدیکی و اتحاد با آمریکا جهت موازنه در برابر جمهوری فارسخلیج
عنوان ی برونی بهی قواتهاجمی و موازنه گراییواقعبحث  اینجااسالمی ایران بهره برده است. در 

مبانی نظری تشریح گردیده است تا در قالب آن فرضیه پژوهش مورد آزمون قرارگرفته و تقویت 
توصیفی به بررسی و تقویت فرضیه -شود. همچنین نویسنده تالش دارد که از طریق روش تحلیلی

 تأییدهای تجربی را در راستای کند که شاخصتوصیفی تالش می-خود بپردازد. روش تحلیلی
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 ها را به کمک استدالل عقالنی تحلیل نماید. البته عربستان سعودی پسفرضیه به کار گرفته و آن
ایران برآمده و هدف  مقابله با هژمونی ایران همواره  وقوع از انقالب اسالمی ایران در پی موازنه

ت که موردتوجه رهبران این کشور قرارگرفته است؛ لذا نوآوری این پژوهش در این اس
جدید رهبری عربستان که یک رویکرد  هیأتای بن سلمان و موازنه هایروشو  سازوکارها
کند این پژوهش تالش می اند، موردتوجه قرارداد است.تر را نسبت به ایران اتخاذ نمودهتهاجمی

حدوحصر قدرت و مساله موازنه سازی بیاین واقعیت را به کمک رئالیسم تهاجمی که بیشینه
 دهد، ترسیم نماید.جهت مقابله با هژمونی رقیب و تحقق هژمونی خود را مدنظر قرار می سازی
 

 پیشینه تحقیق -1
ن های بسیاری در رابطه باسیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به ایراتاکنون پژوهش 

گرایانه  تحلیل سیاست خارجی ستیزه»با عنوان  ایصورت گرفت است برای مثال در مقاله
 «گرایی تهاجمیان سعودی در قبال جمهوری اسالمی ایران در چارچوب نظریه واقععربست

گرایی تهاجمی علل و اند که از دیدگاه واقعدر تالش ،(165-195: 1395، گرانیدمهدیان و )
 گیری سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسالمی ایرانعوامل دخیل در جهت

چری ، ژئوکالرمسائل راهبردیدیتیکی تعارض عربستان سعودی با ایران را های ژئوپلبپردازد. زمینه
 در قبال دانند و دلیل روی آوردن عربستان سعودی به چنین رویکرد تهاجمیو ژئواکونومیکی می

ثبت ای، عدم اطمینان از نیات رقیب )ایران( و برآورد مومرج منطقهایران را عواملی همچون هرج
ل . نویسندگان دالیرندیگیمدر نظر ه با ایران های خود در مقابلتوانمندی حاکمان این کشور از

ین دو اهای ژئوپلیتیکی تعارض اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی عربستان در قبال ایران و زمینه
ه با مقال از بعد چارچوب نظری و اگرچه این مقاله انددهیکشمناسب به تصویر  یاگونهبهکشور را 

 است. اشاره نشده استگرایی واقعت اما به موازنه که بحث اصلی حاضر مشابه اس
های ناسازواری در روابط جمهوری واکاوی زمینه»ای با عنوان مقاله در( 1394متقی ) افشین

ارد که در اعتقاد د ،(34-67 :1394 متقی،)«انگاریاسالمی ایران و عربستان سعودی بر پایه سازه
جار ه و هنه ژئوپلیتیک خاورمیانه فقدان عوامل هویت، انگارمنطق کنار رقابت هژمونیک در

چارچوب  شود. این پژوهش درمشترک بین دو کشور به ایجاد تنش بین ایران و عربستان منجر می
خوبی به موارد تنش بین دو کشور شده است. این مقاله بهانگاری بررسی و تحلیلنظری سازه

زا نشته موارد ببکار برده توسط طرفین نام نبرده است و تنها  هایکرده است اما از استراتژیاشاره
 پرداخته است.

« چرخه تعارض در روابط ایران و عربستان»( در مقاله 1394) و احمد ساعی مهدی علیخانی 
که در سطح روابط ایران و عربستان  رسدیمبه این نتیجه  (،103-130: 1394)علیخانی و ساعی، 

های ماجراجویانه خود، به ت که هدف عربستان سعودی در انجام اقدامچرخه تعارض موجود اس
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المللی جمهوری اسالمی ایران است. اگرچه در این ای و بینچالش کشیدن نقش و مناسبات منطقه
پژوهش رفتار سیاست خارجی عربستان نسبت به ایران تشریح نشده است اما تعارضات بین دو 

 ده است.شگذاشته موردبحثخوبی کشور به
 و سلمان بن محمد ولیعهد ظهور تفسیر» عنوانی با امقالهدر ( 2019) 1مهمت اکیف کاک

به بررسی  (4-27: 2019کاک، اکیف)«باراکا چرخه نظریه مطابق عربستان خارجی سیاست
ی او در برابر ایران را نیز ارزیابی هایریگموضعو مواضع جدید بن سلمان پرداخته و  هااستیس

 است.نموده 
)الرشید و  3«عربستان سعودی و ایران»در پژوهشی با عنوان  2مداوی الرشید و پژمان عبدالمحمد

ابعاد و زوایای سیاست خارجی هیأت جدید رهبری عربستان سعودی (، 1-17: 2018عبدالمحمد، 
 هاابترقکه  اندکردهدر این پژوهش تالش  سندگانینو .انددادهی قرار موردبررسنسبت به ایران را 

و ... را  لبنان ،هیسور ی مانند یمن،امنطقهی مختلف هاحوزهی عربستان و ایران در هاکشمکشو 
 ی بن سلمان را در این زمینه ارزیابی نمایند.هااستیسو اهداف و  مورد واکاوی قرار داده

ی در رقابت میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعود» نامهانیپادر مقدم یسجاد بهرام 
گیری ای ایران و جهترشد جایگاه منطقه (،1-167: 1388، مقدمبهرامی)« 2003-2008خاورمیانه 

سیاست خارجی عربستان در جهت محدود کردن قدرت و توازن تهدید جمهوری اسالمی ایران 
رشد قدرت ایران در منطقه را بر سیاست خارجی عربستان سعودی  ریتأثنماید و را تشریح می

که منجر به اعمال سیاست خرید تسلیحات عربستان، طرح اتحاد با آمریکا و  کندیمبررسی 
اسرائیل و تالش برای اتحاد دنیای عرب در برابر ایران شده است. نویسنده در این پژوهش از 

پژوهش به لحاظ موضوع با مقاله حاضر  ینو تئوری حرکت تا بهره برده است. ا هایبازتئوری 
بندی نکرده است و همچنین مقاله حاضر های موازنه سازی را دستهاستراتژی مشابهت دارد اما

استراتژی نسل جدید رهبری عربستان را که موضوعی جدید است و جنبه نوآوری مقاله را در 
 .بردارد
های شود و توجه به اینکه پژوهشبا بررسی ادبیات و پیشینه موضوع این نتیجه حاصل می 

ط عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است پژوهش وابر نهیدرزمبسیاری 
حاضر هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ چارچوب نظری با سایر نوشتارها متمایز است اول به 

جدید رهبری عربستان که کمتر کسی به آن پرداخته است و اینکه این  هیأتلحاظ بررسی 
جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری  هیأتطور خاص موازنه برونگرای پژوهش به
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تهاجمی مرشایمر مورد تحلیل قرارداد است که گرایی واقعاسالمی ایران را از دیدگاه رویکرد 
 نماید.جنبه نوآوری این پژوهش را نیز توجیه می

 
 تهاجمیگرایی واقع چارچوب نظری: -2

شود که ضمن محسوب میگرایی عواقهای فرعی ازجمله نگرش 1تهاجمیگرایی واقعدیدگاه 
الملل پذیرش مفروضات اصلی این نظریه ایده متفاوتی را از عملکرد بازیگران در عرصه نظام بین

دانند که دارای می 2تدافعیگرایی واقعدر تقابل با  معموالًتهاجمی را گرایی واقعدهد. ارائه می
گرایی اقعتهاجمی وگرایی واقع. اصطالح تهاجمی استگرایی واقعمتفاوت و متضادی با  نظرنقطه

الملل رایج گردید. اما بعدها در ادبیات روابط بین کاربردبه  3تدافعی را نخستین بار جک اسنایدر
را از  4گذار نگرش تدافعی و جان مرشایمرکنت والتز را بنیان معموالًالملل متفکرین روابط بین

« المللنظریه سیاست بین»دانند. والتز در کتاب یتهاجمی مگرایی واقعدیدگاه  قراوالنپیش
ای تدافعی در بردارد اما مرشایمر چنین دهد که نتیجهساختاری ارائه میگرایی واقعنگرشی را از 

کنند تهاجمی عمل می ایگونهبهالملل ها در نظام بینپذیرد و معتقد است که دولتای را نمینتیجه
های تراژدی سیاست قدرت»ها حدومرزی ندارد. او در کتاب قدرت توسط دولت وجویجستو 

را گرایی واقعهر دو نظریه مفروضات اصلی »تهاجمی را تشریح نموده است. گرایی واقع 5«بزرگ
الملل معتقدند که عنوان بازیگران اصلی نظام بینها بهقبول دارند و ضمن در نظر گرفتن دولت

رفتار  ترینمحتملشود و جنگ لذا باعث معمای امنیتی میالمللی آنارشیک بوده و سیستم بین
ها نقشی برای بازیگران دولتی نیز قائل نیستند و الملل است. آنبازیگران در عرصه نظام بین
دارد. هر دو گروه از ها را به رقابت و کشمکش وامیالملل دولتمعتقدند که ساختار نظام بین

الملل در پی کسب قدرت هستند و با ابزارهایی ی در نظام بینهاکنند که دولتنظریه استدالل می
ها کنند که دولتدیگر هر دو دیدگاه استدالل میعبارتکنند. بهمشابه چنین قدرتی را طلب می

در رفتارهای سیاست خارجی مشابه درگیر هستند؛ اما تفاوت اساسی دو نظریه مربوط به درجه 
 .(Rudloff, 2013: 46) «ت خارجی استهای سیاسدرگیری در این استراتژی

فرصت جهت  وجویجستها همیشه باید در کنند که دولتتهاجمی استدالل می گرایانواقع 
کارگیرند. که ممکن است به هرزمانیرا  ایاستراتژیکسب منابع قدرت بیشتر باشند و باید چنین 
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باشد  1ایی آن نیز باید هژمونیها همیشه باید در پی حداکثر سازی قدرت باشند و هدف نهدولت
میزان کسب قدرت از »هاست. جان مرشایمر معتقد است که چراکه این تنها راه بقای دولت

تدافعی معتقدند که گرایان واقعتهاجمی و تدافعی است گرایان واقعهای اساسی بین تفاوت
کنند؛ د حرکت میها بر اساس میزان برخورداری از قدرت به دنبال نوعی حفظ وضع موجودولت
در عرصه نظام  ندرتبههای طرفدار حفظ وضع موجود تهاجمی معتقدند که دولتگرایان واقعاما 
ها همواره افزایش شود که دولتالملل باعث میشوند چراکه ساختار نظام بینالملل یافته میبین

عی معتقدند که سیستم تدافگرایان واقعاگرچه  (.24: 1390)مرشایمر، «قدرت خود را طلب نمایند
کنند که از ها تأکید میکند اما آنهای شدیدی را برای افزایش قدرت ایجاد میالمللی انگیزهبین

ها نباید در پی های به دنبال هژمونی باشند. دولتمنظر استراتژیک بسیار نابخردانه است که دولت
میزان مناسبی از »داشته است باید که کنت والتز بیان  طورهمانحداکثر سازی قدرت باشند بلکه 

قدرتمند  ازحدبیشاگر یک دولتی »تدافعی معتقدند که گرایان واقعرا کسب نمایند.  2«قدرت
های نظامی های بزرگ توانمندیالملل اتفاق خواهد افتاد و قدرتشود موازنه سازی در نظام بین

تدافعی این واقعیت گرایان واقع ازنظر. آورندمیخود را ایجاد و به ائتالف موازنه ساز نیز روی 
این  تأییدگر بارها در طول تاریخ نیز اتفاق افتاده است و موازنه در برابر آلمان نازی و ناپلئون بیان

 (.Mearsheimer, 2013:75-76) «استدالل است
المللی و توزیع قدرت تهاجمی، ساختار تهاجمی سیستم آنارشیک بین گرایانواقعاما برای 

های های بزرگ را علیرغم وجود تفاوتکند که همه قدرتعنوان نوعی دست نامرئی عمل میبه
 3که رابرت گیلپین طورهماندهد. قدرت سوق می سازی حداکثرداخلی یا سطح واحد به سمت 

به همان صورت که قدرت یک دولت افزایش یابد، در طلب توسعه کنترل »بیان داشته است 
تهاجمی، گرایان واقعاز منظر « آید.و یا سلطه بر اقتصاد جهانی برمی سرزمینی، نفوذ سیاسی

رسانند تا در جهان آنارشیک امنیت خود را ها قدرت، ثروت و نفوذ خود را به حداکثر میدولت
بهترین راه برای اینکه یک دولت شانس بقای خود را در این وضعیت »، هاآن نظر ازتأمین کنند. 

تر از یک دولت که به دنبال قدرت باشد. لذا یک دولت باقدرت بیشتر امن افزایش دهد این است
تهاجمی این ساختار آنارشیک قدرت است که گرایان واقع ازنظرتر خواهد بود. باقدرت کم

دهد. اکثر ها را به سمت هژمونی سوق میخواند و آنفرامی ایاستراتژیها را به اتخاذ چنین دولت
هستند و  4های تجدیدنظرطلبانههای بزرگ دارای انگیزهمعتقدند که قدرت تهاجمیگرایان واقع
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تهاجمی گرایان واقععنوان یکی از به 1رندال شوئلر مثالعنوانبهدارند. در راستای تغییر گام برمی
های تجدیدنظرطلب و طرفدار حفظ وضع موجود ها را به قدرتخود دولت 2در نظریه موازنه منافع

 (.Lobell, 2010: 3)«ندکتقسیم می
شود معتقد است که تهاجمی محسوب میگرایی واقعپردازان که یکی از نظریه 3فرید زکریا 
کنند و بزرگ می هایارتشکنند شروع به ایجاد ها به ثروت فزاینده دسترسی پیدا میوقتی دولت»

 آجیلی و)«آیندبرمیو در پی افزایش نفوذ خود  شوندمیدرگیر مسائل خارج از مرزهایشان 
تهاجمی به دنبال آن نوع از امنیتی است که گرایی واقع(؛ بنابراین یک دولت 172: 1396،ییرضا

تدافعی چنین امنیتی گرایی واقعاما دولت  ،ها خواهد شدطلب آن باعث کاهش امنیت دیگر دولت
کنند و لذا تهدید میامنیت یکدیگر را  عامداًتهاجمی گرایی واقعدو دولت »کند. را طلب نمی

معتقد  تنهانهتهاجمی گرایی واقعدولت  .ناپذیر استواقعی بلکه آشتی تنهانهها تضاد منافع بین آن
الملل الملل منازعه آمیز است بلکه منازعه جزء ضروری سیاست بیناست که ماهیت روابط بین

ناپذیر اختصاص ه اجتنابها همواره منابع خود را به منازعشود؛ بنابراین دولتمحسوب می
 انهیموجود در خاورم ینظم سلسله مراتب» نجا کهآاز همچنین  (.Shiping, 2010: 156)«دهندمی
رو در این پژوهش تهاجمی ازاینگرایی واقع ،(Kamrava, 2018: 1)«است یو منبع ناامن ثباتیب

آمیز را در توجه قرارگرفته است که عربستان سعودی یک رفتار کامالً تهاجمی و خصومت مورد
بران جدید ای ایران است. رهبرابر ایران اتخاذ نموده و هدف آن تنها کنترل و مهار هژمونی منطقه

قدرت را در برابر جمهوری اسالمی ایران در پی گرفته و سعی  حدوحصربیسازی عربستان بیشینه
ای این کشور ممانعت به اند که از طریق موازنه سازی در برابر ایران از کسب هژمونی منطقهداشته
ربستان را در برابر آمیز عتواند رفتار خصومتخوبی میتهاجمی بهگرایی واقع درواقعآورند. عمل

جدید رهبری عربستان رفتار تقابلی و تنش  هیأتجمهوری اسالمی ایران تبیین نماید چراکه 
 .آمیزی را در برابر ایران اعمال نموده است

 
 تاریخچه روابط ایران و عربستان -3

 های مختلفی قرار داشته و این دو کشور در طولالشعاع مؤلفهتحت روابط ایران و عربستان
گاه یک تعامل اند؛ اگرچه هیچتاریخ فرازوفرودهایی را در روابط سیاسی خود تجربه نموده

ماهیت روابط بوده رقابت مستمر و  کنندهنزدیک و دوستانه بین دو کشور ایجاد نشده و آنچه تعیین
قرن  1کننده روابط این دو کشور را در حدود های تعیینمؤلفهترین دائمی است. اگر بخواهیم مهم
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باید نخست  ای دانست.را عوامل برجسته 2و ایدئولوژی 1رابطه بیان نماییم شاید بتوان ژئوپلیتیک
قطر، امارات و  ن،یعربستان، بحر ت،یعراق، کو ران،یا یمنطقه، هشت کشور ساحل نیدر ا» دانست

 «روندیبه شمار م یاو عربستان قدرت منطقه رانیدو کشور ا انیم نیعمان حضور دارند. از ا
در پی افزایش نفوذ و استیالی »از این دو یک  هر (.155: 1398و همکاران، نجف آبادی  سهیلی)

نگرش  ای با نوعی رقابت ایدئولوژیک نیز همراه گشته و دوای خود بوده و این نفوذ منطقهمنطقه
متفاوت از اسالم یعنی تشیع و اسالمی وهابی را در برابر یکدیگر قرار داده است. در دوره پهلوی 

ها دچار اختالف بودند اما بنا به دالیلی با که در برخی از زمینهایران و عربستان سعودی علیرغم این
 یافته بود.یق کاهشها از این طرهای ژئوپلیتیک آنیکدیگر خصومت و دشمنی نداشتند و رقابت

عربیسم از نفوذ کمونیسم در منطقه و همچنین رشد پان متحده آمریکا،ائتالف و اتحاد با ایاالت
در این زمان ایران و  آید.حساب میهای ایران و عربستان در این دوران بهترین دالیل همکاریمهم

 3کسینجر-ا به دکترین نیکسون عربستان هر دو در بلوک غرب به رهبری آمریکا قرار داشتند و بن
همچنین  شدند.اقتصادی و نظامی منافع آمریکا در خاورمیانه محسوب می این کشورها دوپایه

های عربستان و ایران در طی جنگ سرد ضمن حضور در بلوک آمریکا، تبلیغات و فعالیت
همکاری بیشتر را دانستند و های عربی را نیز تهدیدی علیه امنیت ملی خود میکمونیست و جنبش

ها زمینه را برای نزدیکی این مؤلفه مجموعه گرفتند.ضرورت مقابله با این تهدیدات در نظر می
ترین تحوالتی که در این زمان در یکی از مهم ساخت.بیشتر عربستان سعودی و ایران فراهم می

وی موردحمایت گیری جنبش ظفار بود که از طرف شورجزیره عربستان رخ داد شکلشبه حوزه
ایران بدون مخالفت و حتی با رضایت پادشاه سعودی در این جنبش مداخله نمود  گرفت.قرار می

حال باید این با .(74 :1395 دهموردی،موسوی)«و جهت سرکوب آن به پادشاه عمان کمک کرد
یستند و نگرایران و عربستان در این دوره نیز با نوعی تردید به یکدیگر می»در نظر داشت که 

 1960های جمال عبدالناصر در دهه های ناسیونالیستی و فعالیتعلیرغم تهدیدات ناشی از جنبش
اما پیروزی . (Okruhlik, 2003: 115)«گاه روابط نزدیک و عمیقی باهم نداشتنددو کشور هیچ

روزی با پی درواقعانقالب اسالمی ایران نقشی اساسی در تحول روابط ایران و عربستان داشت و 
انقالب و تغییر و تحول در مبانی سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت جدید زمینه برای تنش و 
کشمکش بین جمهوری اسالمی ایران و عربستان فراهم شد و اختالفات ژئوپلیتیکی گذشته بیشتر 

های مالی سال منازعه بین ایران و عراق، عربستان سعودی تمام حمایت 8آشکار گردید. در طول 
 را از رژیم صدام به عمل آورد. الزم

                                                           
1 - Geopolitics 
2- Ideology 
3- Nixon - Kissinger Doctrine 



 

 

 

121  ...موزانه برونگرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در 
 

ه ک شود چرادوره هاشمی رفسنجانی یکی از نقاط عطف روابط ایران و عربستان محسوب می
آمیز و تقابلی دو کشور در این زمان تا حد زیادی کاهش یافت. از منظر های خصومتنگرش»

عنوان ا بهرخود  اقتصادی موفقیت کسب کند و ازنظرهاشمی اگر جمهوری اسالمی ایران بتواند 
لذا  رفت وگیک نمونه و الگو معرفی کند در این صورت کشورهای اسالمی از آن الگو خواهند 

 .(206 :1388، المهدیانتظار و الدینیمعین«)گیری خواهد شدمتفاوت پی ایگونهبهصدور انقالب 
س آن وگو تعامل بود که بر اساسیاست خارجی گفتزمینه  درنگرش اصلی دولت خاتمی 
ته و به بایست از طریق مفاهمه و دیالوگ مشکالت خود را مرتفع ساخجمهوری اسالمی ایران می

ولت دداد و  الشعاع قرارنگرش روابط عربستان و ایران را تحت این آوردتعامل با جهان روی 
 شید.فارس تعمیق بخخاتمی تعامالت خود را با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج

هایی که دو نژاد رو به افول گرایید و تالشایران و عربستان در دوره محمود احمدیابط رو
نگرش سیاست  تأثیرزدایی با عربستان سعودی انجام داده بودند تحت دولت قبلی در راستای تنش

گرایی و بازگشت به اصول عدالت نژادتز اصلی محمود احمدی»شد.  اثربیخارجی دولت جدید 
سیاست خارجی بنیان برافکن و تقابلی را در راستای  اشکابینهانقالب بود و او  اولیههای و آرمان

تأمین منافع جمهوری اسالمی ایران بهتر از سازش با نظام جهانی دانستند. از منظر او جمهوری 
 باید منافع و اهداف مربوط به نظم مدتکوتاهاسالمی ایران عالوه بر منافع امنیتی و اقتصادی 

جهانی و ایدئولوژیک را نیز تعقیب نماید و این نظم جدید مبتنی بر نظام اسالمی جهانی است که 
(. در 80: 1386 فیروزآبادی،دهقانی)«جمهوری اسالمی ایران در آن احساس امنیت داشته باشد

ن در ای» ،حال این اما با .زدایی و تعامل با جهان مطرح شددوره روحانی اگرچه استراتژی تنش
المللی روابط ایران و عربستان رو به بهبود نرفت و دوران نیز به دلیل شرایط خاص داخلی و بین

های دو کشور افزود. اعدام شیخ نمر، حواشی ایجادشده ای و ژئوپلیتیکی بر تنشمحاسبات منطقه
 های نمازگیری یکی از مقامات کشورمان پیرامون مرگ ملک عبدا... در خطبهدر خصوص موضع

سعودی به دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و متعاقب آن  مأمورانجمعه تهران، تعرض 
شیعی  هایگروههای عربستان در بحران یمن برای سرکوب تعلیق اعزام حجاج ایرانی و دخالت

آباد عشرت ینقد صادقی و)«نمودازجمله مسائلی بود که در این دوران روابط دو کشور را متشنج 
ترین اقدامات دولت روحانی که در این زمان روابط ایران و (. یکی از مهم166: 1393 اول،

ای ایران و آمریکا بود که در دوره اوباما الشعاع خود قرارداد مذاکره هستهعربستان را نیز تحت
های انجامید. این توافق در دوره 1صورت گرفت و به توافقی با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک

های زدایی ایران با کشورهای غربی و دولتعنوان مبنایی جهت تنشخست دولت روحانی بهن
به کاخ ریاست جمهوری آمریکا معادالت دولت روحانی را  منطقه شناخته شد اما ورود ترامپ

                                                           
1- Joint Comprehensive Plan of Action 



 

 

 

122    1398(، زمستان 63) 3، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

تری را با عربستان سعودی برقرار نمود و این تغییر داد. ترامپ ضمن خروج از برجم ارتباط نزدیک
عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجی خود برگزید. لذا از این دوران دوباره شاهد ا بهکشور ر

تنش بیشتر در روابط دو کشور هستیم که موضع بن سلمان ولیعهد عربستان در قبال ایران بر دامنه 
 این تنش تا افزوده است.

 
 در برابر ایرانعربستان سازی موازنه -4

 هبری عربستانهیأت جدید ر -1-4
کشمکش بین اعضای  های نظام سیاسی عربستان سعودی مسألهترین ویژگییکی از مهم

های اساسی حکومت آل این موضوع یکی از چالش خاندان سلطنتی جهت کسب قدرت است.
سلطنتی همواره بر سر تصاحب مقام پادشاهی و  سعود در طول تاریخ بوده است و خانواده

اند که یکی از جدیدترین تحوالت ا یکدیگر پرداختههای حساس به رقابت و کشمکش بپست
 داده است.مربوط کشمکش و منازعه قدرت در این کشور نیز پس از پادشاهی ملک سلمان رخ

سال سن داشت و لذا  80که ملک سلمان قدرت را در عربستان در دست گرفت حدود هنگامی
 ن قدرت گرفتن ملک سلمان، محمددر زما مسأله ولیعهدی یکی از موضوعات اصلی دوره او بود.

نایف برادرزاده ملک سلمان ولیعهد رسمی عربستان معرفی گردید و محمد بن سلمان در سن  بن
مرورزمان زمینه را برای ولیعهدی اما ملک سلمان به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد؛سالگی به 29

عنوان ولیعهد رسمی به طوربه 2017پسر خود یعنی محمد بن سلمان فراهم ساخت و در سال 
، ولیعهد که در حال حاضرمحمد بن سلمان  جدید انتخاب و ولیعهد قبلی از قدرت برکنار گردید.

قراوالن تحوالت جدید در عربستان است یکی از پیش شورای وزیران و وزیر دفاع رئیسنایب
عهدی خود را ای والیتهعربستان بوده و ضمن ایجاد تغییرات جدید در کابینه تالش داشته تا پایه

های حساس و محمد بن سلمان ضمن به حاشیه راندن ولیعهد پیشین عربستان پست» تقویت نماید.
مبارزه با فساد یکی از نهادهای جدید  ایجاد کمیته اعضای کابینه را نیز به نفع خود تغییر داده است.

قبضه نمودن قدرت و  تحت هدایت او بوده است که به ملک سلمان و محمد بن سلمان جهت
عبدالعزیز  بن فرمان سلمانبه مبارزه با فساد عربستان کمیته برکناری مخالفان کمک کرده است.
 11مسئول دولتی و  30این کمیته  سلمان بر عهده داشته است. تشکیل شد و ریاست آن را محمد

جدید اعضای  محمد بن سلمان در راستای تحوالت شاهزاده عربستانی را دستگیر کرده است.
العساف را جایگزین عادل الجبیر  او ابراهیم تری را نیز برای کابینه خود برگزیده است.نزدیک

عنوان فرمانده گارد ملی انتخاب نموده بندر را نیز به بن و عبداهلل وزیر امور خارجه پیشین کرده
محمد بن سلمان  ارد.عهده د گارد ملی در عربستان وظیفه حفاظت از خاندان سلطنتی را بر است.
 عبداهلل پسر ملک عبداهلل پادشاه پیشین را از این سمت برکنار کرد. بن متعب ،2017 سال در

 مدیر عنوانالحربی به قرار بن ملی، خالد امنیت مشاور عنوانبه العبیان محمدبن انتخاب مساعد



 

 

 

123  ...موزانه برونگرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در 
 

ز از دیگر تحوالت اساسی بن رسانی نیاطالع وزیر عنوانبه الشبانه عبداهلل بن ملی و ترکی امنیت
اشخاص جدید منتصب توسط ولیعهد سعودی  سلمان در حوزه امنیت ملی و سیاسی بوده است.
 «شوندالمللی او محسوب میهای داخلی و بینارتباط نزدیکی با او دارند و از حامیان طرح

ها و یم سیاستطور مستقتغییرات جدید در هیأت رهبری عربستان به .(1397فارسی،  سیبی)بی
مواضع این کشور نسبت به ایران را نیز دچار تحول نموده است که در این پژوهش این مواضع 

 و بررسی قرار خواهد گرفت. جدید در قالب استراتژی موازنه قوا موردبحث
 ایرانی عربستان در برابر گرابرون قدرت موازنه -2-4

ها تهاجمی است که دولتگرایی واقع قبا درهای اساسی مهار رموازنه قدرت یکی از استراتژی
ها استراتژی موازنه را به کار دولت درواقعکنند. های رقیب استفاده میجهت کنترل دولتازآن
آورند. موازنه قوا زمانی ای خود ممانعت به عملآن از هژمونی رقبای منطقه واسطهبهگیرند تا می

قوی شوند و یا تهدید به افزایش توانمندی  ازاندازهیشبها است که یک دولت یا ائتالفی از دولت
عنوان تهدیدی علیه امنیت خود درک خود کنند؛ در این شرایط سایر کشورها باید این مسأله را به

در موازنه قوا » کرده و با اتخاذ تدابیری جهت افزایش توانمندی نظامی خود به آن پاسخ دهند.
خصوص قدرت، کاربرد قدرت است و افزایش قدرت به فرض بر این است که تنها راه عالج

بایست با ایجاد قدرت برابر مهار شود. ابزارهای رسیدن به این هدف افزایش قدرت رقیب می
ها جهت مهار قدرت رقبا به افزایش تسلیحات ای نیز متحدان و تسلیحات است. دولتموازنه

موازنه درونی و دیگری موازنه بیرونی خوانده که اولی  آورندمیداخلی و یا اتحاد با دیگران روی 
به دو طریق به موازنه  طورکلی بهها دولت»معتقد است که  1والتز .(,Schweller 2016: 2)«شودمی

از طریق افزایش توانمندی داخلی که شامل تبدیل منابع کشور به  یکی: آورندمیسازی روی 
و دیگری از طریق )موازنه درونی( ولت است صحیح د دهیسازمانتسلیحات، استخراج منابع و 

توانند به نمی معموالًها . اگرچه دولتگرا(موازنه برون) نظامهای همکاری و اتحاد با دیگر دولت
توانند جهت ایجاد موازنه یک اتحاد موقت را در برابر اتحادهای پایدار روی آوردند ولی می

گرا بنابراین منظور از موازنه برون ؛(Skumsrud Andersen, 2018: 21)«رقبای خود ایجاد نمایند
منظور افزایش توانمندی و قدرت خود و مقابله با رقبا ایجاد ها بهاتحادهایی است که دولت

ای رئالیسم تهاجمی این اتحادها را درراستای رسیدن به هژمونی و مقابله با هژمونی منطقه کنند.می
برند تا از گرا بهره میها از این منظر از موازنه قوای برونلتدرواقع دو دهد.رقبا مدنظر قرار می

چنان چه مرشایمر  ها را نیز مهار نماید.رقبای خود در یک منطقه جغرافیایی پیشی گرفته و آن
 ها جهت مهار دیگر رقبا مدنظر قرار داده است.های دولتموازنه را یکی از استراتژی

گرا در راستای مقابله با جمهوری ی از موازنه بروندر حال حاضر رهبران عربستان سعود

                                                           
1- Kenneth Neal Waltz 
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موازنه  واقع دراند که ایران را از این طریق مهار نمایند. اند و تالش داشتهاسالمی ایران بهره گرفته
گرا بدین معنی است که عربستان سعودی تالش دارد از طریق همکاری و ائتالف با سازی برون
ای ر انزوای استراتژیک قرارداد و مانع از برتری و هژمونی منطقهرا د یرانهای منطقه اسایر قدرت

رهبران جدید  درواقعایران شود. یکی از ابعاد اساسی این استراتژی نیز مهار محور مقاومت است. 
، لبنان و فلسطین مهار کرده و یهعربستان در پی این هستند که ایران را در حوزه عراق، سور

ای ای و فرا منطقهطلبانه منطقههای توسعهسالمی ایران در برابرقدرتمحوری که پس از انقالب ا
ایجادشده است را به چالش بکشند. بن سلمان تالش کرده است که از طریق همکاری و ارتباط با 
کشورهای منطقه و فرا منطقه مانند آمریکا در سیاست حداکثر سازی فشار علیه ایران شرکت 

را برای شکست سیاست خارجی ایران فراهم سازد و مانع از آن شود کرده و از این طریق زمینه 
 تنهانهرهبران عربستان ایران  ازنظرای خود را تحقق بخشد. که ایران بتواند اهداف هژمونی منطقه

در پی تسلط بر محیط پیرامونی عربستان سعودی است بلکه رهبران ایران سلطه بر حرمین شریفین 
ایران را مانعی برای هرگونه سازش  ند. بن سلمان این نگرش سلطه گرایانهرا نیز در ذهن خود دار

ای و فرا حل را موازنه سازی و گرایش به سمت متحدین منطقهبا ایران دیده است و تنها راه
 ای برای دفع خطر ایران دانسته است.منطقه

رهایی که به آمریکا ای از سفاز طریق مجموعه 2015بن سلمان از سال »بر این اساس بوده که 
و  م جهانیروریستداشته خشونت و موضع خصمانه خود را علیه ایران افزوده است. او از این زمان 

را در  جمعیت تشیع وقرارداد است تا بتواند جمهوری اسالمی ایران  موردحمایتشدت دانش را به
(. بن سلمان Al-Rasheed, 2018: 8)«دهدمناطقی مانند سوریه، عراق لبنان مورد تهدید قرار 

انسته راق دهمچنین ایران را مسئولیت نابودی جمعیت اهل تسنن در کشورهایی چون سوریه و ع
ان را بری ایرین رهن الدن را در خاک خود پناه داده است. او همچنـاست و بیان داشته که ایران ب

 «باشدیمطقه نظم منم زدن ـی بر هـه در پـت کـرده اسـی کـقه معرفـد در منطـلر جدیـیک هیت
Al-Rasheed, 2018: 8)که  نگار غربی بیان داشته است(. بن سلمان در طی مصاحبه با یک روزنامه

بر ایران اما ره ا بودرهبری ایران همچون هیتلر است اما با این تفاوت که هیتلر در پی گرفتن اروپ»
مات شدت واکنش مقاان بهبیان بن سلم «در تالش است که کل دنیا را به تصرف خود درآورد.

این »هکاشته دایران را برانگیخته است و محمد جواب ظریف در پاسخ به ادعای بن سلمان بیان 
رای را ب عربستان سعودی است که با حمایت از ایدئولوژی افراطی یعنی سلفی گرایی زمینه

  .Postel & Hashemi, 2018: 9 ))«خشونت در منطقه فراهم نموده است
 گرای عربستان در برابر ایرانموازنه برون سازوکارهای -1-2-4

گرا جهت مهار جمهوری اسالمی ایران رهبران عربستان سعودی از سه سازوکار موازنه برون
کنیم پردازیم و تشریح میاند که در این بخش به بررسی هر یک از این سازوکارها میبهره برده
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است تا از طریق آن ایران را در سطح منطقه کنترل کرده و کاربرده که چگونه عربستان این تا را به
ای ایران جلوگیری کند. این سه سازوکار شامل ائتالف با دول منطقه، نزدیکی به از هژمونی منطقه

نوع  3هیأت جدید رهبری عربستان سعودی این  .استاسرائیل و نزدیکی و اتحاد با آمریکا 
واسطه آن بتوانند اند تا بهجمهوری اسالمی ایران اتخاذ نمودهای موزانه ای را در برابر استراتژی

قدرت هژمونیک ایران را در منطقه مهار نموده و بدین طریق از اهداف بلندمدت آن در منطقه نیز 
ای را با سازی منطقه آورند. هیأت جدید رهبری عربستان سعودی طرح اتحادجلوگیری به عمل

نموده است تا از طریق آن ایران را در منطقه تحت کنترل تمام کشورهای حوزه خلیج آغاز 
نزدیکی به اسرائیل و آمریکا نیز که در زمان  های استراتژیک آن را مهار نماید.درآورده و خواسته

بن سلمان تالش  بن سلمان به اوج خود رسیده نیز در راستای چنین هدفی صورت پذیرفته است.
یران یعنی اسرائیل و آمریکا اتحاد استراتژیک برقرار نماید تا کرده است که با دو دشمن دیرینه ا

فارس و خاورمیانه مهار نموده و مانع از تحقق هژمونی بدین واسطه ایران را در حوزه خلیج
 ای آن شود.منطقه

 ای عربستان سعودی علیه ایرانسازی منطقهاتحاد -2-4-2
شکل  سازی رامورگنتا اتحاد»گرا هست. سازی یکی از سازوکارهای اساسی موازنه بروناتحاد

نامه رسمی بین دو یا چند دولت و در داند که با یک موافقتالمللی میهای بیناز همکاری ایویژه
ازی و ارتباط با ساتحاد . (39 :1390 ،یمانیا قوام و)«شودراستای پیش برد منافعشان ایجاد می

جهت موازنه سازی ربستان سعودی ازآنست که عترین راهبردهایی بوده اکشورهای منطقه از مهم
ه شدت با کشورهای منطقای بهره برده است. ملک سلمان و تیم رهبری او روابط خود را بهمنطقه

 اند که از طریق تقویت روابط امنیتی و نظامی خود با کشورهایاند و تالش کردهافزایش داده
ز سال استان اسالمی ایران شکل دهند. عرب منطقه یک اتحاد نظامی و امنیتی را علیه جمهوری

رده از شدت با مصر، امارات، بحرین و کویت ارتقا داده است و تالش کروابط خود را به 2015
رانی را های امنیتی یک اتحاد ضد ایطریق واردکردن برخی از این کشورها به طرح تا و پروژه
بستان ان عرز اهمیت بیشتری برای سرتقویت نماید. از بین کشورهای عربی بحرین و امارات ا

یالت به تما تند و نسبتچراکه این دو کشور دارای اختالفات اساسی با ایران هس اندبودهبرخوردار 
من کرده یای ایران احساس ترس دارند. بر این اساس بن سلمان امارات را نیز وارد جنگ منطقه

 یران قرار دهد.است تا از این طریق بتواند این کشور را در برابر ا
یکی از ابتکارات اتحاد سازی بن سلمان ایجاد اتحاد اسالمی چندملیتی ضد تروریستی بوده 

بن سلمان یک اتحاد نظامی را تحت عنوان اتحاد »است که نوک حمله آن متوجه ایران است. 
اسالمی چندملیتی جهت مبارزه با تروریسم در منطقه ایجاد نموده است و هدف اساسی آن را 

تروریستی در منطقه دانسته است. اهمیت این تشکل نظامی برای عربستان  هایگروهمقابله با رشد 
نیروی نظامی خود را در منطقه تقویت نماید  تواندسعودی درجه اول این است که از طریق آن می
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 «تواند رهبری نظامی منطقه را بر عهده گیرددهی به آن میو از طرفی نیز بن سلمان با شکل
(Karim, 2017: 81رهبری نظامی منطقه .)ن کمک خواهد کرد که بتواند ای به بن سلما

ی متحد در جهت مقابله با ایران هاسازی امنیتی و نظامی خود را تقویت کرده و از دولتاتحاد
استفاده کند. همچنین رهبران جدید عربستان سعودی و در رأس آن ملک سلمان و پسرش 

اند تا از این طریق اتحاد سازی ضد ایرانی شدت روابط خود را با کشورهای منطقه افزایش دادهبه
امنیتی عربستان سعودی هایی است که در معادالت ترین دولتبحرین از مهم»را تقویت کنند. 

اند که از طریق ارتباط با این شدت تالش کردهکند و ملک سلمان و پسرش بهآفرینی مینقش
کشور امنیت خود را در برابر ایران ارتقا داده و از مواضع ضد ایرانی این کشور در منطقه بهره 

سعودی این احتمال را ببرند. بحرین دارای جمعیت تشیع است و به همین خاطر رهبران عربستان 
وجود  یندهند که جمهوری اسالمی ایران از این طریق بخواهد در این کشور نفوذ کند. همچنمی

جمعیت اهل تشیع در بحرین و عربستان که از منظر ایدئولوژیک و جغرافیایی به هم نزدیک 
ثباتی احتمال بیکننده بوده است و عربستان سعودی هستند نیز برای عربستان سعودی بسیار نگران

 ,Mabon) «است هداد های شرقی خود را به خاطر وجود جمعیت شیعی مورد تأکید قراراستان
2012: 85-93.) 

بحرین درگذشته به جمهوری اسالمی ایران تعلق داشته و عربستان سعودی معتقد است که  
اطر ممکن است پروراند و به همین خایران رویای تسلط بر سرزمین گذشته خود را در سر می

دولت بحرین پس از »خود در بحرین عملی سازد.  1هاینمایندهطلبانه خود را از طریق اهداف جاه
ای بین رهبری و مردم آن دچار شکنندگی شد ، به خاطر شکاف اجتماعی و فرقه2011وقایع سال 

ءاستفاده کرد طور کامل به عربستان سعودی وابسته گردید. عربستان سعودی از این شکاف سوو به
گونه تالشی تحت تأثیر خود قرارداد و به خود وابسته نمود. این امر باعث و بحرین را بدون هیچ

های سیاسی از دست بدهد وابستگی خود را به گیریشد که بحرین استقالل خود را در تصمیم
 (.Al-Rasheed, 2017: 11)«های مالی عربستان سعودی افزایش دهدکمک
برند و در تالش هستند ملک سلمان و محمد بن سلمان از این وضعیت بهره می در حال حاضر 

عنوان یک اهرم فشار علیه شیعیان و جمهوری که ضمن وابستگی بیشتر منامه به عربستان از آن به
های اخیر به اسالمی ایران استفاده کنند. سفرهای محمد بن سلمان و همچنین ملک سلمان در سال

های رهبران سعودی جهت حفظ رابطه ریاض با منامه و تقویت اتحاد ضد غدغهبحرین بیانگر د
درصد از جمعیت بحرین اهل تشیع هستند و این  60حدود »ای است. ایرانی و ثبات سازی منطقه

احتمال وجود دارد که ایران بتواند نفوذ زیادی در این کشور ایجاد نماید. براین اساس رهبران 
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اند. از طرفی شیخ بحرین نیز که از اخیر روابط خود را با بحرین تقویت کردههای عربستان در سال
شدت به ملک سلمان نزدیک شده است و طی مالقات تا و نفوذ ایران در این کشور ترس دارد به
اند که روابط امنیتی و نظامی خود را تعمیق اند تالش کردهدیدارهایی که اخیراً با یکدیگر داشته

میلیارد دالر  10اند که تان سعودی به همراه کویت و امارات متحده عربی تعهد کردهبخشند. عربس
تحقق بخشند.  2022حمایت مالی را باهدف از بین بردن کسری بودجه پادشاهی بحرین تا سال 

های خود را از همچنین عربستان یک خط لوله جدید را در بحرین افتتاح کرده است که فعالیت
وی عربستان سعودی و شرکت پابکوی بحرین انجام خواهد داد. عربستان طریق شرکت آرامک

ای آن نقشی اساسی ایفا کرده است تا از این طریق سعودی در ثبات سازی بحرین و امنیت منطقه
 (.Al Wasmi, 2019A)«از نفوذ ایران در جمعیت تشیع این کشور ممانعت به عمل آورد

در سال  این دو کشور» در مورد نفت است. سعودیبحرین و عربستان  هاییکی از همکاری
 2و بحرین پترولیوم 1در راستای گسترش روابط استراتژیک خط لوله جدیدی را بین آرامکو 2018

بشکه  350000تواند روزانه کیلومتر وسعت دارد می 113احداث نمودند. این خط لوله که حدود 
روست که این برای رهبران عربستان ازاین(. اهمیت بحرین Xinhua, 2018)«نفت را جابجا کند

شود و بخش زیادی از نیروهای کشور کوچک مقر ناوگان پنجم آمریکا در منطقه محسوب می
رابطه خوبی که با آمریکا برقرار کرده  واسطهبهآمریکایی در این حوزه مستقر هستند. بن سلمان 

ر ضد جمهوری اسالمی ایران استفاده است تالش نموده که از برتری نظامی این کشور در بحرین ب
کند. بر این اساس عربستان تمام تالش خود را برای حمایت مالی و اقتصادی از این پادشاهی 

 کاربرده است.کوچک به
خصوص شخص بن سلمان روابط خود را با شیخ محمد بن زائد پادشاه عربستان سعودی و به

اختالفات مرزی دارد و در یمن نیز علیه حوثی تا  امارات نیز گسترش داده است. امارات با ایران
گیری کرده است. این مسائل باعث شده است که رهبران سعودی در تعمیق روابط خود با موضع

امارات هیچ تردیدی به خرج ندهند. شورای هماهنگی امارات و عربستان سعودی یکی از 
این شورا که شامل »ود را تقویت کنند. ابتکارات اساسی دو طرف بوده تا بتوانند روابط دوجانبه خ

جمله امور  رتبه از هر دو کشور است، برای بهبود هماهنگی در همه بخش تا ازوزیر عالی 16
 5یک برنامه  2018کند. این شورا در سال مالی، انسانی و دانش، سیاسی، امنیتی و نظامی تالش می

مختلف مدنظر قرارداد است. شیخ شاخبوت  هایطرح در زمینه 44سازی حدود ساله را برای پیاده
چهل و ششمین سازمان همکاری اسالمی اظهار ان سفیر امارات متحده عربی در عربستان در جری

داشته بود که امارات تمایل دارد همچنان روابط خودش را با عربستان سعودی تقویت کند و در 
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یگر منتفع خواهند شد. او در رابطه آینده شاهد گسترش روابط خواهیم بود و هر دو کشور از یکد
با ارتباط عمیق عربستان و امارات بیان داشت که روابط ما در حد وسعت آسمان است و هیچ 

 (.Al Wasmi, 2019B)«محدودیتی در آن وجود ندارد
ن طریق ا از ایهند تدرهبران عربستان در پی این هستند که امارات را در دایره امنیتی خود قرار 

 وا کویت بود را نفوذ ایران در این حوزه شوند. عالوه بر این عربستان سعودی روابط خمانع از 
د نماید. قه مسدور منطمصر نیز ارتقا داده است تا از این طریق هرگونه مسیری را برای نفوذ ایران د

تری را های متعادلکویت نیز ازجمله کشورهایی است که دارای جمعیت شیعه هست و سیاست»
رهبران  رای ترسه را ببه ایران در قیاس با بحرین و امارات اتخاذ نموده است. این مسأله زمیننسبت 

شور ین دو کاوابط سعودی فراهم نموده است که مبادا ایران بتواند در کویت نفوذ داشته باشد و ر
در  نیز اند تا کویت راکارانداختهتعمیق یابد. بدین منظور رهبران سعودی تمام تالش خود را به

 30ر دفی دحوزه امنیتی خود تعریف نمایند. محمد بن سلمان در راستای دستیابی به چنین ه
ربستان های تقویت روابط عاز کویت دیدار کرد و در این سفر تالش نمود که زمینه 2018سپتامبر 

 ات،طالعژی، او کویت را فراهم سازد. در این سفر بن سلمان یک هیأت بلندپایه از وزرای انر
کویت  هبرانروزارت و فرهنگ وزیر کشور را روانه کویت ساخت تا بتواند در سطوح مختلفی با 

های اتحاد سازی عربستان سعودی (. مصر نیز در سیاستSmith Diwan, 2018)«ارتباط برقرار نماید
نظر مه از چان نقشی اساسی ایفا کرده است. مصر از دیرباز در سیاست داخلی و خارجی عربست
عودی سستان امنیتی و چه اقتصادی نقشی اساسی ایفا کرده است. بسیاری از مردم مصر در عرب

ر گذاران سعودی نیز دکنند و سرمایهمشغول به کار هستند و نیروی کار این کشور را تأمین می
ت همیان حائز ربستاعمصر بسیار فعال هستند. عالوه بر این در حوزه امنیتی و نظامی نیز مصر برای 

ره ود بهخبوده است و رهبران سعودی همواره از قدرت نظامی مصر برای دستیابی به اهداف 
ال ود در شماند. با توجه به چنین نگاهی بوده است که پادشاه عربستان در نخستین اقدام خبرده

 آفریقا روابط خود را با مصر ارتقا داده است.
خود با مصر توافقات جدیدی را در  ملک سلمان در راستای ارتقای روابط 2016از سال 

هر دو کشور در رابطه با حل »های مختلف اقتصادی و امنیتی با مصر به امضا رسانده است و زمینه
های اقتصادی و مالی عربستان اختالفات دریایی، ایجاد پل مشترک بر روی دریای سرخ و کمک

الفتاح السیسی و پادشاه سعودی سلمان جمهور مصر، عبدرئیس اند.به مصر توافقاتی را انجام داده
 Middle East)«میلیارد دالری را تأسیس کنند 16گذاری توافق کردند که یک صندوق سرمایه

Policy Council, 2016 نقش امارات، بحرین و مصر در اتحاد سازی ضد ایرانی عربستان از چنان .)
اند و زمانی عربستان را یاری کرده اهمیتی برخوردار بوده است که این کشورها در مداخالت یمن

شدت از موضع عربستان حمایت کردند و به تحریم قطر که عربستان قطر را تحریم کرد نیز به



 

 

 

129  ...موزانه برونگرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در 
 

های رهبران جدید عربستان برای ایجاد یک نظم کشور بیانگر تالش 3آورند. مواضع این روی
 ای جدید در برابر جمهوری اسالمی ایران است.منطقه

 کا جهت مقابله با ایرانعربستان سعودی به آمری یکینزد -3-2-4
های ساختاری این دو الف تفاوتو برخ ای نزد آمریکا دارد؛عربستان سعودی جایگاه ویژه

شور و هرچند ریشه مهم روابط دو ک»ترین متحدان یکدیگر هستند ترین و قدیمینزدیک کشور از
در »( اما 104: 1393ذاکریان و علیخانی، )«باشداین اتحاد راهبردی اصل نفت در برابر امنیت می

 .(11 :1397 علیخانی،)«ادامه اهداف و منافع مشترک موجب همپوشانی بیشتر آنها در منطقه شد
 برداری از تسلیحات نظامی آمریکایی ازجملهاستراتژی همکاری با دولت ترامپ و بهره
ه در منطق بله بانفوذ ایرانازی و مقاجهت موازنه سسازوکارهایی بوده است که ملک سلمان ازآن

ک با راتژیاستفاده کرده است. رهبران جدید عربستان سعودی همچون گذشتگان خود تعامل است
اند و معتقدند که ریاض جهت های امنیت عربستان سعودی دانستهترین راهآمریکا را یکی از مهم

از  ونموده  رقراربی تعامل استراتژیک حفظ امنیت ملی خود در برابر تهران باید با ابرقدرت جهان
ربستان های نظامی این کشور برخوردار گردد. با توجه به این نگرش بوده است که دولت عکمک

تخاب عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود انتوانست ترامپ را متقاعد سازد که ریاض را به
ربستان عای با دولت ائل منطقهکند. دولت ترامپ پس از ورود به عربستان بر سر بسیاری از مس

 مذاکره کرد و در این دیدار ایران را در مرکز توجه قرارداد.
که توسط ترامپ و رهبران سعودی مطرح گردید یکی از  1گیری ناتوی عربیبحث شکل

نوعی به یک استراتژی امنیتی عربی در برابر ایران اشاره ابتکارات اساسی این دیدارها بود که به
عربی بیانگر اتحاد سازی امنیتی کشورهای عربی بود تا از این طریق ایران را در  یتوداشت. نا

های مناطق مختلف منطقه به چالش بکشد. همکاری تسلیحاتی عربستان و آمریکا یکی از جلوه
اساسی موازنه سازی عربستان در برابر ایران بوده است. هدف اصلی و اساسی دولت ملک سلمان 

ای بوده است چراکه در دیدار ترامپ و لیحات مقابله با ایران و امنیت گرایی منطقهاز خرید این تس
ازاین مالقات، بن سلمان تمام تالش رهبران سعودی مسأله ایران در مرکز توجه قرار داشت. پس

خود را به کار گرفت که سیاست خارجی خود را با واشنگتن همگام سازد و با ترامپ در 
ای، سوریه، یمن موضع نی همکاری کند. بن سلمان و ترامپ در مسأله هستههای ضد ایراسیاست

اند از طریق همکاری بیشتر با یکدیگر زمینه را برای اند و تالش داشتهکامالً یکسانی را اتخاذ کرده
شدت از بن انزوا و فشار بیشتر به جمهوری اسالمی ایران فراهم سازند. دولت ترامپ در یمن به

های فجیعی توسط عربستان سعودی در این که جنایتت کرده است و علیرغم اینسلمان حمای
 ترین تسلیحات نظامی مجهز نموده است.داده است، آمریکا این کشور را به پیشرفتهکشور رخ
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در کنار ارتش سعودی  2015ش و القاعده از سال عبه بهانه مقابله با داآمریکا »متحده ایاالت 
لیق المللی به حالت تعای بینیده است و اگرچه فروش تسلیحات به خاطر اشارهعلیه مردم یمن جنگ

 ر گرفتهاز س اما دولت ترامپ دوباره حمایت نظامی و فروش سالح به عربستان سعودی را درآمد
به او  ر یمنداست و بن سلمان از ترامپ درخواست کرده است که در راستای منزوی کردن ایران 

د را های نیویورک تایمز آمریکا حمالت خوساس بوده است که طبق گزارشکمک کند. بر این ا
های اخیر )سپتامبر (. عربستان سعودی در ماه61 :1396، ییآقا و درج)«در یمن افزایش داده است

ی و سیاس نظامی ( تالش کرده است که از طریق وارد ساختن اتهام به ایران در حوادث وقایع2019
ساز چالش ی که زمینهرا علیه ایران تجهیز کند. یکی از جدیدترین وقایعمتحده منطقه ایاالت

مام تسعودی  بستانجدید بین ایران و عربستان بوده مسأله حمله به تجهیزات نفتی آرامکو است. عر
ا تداند تالش خود را به کار گرفته است که جمهوری اسالمی ایران را مقصر این حمالت ب

ساس ر این ابیجاد نماید. جو ضد ایرانی را در منطقه و به رهبری ترامپ اآن یک اتحاد و  واسطهبه
توسط پهباد  2019مبر سپتا 14تأسیسات نفتی آرامکو در  ازاینکهپسبوده است که دولت ترامپ 

ست و مله احیمنی موردحمله قرار گرفت بیان داشت که جمهوری اسالمی ایران مقصر اصلی این 
ن سعودی جویانه علیه ایران از عربستااستای انجام اقدامات تالفیآمریکا حاضر است که در ر

 حمایت کند.
 ئیل جهت مهار ایرانسعودی به اسرا عربستاننزدیکی  -4-2-4

طور رسمی هیچ روابط اسرائیل و عربستان سعودی از زمان تأسیس دولت اسرائیل، به
ای ایران بوده است که دو دولت هستهاز زمان ظهور دانش و توافق »اند و تنها دیپلماتیکی نداشته

عنوان دشمن مشترک یکدیگر معرفی اند و تهدید ایران را بهطور غیررسمی به هم نزدیک شدهبه
 «نزدیکی دو طرف مبتنی بر این ایده است که دشمن  دشمن من دوست  من استواقع  اند. درکرده

(Mieli, 2016بر این اساس بوده که عربستان سعودی روا .) بط خود را با اسرائیل افزایش داده است
تا از این طریق بتواند ضمن ارتقای امنیت خود در برابر ایران از نفوذ جمهوری اسالمی ایران در 

خوبی آگاه است که رهبری عربستان بههیأت حوزه مدیترانه شرقی نیز جلوگیری به عمل آورد. 
تواند ستند و نزدیکی ریاض به اسرائیل میایران و اسرائیل دو دشمن و رقیب ماهوی در منطقه ه

نخستین »های سعودی را تحقق بخشد. امنیت ایران را به خطر انداخته و برعکس امنیت و خواسته
ایجاد شد، یعنی زمانی که  2013های روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی در سال نشانه

مان ملل اعالم کرد که خطرات ایران وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به مجمع عمومی سازنخست
ای و ظهور سایر تهدیدها در منطقه باعث شده است که بسیاری از همسایگان مسلح به سالح هسته

ها نیست. نتانیاهو در این زمان بیان داشت که این عرب به این نتیجه برسند که اسرائیل دشمن آن
ار گذاشته و روابط جدید، دوستی دهد تا دشمنی گذشته خود را کنوضعیت به ما فرصتی می
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 (.Mieli, 2016)«جدید و امیدهای جدیدی را ایجاد کنیم
های واقعی نخستین زمینهای بین دو طرف ایجاد نشد و روابط گسترده 2015تا سال حال  این با 

همکاری و گسترش روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی از دوره ملک سلمان آغاز گردید و 
محلی بود که در آن نخستین روابط مخفیانه بین دو طرف شکل  1بط خارجی آمریکاشورای روا

بیان داشت  عربستان اطالعات سابق رئیس و سعودی شاهزاده در این زمان ترکی الفیصل،»گرفت. 
که زمان آن رسیده است که مردم خاورمیانه روابط خود را با اسرائیل بهبود بخشیده و مخاصمات 

 شورای و اسرائیل هایملت بین صلح مقاله خواستار یاو در طی یک سر را کنار گذارند.
شد. شاهزاده ترکی  فلسطین و اسرائیل مناقشه برای حلییک راه چنینهم و فارس خلیج همکاری

نیز با یاکوف آمیدرور، سرلشکر  2016مه سال  6الفیصل در راستای تعمیق و گسترش روابط در 
و  رستمی)«سابق امنیت ملی بنیامین نتانیاهو دیدار و مذاکره کرده استبازنشسته اسرائیل و مشاور 

 (.133: 1397، تارا
 سعودی؛ عربستان و اسرائیل»عنوان  با یادداشتی در 2اکونومیست انگلیسی نشریه در این زمان 

دیدارهایی را با  2016بیان داشت که اسرائیل و عربستان سعودی در سال « جدید دشمنان دوست
اند و در این دیدار متحده آمریکا انجام دادهاندیشکده شورای روابط خارجی ایاالت ر دریکدیگ

اند. عالوه بر این دو کشور در مورد ایران مذاکره کرده و خطر آن را برای منطقه گوشزد کرده»
 را ایران رژیم تغییر و اسرائیل با صلح عربستان، سابق ارشد هایمقام از عشقی انوردر این زمان 

تجاری  و دانشگاهی هیأتی صدر در 2016 ژوئیه 22 خواند. او خود در ضروری منطقه امنیت برای
 رستمی)«کرد دیدار اسرائیل خارجه امور وزارت وقت مدیرکل 3گلد دور با و کرد سفر اسرائیل به
 (.133: 1397، تاراو 

 بن طالل بن ولید رسانهدر راستای بهبودی روابط عربستان و اسرائیل سلمان نیز  ملک» همچنین
 باهدف و روشنفکری  اسرائیل جامعه منظور مذاکره بابه را سعودی شاهزادگان از یکی عبدالعزیز،

کرده است. ملک سلمان از همه مردم خاورمیانه نیز  اندازیراه کشور، این با برقراری ارتباط
را برای صلح و همکاری بین هم خواسته است که به نفرت خود از مردم اسرائیل پایان داده و زمینه 

وگوهای اولیه بین مذاکرات و گفت ازاینکهپس(. 179: 1397، آدمی و دیگران)«فراهم سازند
انجام شد زمینه برای ارتباط بیشتر بین دو طرف فراهم  2016و  2015مقامات سعودی در سال 

عربستان روابط خود را هر  گردید. عالوه بر این مسأله ایران باعث شد که اسرائیل و رهبران جدید
ای شدن ایران و همچنین م و امکان تهدید هستهاتر تقویت کنند. خروج ایران از برجچه سریع
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سرعت بهبود بخشید. بر این اساس درگیری این کشور در یمن و سوریه ارتباط دو طرف را به
اطالعاتی  -و نظامی  های اقتصادیهای جدید روابط خود را در حوزهاسرائیل و عربستان در سال

اند که از طریق تعمیق این روابط جمهوری اسالمی ایران را در و تالش کرده انددادهگسترش 
عربستان  ، ولیعهد2019در ماه مه سال های مختلف خاورمیانه و مدیترانه شرقی مهار کنند. حوزه

گی در عربستان داده طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن به اعراب اسرائیلی اجازه کار و زند
شود. عالوه بر این، عربستان سعودی در حال ارائه مجوزهای ویژه ورود به تجار اسرائیلی است می

بر اساس گزارشی که در »دهد بدون گذرنامه وارد پادشاهی سعودی شوند. ها اجازه میکه به آن
 1شود که ساالنه میمنتشر شد، تخمین زده  1توسط موسسه تغییرات جهانی تونی بلر 2018سال 

شود. البته مطالعات دیگر ادعا میلیارد دالر روابط اقتصادی بین عربستان و اسرائیل برقرار می
هایی که در اتحادیه کنند این میزان بسیار بیشتر است زیرا بیشتر تجار اسرائیلی از طریق شرکتمی

(. با توجه به Quitaz, 2019)«کنندیاند، فعالیت مشدهمتحده یا آفریقای جنوبی ثبتاروپا، ایاالت
ها به دنبال روابط پیشرفته های اخیر در تنگه هرمز، سعودی تا و متحدان آنبرخوردها و تنش

برداری از تسلیحات پیشرفته نظامی و اطالعاتی با اسرائیل نیز هستند تا از این طریق ضمن بهره
را نیز علیه ایران بسیج کنند. ارتباط و  های بزرگ نظامی منطقهاسرائیلی بتوانند یکی از قدرت

های توان در راستای موازنه با ایران در بخشنزدیکی رهبران عربستان سعودی به اسرائیل را می
 گیرد:های زیر را در برمیمختلف خاورمیانه و امنیت سازی دو کشور دانست که مؤلفه

ا بمقابله  -ج ؛قاومتممحور قطع -ب ؛جلوگیری از پیروزی ایران در مدیترانه شرقی -الف
از نفوذ  جلوگیری -ـه ؛ای ایرانمهار برنامه هسته -د ؛پیشروی ایران در یمن و حوزه دریای سرخ

 .فارسیجمهار ایران در خل -ی ؛مقابله بانفوذ ایران در عراق -و؛ ایران در سوریه
روابط دو طرف،  لمان در تالش است که از طریق نزدیکی با مقامات اسرائیلی و بهبودس بن 

ای های مختلف جغرافیایی در تنگنا قرارداد و از این طریق به امنیت سازی منطقهایران را در حوزه
 ازاینکهپسو  اندبودهم اروی آورد. بن سلمان و نتانیاهو از حامیان اصلی خروج ترامپ از برج

های جدیدی را علیه اند که تحریمدولت آمریکا از برجم خارج شد از ترامپ درخواست کرده
ایران وضع نماید تا از این طریق بتوانند این کشور را در منطقه مهار کنند. هم عربستان سعودی و 
هم اسرائیل در منطقه با جمهوری اسالمی ایران درگیر هستند و لذا نزدیکی و ارتباط باهم را 

نوعی های اخیر بهدر سال اند. اسرائیلعنوان یک استراتژی اساسی مهار موردتوجه قرار دادهبه
های مختلف منطقه با ایران در سوریه واردشده است و عربستان سعودی نیز در بخش 2جنگ نیابتی

با ایران درگیر است. عربستان سعودی تالش دارد که یک اتحاد متشکل از آمریکا، اسرائیل و 
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ی ایران را در منطقه موازنه نموده اعربستان را در برابر ایران ایجاد کند تا از این طریق قدرت منطقه
فارس شود. محور مقاومت و ارتباط مستحکم های مدیترانه و خلیجو مانع از نفوذ ایران در حوزه

های اساسی بن سلمان و اهلل لبنان، حشد الشعبی عراق و دولت اسد یکی از چالشایران با حزب
 بایست از بین برود.عودی مینتانیاهو در منطقه است که از منظر رهبران اسرائیل و س

 
 گیریتیجهن

جهت مهار رقبا و دشمنان خود بهره ها ازآنگرا ازجمله راهبردهایی است که دولتموازنه برون
ترین راهبردها جهت عنوان یکی از اساسیگرا را بهتهاجمی نیز موازنه برونگرایی اقعگیرند ومی

عودی سش نشان داد که عربستان کند. این پژوههای رقیب معرفی میمهار تقالی هژمونیک دولت
ید این فارس بهره برده است و رهبران جدچگونه از این استراتژی جهت کنترل ایران در خلیج

ان داده ای ایران را رقم بزنند. چنان نشاند که در این قالب انزوای منطقهکشور چگونه تالش داشته
ر حوزه گرا جهت مهار ایران دساسی موازنه برونشد رهبران عربستان سعودی از سه سازوکار ا

فارس اند. این سه سازوکار ائتالفی شامل اتحاد با کشورهای منطقه خلیجفارس بهره گرفتهخلیج
ه بخصوص امارات و بحرین، همکاری و نزدیکی به اسرائیل و همچنین ائتالف و نزدیکی به

مام اند که روابط خود را با تعودی تالش کردهدید عربستان سجمتحده آمریکا بود. رهبران ایاالت
د. د نماینایجا کشورهای منطقه ارتقا داده و از این طریق اتحادی از دول عربی را علیه ایران

ا نیز ر« معامله قرن»همچنین عربستان سعودی گرایش به سمت اسرائیل و حمایت از طرح 
ت که افته اسطقه یقبای اصلی ایران در منموردتوجه قرارداد است چراکه اسرائیل را نیز یکی از ر

 عربستان هایی اساسی دارد. عالوه بر این رهبراندر حال حاضر با جمهوری اسالمی ایران چالش
گرا های موازنه برونعنوان یکی دیگر از استراتژیتر با دولت ترامپ را نیز بههمکاری نزدیک

وضعی میل نسبت به جمهوری اسالمی ایران مچون اسرائهاند چراکه دولت ترامپ نیز طلب نموده
فی نطقه معرعنوان یکی از دشمنان اصلی منافع آمریکا در مکامالً تخاصمی داشته و ایران را به

نزوای ااند که به نموده است. عربستان سعودی در قالب این سه سازوکار ائتالفی تالش داشته
ه خنثی ر منطقداهداف هژمونیک ایران را استراتژیک ایران در منطقه کمک کرده و از این طریق 

 نمایند.
 

 منابع
ریک برای تدافعی و تهاجمی چارچوبی تئو رئالیسم»(، 1396رضایی ) یمانی و آجیلی، هاد -

 صص ،27ماره ش، سال هشتم، فصلنامه امنیت ملی ،«فارستحلیل وقایع و رخدادهای حوزه خلیج
198-165. 

، جلد سوم، خارجه مطالعات امور ،«بیداری اسالمی»، (1393)نجمه پور اسماعیلی  و علی ،آدمی -
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 .شماره چهارم
ز عصر جدیدی ا اسرائیل و عربستان سعودی:»(، 1397و بیژن عارف ) نازنین نظیفی ،آدمی، علی -

 صص ،57اره پیاپی شم ،27، شماره 7دوره  ،های راهبردی سیاستپژوهش ،«دوجانبههمکاری 
3-23. 

 در ودیسع عربستان و ایران اسالمی جمهوری میان رقابت» (،1388) سجاد مقدم،بهرامی -
 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.المللارشد روابط بیننامه کارشناسیپایان، «2003-2008 خاورمیانه

سی بیتارنمای بی ،«است؟ کسی چه عربستان قدرتمند مرد سلمان؛ بن محمد» (1398) نابی -

 http://www.bbc.com/persian/world-45979660 اردیبهشت، در: 6 ،فارسی
وتحلیل رویکرد عربستان سعودی نسبت تجزیه»(، 1397جمعه زاده )ماما جواد یدو س یددرج، حم -

 .34-56 صص ،4، شماره 8، دوره المللیهای سیاسی و بینیافتره ،«به تحوالت سوریه
محور در سیاست  گرایی عدالتگفتمان اصول» ،(1386جالل ) یددهقانی فیروزآبادی، س -

-218 صص ،5 شماره پیاپی - 1، شماره 3، دوره مجله دانش سیاسی، «نژادخارجی دولت احمدی
234. 
ار بر روابط ساختارهای مادی و معرفتی تأثیرگذ»(، 1393) مهدی و مهدی علیخانی ذاکریان، -

 ،40 مارهش، المللیهای سیاسی و بینفصلنامه رهیافت، «عربستان سعودی در دوران پهلوی ایران و
 .30-56 صص

یل در سایه توافق تحلیل روابط عربستان سعودی و اسرائ» (،1397تارا ) یرضاعل ورستمی، فرزاد  -
 45-76 صص ،2، شماره 7دوره  ،جهانی یاستفصلنامه س ،«ای ایرانهسته

 المیاس جمهوری روابط در تعارض چرخه بررسی» (،1392) مهدی علیخانی احمد و ساعی، -
 نهم، سال ،سیفصلنامه تخصصی علوم سیا ،«1384-1392 دوره بر تأکید با سعودی عربستان و ایران
 .103-130 صص ،22 شماره

 ،(1398) مبریسو  یقائد حمدرضا م ،یرکیس انیشیکشگارینه  ،لیسه ،یآباد نجف یلیسه -
سال  ،یالمللنیعات بفصلنامه مطال ،فارس جیخل یامنطقه تیبر امن ینظام یهااستیس ریتأث یبررس

 .155-182 صص  ،61 شماره ،شانزدهم
ای شورای و دژ منطقه روابط ایران» ،(1393آباد )جعفر نقدی عشرت وصادقی اول، هادی  -

 37-56 صص ،4، دوره سوم، شماره فصلنامه سیاست جهانی، «فارسری خلیجهمکا
دهای گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامهویت» (،1396مهدی ) علیخانی، -

 119-139 صص ،3شماره  سال چهاردهم، ،المللیفصلنامه مطالعات بین ،«ای آنمنطقه
فصلنامه  ،«المللرئالیستی اتحاد در روابط بین نظریه» ،(1390همت ایمانی )و قوام، سید عبدالعلی  -

 3-29 صص ،30، شماره المللیهای سیاسی و بینرهیافت
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 .11-34 صص ،3شماره ، 2دوره 
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ambassador-1.832125 
- Al-Rasheed Madawi & Pejman Abdolmohammadi, (2018), “Saudi Arabia and Iran”, 
Middle East Policy, Vol. 2, No. 3, pp. 1-17. 
- Al-Rasheed, Madawi (2017), “Saudi Arabia and its neighbours: A troubled relationship”, 
Aljazeera, Retrieved September 17 2019, at: 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/07/saudi-arabia-neighbours-troubled-
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