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 آفریقا از دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناس ارشد مسائل خاورمیانه و شمال 
 (24/7/1397تاریخ پذیرش – 30/5/1397)تاریخ ارسال 

 چکیده
المللی همواره درپی های بزرگ بینقدرت کس پوشیده نیست.های بزرگ برهیچیت خاورمیانه برای قدرتاهمّ

 -ستانان، عربراین مید هستند. ،راه انرژی جهانفارس، شاهمیانه و سیطره بر خلیجسهم خواهی در خاور
ای این دولت های منطقهای در اجرای سیاستویژه جایگاه -متّحده آمریکاای ایاالت منطقهمتّحدبزرگترین 

ی عطفی در روابط استراتژیک ی آمریکا، نقطههمتّحددارد.عقد قرارداد بزرگ نظامی این کشور با ایاالت
در صدد  های منطقه دارد. پژوهش حاضرای مختلفی برای دولتها و پیامدهکه پیام رودبه شمار می دوکشور
به ته و پرداخ تبیین هدف عقد این قرارداد، به یحلیلت-رویکرد واقع گرای تهاجمی و روش توصیفیاست با 

 است ی خاورمیانهمنطقه این سوال پاسخ دهد که این قراردادنظامی حاوی چه پیامدهایی بر امنیت کلّ
سئولیت و درنهایت می ی آن است که این قرارداد درراستای استراتژی احاله دهندهنشانهای پزوهش .یافته

ی سران عربستان، نشان طلبانهور مقاومت منعقد گردیده است و بررسی رفتارهای جنگمهار ایران و مح
درنهایت و  تاسکردهتر از پیش تزلزلرا م ی منطقه ی خاورمیانهامنیت شکننده ،دهد که رفتار این دولتمی

 منطقه را به سمت مناقشات بیشتر سوق خواهد داد.

 هاکلید واژه
 ، سیاست مهار، سیاست موازنه سازیهمتّحدایاالتعربستان، ایران، 

 

 مهمقدّ

اکثر قدرت و امنیت یابی به حدّبزرگ به دنبال دست هایقدرتالملل، در نظام بین از دیرباز

ا ب ها حفظ کنند و یا بهبود ببخشند.میان سایر دولتقدرت، ابر اند تا جایگاه خود را به عنوان بوده

و مناطق، علی الخصوص مناطق دارای منابع طبیعی خام گیری مکاتب نظری ژئوپلتیک، شکل

خاورمیانه، به قرار گرفتند. ها ه قدرتس توجّبودند، در رأ پراهمیتمناطقی که از نظر ژئواستراتژیک 

های بزرگ نظام قدرته ، همواره مورد توجّنفتی و موقعیت جغرافیایی بی نظیرذخایر  دارابودنت علّ
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ژئواستراتژیک های ژئوپلتیکی و ابیتاست و جذّبودهآمریکا ه متّحدتالخصوص ایاالالملل، علیبین

ترغیب  ایمنطقهخواهی در این زیرسیستم های بزرگ را به مداخله و سهمهمواره قدرت منطقه

ترین مناطق یتفارس به عنوان یکی از پراهمّارتباطی خلیج نقشنفت و  مسئله ی ست.انموده

 المللبینبزرگ نظام  هایقدرتابی برای جذّی قه را از دیرباز به نقطه ط، این منترانزیتی جهان

به نوعی با مداخله در منطقه به عمق تا اند ها تالش کردهاست و هریک از دولتل کردهمبدّ

، عرصه را ایمنطقهها و روابط درون و با مداخله در امور داخلی دولت نفوذ خود افزوده یگستره

ن در تواها در این منطقه را میبارز مداخالت  قدرتی نمونه  برای سهم خواهی خود بازکنند.

ای از قراردادهای و انعقاد طیف گسترده رمیانهکشورهای خاوها به د سران این دولتسفرهای متعدّ

 خاورمیانه ایم منطقهزیرسیست... با دولتهای ، سیاسی، اقتصادی ودوجانبه و چندجانبه اعم از نظامی

های را، از کودتا و روی کارآمدن دولتوسیعی از نتایج ی نمود که این اقدامات، گستره مشاهده

به  آمریکا، همتّحدایاالت آورد.ای به بار میقشات منطقههای داخلی و منادست نشانده تا جنگ

 بزرگترین شریک نفتی عربستانو نفت در دنیا شناخته شدهی کننده عنوان بزرگترین مصرف

های در خاورمیانه لقب گرفته است. همسویی سران سعودی با سیاست آمریکا همتّحدایاالت

تن در خاورمیانه استراتژیک واشنگمتّحدعربستان را به ثروتمندترین  ،در منطقه آمریکا همتّحدایاالت

جمهور، ترامپ، به عربستان در سفر رییس آمریکا همتّحددولت ایاالتم اخیر اقدال ساخته است. مبدّ

فصلی نوین در روابط توان اخیر با این کشور را نیز میسال عقد بزرگترین قرارداد نظامی چند و

، ، اقدامات و رفتار هر جزءالمللبیننجایی که در نظام .  ازآدو دولت دانست میاناستراتژیک 

نیز  بستانو عر آمریکا همتّحدبگذارد، قرارداد تسلیحاتی ایاالتثیر  اجزای سیستم تأتواند بر کلّمی

ای غرب آسیا زیرسیستم منطقهی مجموعه  امنیت کلّ ه و بالفعل بسیاری برتواند پیامدهای بالقوّمی

با بررسی رفتار ست تا ابر آن گان.در پژوهش حاضر سعی نگارندو شمال آفریقا به همراه داشته باشد

د نهای منطقه؛ به این پرسش پاسخ دهگان خود و دولتایعربستان پس از عقد این قرار داد با همس

در راستای کدام استراتژی آمریکا بوده و  آمریکا همتّحدکه قرارداد تسلیحاتی عربستان و ایاالت 

برای پاسخ به  حاوی چه پیامی برای دولت های منطقه، علی الخصوص ایران و محور مقاومت است؟

در منطقه  امریکا همتّحدایاالتاهداف  ب تئوریک رئالیسم تهاجمی،ل، ابتدا با طرح چارچواین سوأ

د تسلیحاتی این دولت با یات قرارداجزئ هپس با پرداختن بسو  دبررسی می گرد ی خاورمیانه

ی بر امنیت مجموعه  تأثیر آن نهایتاً سلیحاتی در منطقه ورداد تپیامدهای این قرا ،عربستان

 شود.می  خاورمیانه پیگیری
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 رهیافت نظری. 1

 ، بهترینخاورمیانهی در منطقه  آمریکا همتّحدایاالتشاید بتوان در تحلیل سیاست خارجی 

های در تئوری گرایی تهاجمی، رویکردیواقعارچوب تحلیلی را واقع گرایی تهاجمی دانست. هچ

ی ساختار های بزرگ، به واسطهی قدرتت که معتقد است رفتار کشورها و حتّالملل اسروابط بین

 .گران استی بقا و تهدید دیگر کنشاره مبتنی بر ترس در مورد ادامهوالملل، همآنارشیک نظام بین

ا در ان ره، دیگرالقوّهر قدرتی به دنبال آن است که با تهاجم، به هژمونی دست یابد تا از راه تهدید ب

از  ابی به امنیت و بقاای از بین ببرد. بنابراین هژمون، به دنبال دستیالمللی و منطقهسطوح بین

وشد نفوذ خود را کشود، میاکثر رساندن قدرت است. هنگامی که دولتی قدرتمند میطریق به حدّ

 (42: 1384المللی خود را کنترل کند.)عسگرخانی، اکثر برساند و محیط بینافزایش دهد و به حدّ

الملل به دنبال آنارشی موجود درنظام بینی ها در نتیجه دولت ،گرایان تهاجمیاز دید واقع

تهاجمی را آنارشی دانست. گرایی ترین مفهوم در واقعرو می توان مهماکثر قدرت هستند. ازینحدّ

ها را وادار به تالش که مولود آنارشی است، دولت المللبیننبود امنیت و تضمینی جهت بقا در نظام

این جهت از.(140: 1391)مشیرزاده،  کند تا به بقا برسندت و نفوذ میاکثری جهت کسب قدرحدّ

رشایمر، یا مشود. امّت والتز نزدیک میگرایی تدافعی موردنظر کنگرایی تهاجمی بسیار به واقعواقع

کند. ها،از والتز عبور میدر رفتار ناشی از آنارشی دولتگرایی تهاجمی، دار واقعبه عنوان پرچم

ا المل دانست، امّها برای حفظ جایگاه خود در نظام بینتالش دولتعبارت از توان اعتقاد والتز را می

یابی روزافزون به قدرت ها برای دستو چرای دولت میل بی چونرشایمر به آن اعتقاد دارد، یآنچه م

ها برای حفظ قدرت، در رفتار دولتقوا است. ی پرداز به موازنه در نگاه دو نظریه ی بعداست. نکته 

رشایمر این دیدگاه را در توضیح یا مامّ ؛دهدقوا سوق میی را به موازنه  المللبیننگاه والتز، نظام 

های بزرگ، ی قدرتداند. از نظر مرشایمر، رفتار دولت و حتّمردود می المللنظام بینت جاری واقعی

این ترس از ساختار  ور کنشگران دارد گبقا و تهدید دیی ریشه در ترس ذاتی در مورد ادامه 

منجر  یجه ای اعم از جنگ بینجامد و لزوماًتواند به هر نتبرمی خیزد که می المللبیننارشیک نظامآ

ها در گرایان تهاجمی، دولتاز منظر واقع.(34-33: 1384)سلیمی، قوا نخواهد شد ی ه موازنه ب

آورند و خود را درگیر های بزرگ روی میثروت و قدرت، به ایجاد ارتشی شرایط رشد فزاینده 

ی در واقع می توان نقطه .(41: 1391)مشیرزاده، کنندمرزهای خود میی از محدوده  جرمسائل خا

و تا حدودی آرامش  یش ثروت آنهاافزا سمت دخالت در امور سایر دولت ها را ها بهعزیمت دولت

مور داخلی خود به ثباتی نسبی ا ها درپس هنگاهی که دولت از بابت امورداخلی دانست. شانخاطر
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. الملل است، خواهد شدبقا در نظام بینبزرگتر که همانا  ی معطوف به دغدغهشان هتوجّ، برسند

 کند:های بزرگ اینگونه بیان میدر کتاب تراژدی قدرت چنانکه مرشایمر

خواهند، و نه به دلیل گونه مینکنند، نه به این دلیل که ایهای بزرگ تهاجمی رفتار میقدرت»

کشاند، بلکه به این دلیل که آنها ناچارند که نکه برخی عوامل آنها را به سوی سلطه بر دیگران میآ

 :Mearshimer, 2001)ی خود به دنبال قدرت بیشتر باشند ساندن امکان بقار حداکثربرای به 

های الملل با نوع عملکرد قدرتترین بنیادهای نظام بینمعتقد است که مهم رشایمر اصوالًیم.(17

ها برای .قدرت باهم تفاوت داردها در سیاست خارجی نیز کامالًبزرگ متفاوت است و رویکرد آن

ی دیگری هستند که ه های بالقوّبردن تهدید قدرتاز میانی مطلق در اندیشهرسیدن به امنیت 

ی همرتببه  ،با تهاجم هرقدرتی به دنبال آن است تا تیجهدرن یابی به هژمونی دارند.امکان دست

در منطقه و در نخست  یهه دیگران را در درجطریق تهدید بالقوّ هژمونی دست یافته و از این

های جهانی از بین ببرد.پس در رفتار قدرتی ه، درعرصکشورهای همجوار و سپس در صورت توان

به جهت هژمونی ی هتالش برای دستیابی به مرتبت گشت، زیرا حسن نیّدنبال بزرگ نمی توان به 

 .(34: 1384)سلیمی،  هاستیشتر، راز رفتارتهاجمی قدرتامنیت ب تأمین

ی نی جهانهژموتند. رشایمر بسیار برجسته هسیمه ی ه در نظریهژمون و هژمون بالقوّمفاهیم 

ه کلی کشبه  ،را ایغیر ممکن است، مگر برای دولتی که برتری بی چون و چرای هسته تقریباً

د. رده باشککسب  ،باشدداشته نابودی تمامی رقبای خود را بدون ترس از تالفی متقابل آنها اییتوان

 ر خودزرگ دهژمون تنها قدرت برتر درون نظام است. در نتیجه اگر یک منطقه بیش از یک قدرت ب

ن ست که آرن جهان اتنها هژمون تاریخ مدآمریکا،  همتّحدایاالترد. ادارد، هیچ هژمونی نیز وجود ند

اپن زی و ژانی چون آلمان های دیگرغربی است. دولتی ن کشور بر نیمکره ای ی نیز ناشی از سلطه

ت نی دسهایی که به هژمو. دولتنهایت شکست خوردندا دریافتند، امّنیز به این موقعیت دست

مون ت های هژدولـ قیب از ظهور همتایان رتا کنند ز هم ناراضی هستند؛ آنها تالش مییابند بامی

بارت عبه ند؛ هستند، جلوگیری کن دسترسی قابل خشکی ازطریق خودکه نزدیک رمناطقد ـ دیگر

ود خر مناطق مجاور اقل دو قدرت بزرگ دحدّ میانقوا را ی  موازنه نمایندمیدیگر، آنها تالش 

حمدی، )مرددها در دفاع از خود در برابر یکدیگر مصروف گه وانرژی این قدرتظ کنند تا توجّحف

1395). 
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های ار رقبا و دولتجهت مه هژمونی های مورد استفاده ستراتژیرشایمر درخصوص ایم

ان ستراتژی سخن به میای عمده ی ه در مناطق، از دو دسته های بالقوّمتخاصم و همچنین هژمونی

 آورد:می

 یب ه با رقابلمق وورت مستقیم وارد کارزار مهار موازنه سازی:در موازنه سازی، هژمون، خود به ص

)آدمی، رآورد ، خود، رقبا را تحت کنترل دهای مختلفکند با ابتکار روش شده و سعی می

ر نظام دتوان گفت، راهبرد ایجاد موازنه در شرایطی که به طور خالصه می .(3: 1391دشتگرد،

ر ه قراتند، بیشتر مورد استفادچندقطبی غیرمتوازن دول متخاصم دارای مرز مشترک زمینی هس

اندیشد د مینی که مدافع تنها به دولت خوهای متوازن، به خصوص زماگیری در نظامگیرد. کنارهمی

 د گرفت، بیشتر مورد استفاده قرار خواهاست گرجغرافیایی از دولت چالشی صله یا در یک فا

 (.1395)محمدی، 

  درت مونی و قباشد یا میان هژ طویل عد جغرافیایی بسیارمسئولیت: در صورتی که بُی احاله

 نوان قدرتعرشایمر از آن به یکه م ؛باشدداشتهقرار دریا  رقیب، حائلی همچون اقیانوس و یا

 ه یمسای)که هیک قدرت واسطه طریققدرت بزرگ از  (؛1395)محمدی، کنداد مییف کنندمتوقّ

یا  وکنترل  و با کمک او به صورت غیرمستقیم، بر کمی با آن دارد(ی قدرت رقیب است یا فاصله 

 (.3: 1391دشتگرد، ، )آدمیار قدرت رقیب مبادرت خواهد ورزید مه

گیرندگان نماید، نگاه حاکم بر تصمیممونی جهانی را مطلوب میگرایی تهاجمی که هژواقع

است،  های گذشتهگیرندگان با رهبران دیگر در طول دههآمریکا است و آنچه وجه تمایز این تصمیم

ی این اشاعه نظورستفاده از قدرت، به متالش برای ا ها وهای لیبرال میان آنمقبولیت ارزش

به  ها نسبتها و مخالفتهای اجتماعی، مقاومته به زعم بروز برخی واکنشها است. البتّارزش

یستم ی آمریکا برای ساقدامات پیش دستانه وفتار راهبردی ر سازیگری گسترده و تهاجمیمداخله

، استفاده ریکا، قدرت بدونی آمهمتّحدرحال تغییر ایاالت اقتصادی و اجتماعی پرانرژی و همواره د

(ازین جهت؛ آمریکا تالش دارد تا قدرت هژمون خود را از 148: 1384شناس، باشد.)سنمعنا میبی

 المللی، تثبیت کند. الگویی که این کشور مورد استفادهاکثرسازی مالحظات بینطریق حدّ

ها و های هویتی، گروهیافته علیه نیرواکثر سازی و فشار سازماناست، مبنی بر حدّقرارداده

ا های هژمونیک آمریکاند جنبش مقاومت را در برابر سیاستکشورهایی مانند ایران است که توانسته

 (14: 1385قی، دهی کنند. )متّسازمان

دهد برای بررسی بزرگ ارائه می هایقدرتتوان از تحلیلی که واقع گرایی تهاجمی از رفتار می

و درنهایت محور  هو هژمون بالقوّ . مهار قدرتجستی خاورمیانه بهرهدر منطقه همتّحدایاالترفتار 
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عد جغرافیایی و وجود حائلی همچون اقیانوس به صورت در خاورمیانه که به دلیل بُ مقاومت،

این قدرت  متّحدهای ط دولتتواند توسّمقرون به صرفه نیست، می همتّحدایاالتمستقیم برای 

در  همتّحدایاالتمسئولیت، همان راهبردی است که ی نجام شود. استراتژی احالهمنطقه ابزرگ، در 

رابطه با غرب آسیا و شمال آفریقا درپیش گرفته است و دولت عربستان که به لحاظ زیرساختی از 

ترین شریک واشنگتن در توانایی قابل قبولی برای اجرای این استراتژی برخوردار است، به مهم

 ل شده است.دّخاورمیانه مب

 خاورمیانه یدر منطقه آمریکاهمتّحدایاالتسیاست خارجی  .2

که  ص می سازدنقش جهانی یا راهبرد سیاست خارجی را مشخّ ،منطق سیاست خارجی

های نطقمجغرافیایی.  ه یمهمترین ابعاد آن عبارتند از: سطح درگیر شدن، اولویت ها و گستر

 گرایی، عبارتند از: منطق برتری جویی )هژمونیک(، منطق واقع همتّحدایاالتسیاست خارجی 

ز دامه هر یک ااالملل گرایی لیبرال، منطق ضدامپریالیسم افراطی. در منطق لیبرالیسم، منطق بین

ه، به دمتّحی نسبت به سیات خارجی ایاالتاین منطق ها را به جهت به دست آوردن دیدی کلّ

 (.30: 1387الهان، داریم )کاصورت مختصر بیان می

درت قدر رأس هرم  آمریکا همتّحدطبق این منطق، ایاالتمنطق برتری جویی )هژمونیک(: 

. و این گیردینظام در خدمت منافع آن کشور قرار م لملل قرار دارد، به طوری که کلّانظام بین

 (.41: 1387کاالهان، د )فتن رهبری جهانی را ایجاب می کنجایگاه برتر، ضرورت به عهده گر

ز یاست خارجی آمریکا تا پیش اطبق این منطق که قدرتمندترین منطق سانزواگرایی: 

به  ،کاآمری ی ههای جهانی بود، این کشور خود را از تمام درگیری های خارج از مرزهای قارّجنگ

ند که داشتنطق عقیده مداشت. سیاستمداران معتقد به این دور میبه ،ویژه منازعات فراآتالنتیک

ای هی و قارّزهای ملّتوانایی انجام و پیگیری منافع حیاتی خود را در چارچوب مر آمریکاهمتّحدایاالت

 (.104: 1387کاالهان، ندارد ) وجود داشته و به همین جهت هیچ دلیلی برای خروج از این مرزها

مریکا قائل آ همتّحدایاالتالعاده ای برای این سیاست هیچ گونه قدرت خارقمنطق لیبرالیسم: 

سترش ا آن را دارای قدرت گسترش آزادی در جهان می داند. طبق این نگرش، با گامّ نیست

استه ک نیز بازارهای آزاد میان کشورها، ضمن گسترش دموکراسی و حقوق بشر، از میزان منازعات

 (.1392اهد شد )بشیریه، تری تبدیل خوجهان به جای امن ه و در نتیجه کلّشد
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گرایی جمعی است. بدین این نگرش مبتنی بر چندجانبهاساس گرایی لیبرال: المللمنطق بین

رسید.  مسائل ای مشترک جهت حلّصورت که از راه همکاری با سایر کشورها می توان به نقطه

 مقوالتی در یهای صرفاً نظامی نیست، بلکه دربرگیرندی آمریکا مقولهین سیاست، امنیت ملّطبق ا

ل است، تأمّ جهت حفاظت در برابر آثار خطرناک وابستگی متقابل است. آنچه در این راهبرد قابل

ی ههای چندجانبریه تنها از راه همکامتّحدی ایاالتاین است که در چارچوب این دیدگاه، امنیت ملّ

 (. 172: 1387کاالهان، شود )جهانی تقویت می

نداشته و  وجود لالملمنطق هیچ گونه سلسله مراتبی در نظام بین طبق اینگرایی: منطق واقع

ینوابط بقدرت است که ابزاری در دست کشورها به جهت ایفای نقشی در ر یاین عناصر موازنه

ی قدرت موازنه ی فراتر از حفظه هیچ گونه منافع ملّمتّحدالملل خواهد بود. بدین ترتیب ایاالت

 ین منطقگیری اکافی برای حفظ آن را در اختیار دارد. از سوی دیگر، پیا قدرت امّ جهانی نداشته

 باشدداشتهکند که هیچ گونه التزام اخالقی و انسانی در قبال سایر کشورها وجود نایجاب می

 (.68: 1387)کاالهان، 

 این دولت در یراهبرد منطق ترین را اصلی درسیاست خارجیواقع گراییتوان منطق  می

 گونه حسّر هربی قدرت، اولویت منافع ملّ یی نمود. همانگونه که بیان شد، موازنهخاورمیانه تلقّ

ر سیاست این منطق دی اصلی تشکیل دهنده ی ندی به قوانین و معاهدات، شالودهد و پایبتعهّ

در  آمریکا همتّحدایاالتتوان اصول راهبردی سیاست خارجی براین اساس می خارجی هستند.

 خاورمیانه را بدینگونه شرح داد: یمنطقه

 ای قهدهای منطو اقتصاآمریکا ه متّحدالت احفظ جریان آزاد منابع انرژی و تجارت که برای ای

 و جهانی بسیار حیاتی است.

 ه.حدمتّتضمین عبور و دستیابی به امکانات به جهت حمایت از عملیات نظامی ایاالت 

  تروریسم.مبارزه با 

 ترش سالح های متعارف و غیرمتعارف.مقابله با گس 

 حقوق بشر ترویج رشد اقتصادی، دموکراسی و(Blanchard; et.al;2012). 

ی در قالب فارس که اغلب به طور کلّخلیجی ههای حوزآمریکا با پادشاهیهمتّحدروابط ایاالت

و همزمان با شکل 1970 یهده درطولشوند، نام برده می GCC[P]فارسی همکاری خلیجاشور

تری به خود گرفت.این روابط از زمان یتر و جدّ، شکل منسجم1980گیری این سازمان در سال 
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ذکر شده، در چارچوب همکاری و مشارکت امنیتی جهت محافظت از منابع انرژی، تعریف شده 

خاذ سر چگونگی تعریف و اتّ هرچند که برخی مواقع اختالفاتی بر (.Blanchard; et.al;2012)است 

ا وجود روابط گرم نظامی و ای به وجود آمده است؛ بسیاست انرژی، مبارزه با تروریسم و صلح منطقه

فارس، مهمترین چالش و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجآمریکا ه متّحداقتصادی ایاالت

 های پادشاهیوجود همین حکومتقه، در منط آمریکاه استراتژی ها و سیاست های موجود بر سر را

های پادشاهی مطلقه، آن است؛ چرا که وجود این دست دولتای ن منطقهامتّحدبه عنوان مهمترین 

ی آمریکا در منطقه را به چالش های حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مذهبی سیاست خارجاولویت

 (.Blanchard; et.al;2012)کشند می

 عی اصلیکه مدّ آمریکا همتّحدان نزدیک ایاالتمتّحد ه یحلقهایی در وجود چنین حکومت

طلبانه و دموکراسی ل به سیمای صلحخدشه ای قابل تأمّ دموکراسی و حقوق بشر است، زحمایت ا

ش مردمی کشورهای عربی خاورمیانه و خیز 2011اخته است.رخدادهای سال آن وارد س یهخواهان

واداشته است تا به اولویت های  های این منطقه رامنطقه، دولت ه یعلیه حکّام مطلق و شمال آفریقا

ست روشنی زمانی سیا یهه در این برهمتّحدا ایاالتامّه نزدیک تر شوند؛ متّحدایاالت یهتعیین شد

خاذ ننمود. این کشور صرف نظر از اینکه حکومتان خود اتّمتّحداسته علیه را در قبال ملّت به پا خ

اند، گرفته شن در پیستی را در قبال اعتراضات و معترضافارس چه سیاخلیج ه یهای حاشی

خود  ه ینیازمند حمایت آنها در منطقه است. این دولت در جهت دستیابی به اهداف سیاست خارج

 ،و مشخصاً حفاظت از جریان مستمر انرژی یهنیازمند حمایت دولت های مذکور، به ویژه در زمین

سو، دسترسی مستقیم به تسهیالت آن کشورها که در چارچوب معاهدات نظامی نفت است. از دیگر 

های ها در منطقه و همچنین حمایت از مأموریتدوجانبه تضمین شده است، برای انجام مأموریت

فارس این خلیج یههای حوزعراق و سوریه بسیار حیاتی است. از دیگر سو، حکومت افغانستان، 

از امنیت آنها در مقابل  آمریکاهمتّحدا به نوعی حمایت غیرمستقیم ایاالتترتیبات و سازوکارها ر

همین روابط، از سوی  ه یهرچند که در سال های گذشته به واسط .حمالت خارجی می بینند

روابط آمریکا، ه متّحدایاالت (.Blanchard; et.al;2012)اند اخلی مورد انتقاد قرار گرفتهد برخی مجامع

 -در ظاهر  -که هدف خود را از این روابط  استهی با این کشورها داشتهو قابل توجّ النظامی فعّ

فی نموده است. معرّ ایران، مقاوم نمودن این کشورها در مقابل تهدیدات احتمالی جمهوری اسالمی

ترین سیستم های نظامی خود را در اختیار این پیشرفته آمریکا همتّحدی ایاالتدر مواردی حتّ

 آمریکا همتّحدکشورها قرار داده است ) مانند سیستم تاد(.از سوی دیگر وسعت روابط نظامی ایاالت

ان غیر ناتو متّحدبه بزرگترین  لمبدّبحرین و کویت که ی بوده است دّدرحبا برخی از این کشورها 
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(MNNA) ه قابل توجّ ک این کشورها نیزدر خا آمریکاهمتّحدی نظامی ایاالتاند. حضور نیروهاشده

هزار نیروی نظامی آمریکایی در 40نشینی از عراق، در حدود ای  که پس از عقببه گونهاست؛ 

هزار 5نفر در قطر،  7.500هزار نفر در کویت، 23ند که از این میان دفارس باقی مانخلیج یهمنطق

 .(Blanchard; et.al;2012) هستنده متّحدهزار نفر در امارات عربی 3نفر در بحرین و حدود 

 آمریکاهمتّحدایاالتقرارداد تسلیحاتی عربستان ـ  .3

نالد ترامپ ، دوو روی کارآمدن  آمریکا همتّحدایاالتدر  2017پس از انتخابات ریاست جمهوری 

 همتّحدتایاالی در اصول سیاست خارجی خواه در این کشور، شاهد تزلزل جدّنامزد حزب جمهوری

 سایؤایر رس، برخالف تا به امروز ریبر مسند ریاست جمهو نشستنهستیم. ترامپ از زمان  آمریکا

 نی ارائهروشمنسجم و یا دکترین سیاست خارجی  یگونه برنامه، هیچاین کشوردر پیشین  جمهور

ه کی وی ) که این امر تا حدود زیادی نشأت گرفته از شخصیت فردرسد نداده است و به نظر می

 .تزلزل را به وضوح در آن مشاهده نمود( است توانمی

 ی بارز اوهااز جمله شخصیت. آمریکااست درساختارسیاسی ایپدیده ترامپ رسددونالد نظرمی به

یی دارگرااقت بازشناخت، بررسی سخنرانی ها و مطالب منتشر شده از وی توان بامیکه 

 ست.ا تیاقتصادسنّه ی درعرص یتقموفّو ل مالیتموّ،یت،نژادپرسخودشیفتگی،یستیززنشدید،

 اباتدرانتخ دولتی درکارهایسیاسی و اجرایی وسابقه ی برخورداری از تجربه بدون ترامپ

 ترینرگبزی  اداره انرسیدوسکّ پیروزی آمریکابه باساختارسیاسی مخالفت رغم وبه حضوریافت

 ونه است لئقا یارزش آمریکا سیاسی ساختارهای برای نه ترامپ. رادراختیارگرفتغرب  جهان قدرت

است که  ص شدهتا این جای کار مشخّ. دهدمی آمریکابها خارجی سیاسته ی پذیرفته شد اصول به

رؤسای  مناسبی )به مانند یهپذیری نداشته و به همین دلیل رابط مشورتروحیه و منش  وی

رسد که به نظر می به و ندارد درآمریکا وفکری العاتیاطّ سیاسی ساختارهایبا جمهور پیشین(

 فردی،جمهورآمریکا رئیس چهل وپنجمین کمنظردست ازاین. ساختاروخودمحوراستضدّ تشدّ

 ارجیخ سیاست تاخطوط اصلی است شده باعثله،مسئ این. آیدشمارمی به سفید درکاخ استثنایی

 .(Mc Adams,2016) باشد کدرومبهم تشدّ آمریکابه

 رد:ک را در موارد زیر خالصهترامپ توان محورهای سیاست خارجی دولت ی میبه طور کلّ

 رایی ی گلّن مقان از آن به عنوازمینه ها که محقّ ه یارجحیت منافع حیاتی آمریکا در هم

 افراطی یاد کرده اند.
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 ی و المللبینهای مانی اعم از سازالمللبینهای شرکا و نهادی گرایی در مقابل همه  جانبهیک

 ان غربی.متّحدالخصوص در برابر علی

 .انزواگرایی 

 برتری جویی. 

 مپ که ترا زم استاله ذکر این نکته نیز البتّ ، به ویژه داعش.گریمبارزه با تروریسم و افراطی

 تمام جریان های اسالمی و اسالمی گرایی را مترادف با تروریسم می داند.

  (؛1395فام،گسترش قوای نظامی)یزدان بسط و 

ریان جحفظ ار و کنترل محور مقاومت، در کن یلاسرائخاورمیانه، امنیت  یهدر رابطه با منطق

ان ار حریفاست. مه برخورداردر دولت وی ی از جایگاه ویژه و خاصّ ،آمریکا همتّحدایاالتانرژی برای 

ی سیاست خارج منطق رئالیستی یرود که در سایهمنطقه نیز از مواردی به شمار می هایقدرتو 

یکسون نرین امنیت دوستونی ست. عربستان سعودی، پس از مطرح شدن دکتاقابل بررسی  آمریکا

ب ع انقاله از وقوای یافت. جایگاهی کجایگاه ویژه آمریکا، همتّحدایاالت در چارچوب سیاست خارجی

 است یت یافتهز پیش اهمّون نظامی، بیش ااز میان رفتن ست اسالمی در ایران و متعاقباً

منیت ااست که بار  از آن تاریخ به بعدهمواره سعی کرده آمریکا همتّحدایاالت.(1389)طاهری،ترابی، 

ی مانه روش ساد نظامی و فعقد قراردادهای متعدّفکند. نوعی بر دوش عربستان بینظامی را نیز به 

 ریکاآم همتّحدایاالتیت راهبردی این دولت برای موشکی تاد به عربستان، گویای اهمّی پیشرفته 

 خاورمیانه است. یدر منطقه

از  و پیش 2017می 9و عربستان که در تاریخ  آمریکا همتّحدایاالتا قرارداد اخیر نظامی میان امّ

 ریاض به _تناست، فصلی نوین در روابط امنیتی واشنگترامپ به ریاض منعقد شدهی روزه  8 سفر 

ه شرح ظامی بنیات این قرارداد های منطقه است. جزئی برای دولتآید و حامل پیام مهمّ شمار می

 زیر است:

سالح به قراداد فروش  8به امضای طرفین رسیده است شامل  2017می  8در  این قرارداد که

 میلیارد دالر است.95امی به ارزش فاهم نامه برای فروش ادوات نظت 34میلیارد دالر و12.5ارزش 

پرداخت شود و از سمت وزارت دفاع  واشنگتنطرف سعودی به  ها ازبه محض اینکه پول این قرارداد

، اجرایی خواهد شد.طرف سعودی مذاکره کننده در این قرارداد تحویل گردد،به صاحبان صنایع 

جوزف ریسکی مدیر آژانس  ساالرو دریا استاحمدالخطیب مشاور ارشد وزیر دفاع سعودی بوده

 National).ن در این مذاکرات شرکت داشته استواشنگتاز ی های دفاعی نیز به نمایندگی همکار
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Interest, 2017).  ی همکاری های دفاعی و واگذاری سامانه ی محور اصلی این مذاکرات در زمینه

داد در ست. الزم به ذکر است که این قرارموشکی پاتریوت به عربستان ای موشکی تاد و سامانه

ل آن ت تنظیم شده و اجرایی خواهد شد. بخش اوّت و بلند مدّکوتاه مدّدوبخش 

میلیارددالری بوده و بخش دیگری از قرارداد نیز در خصوص واگذاری ادوات نظامی در 110قرارداد

 .(CNBC, 2017)میلیارد دالر خواهد بود 350ر حدودسال است که ارزش آن نیز د10طول 

صلی ه هدف اکنظامی، کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد ی  همزمان با اعالم عقد این معاهده

المیه این این اع طه بال در رابمّی قابل تأمقابله با تهدیدات است. نکته  ،واشنگتن از عقد این قرارداد

ر دمشهر قیت آمیز موشک بالستیک میان برد خراست که این قرارداد درست پس از آزمایش موفّ

این، فروش برعالوه. (National Interest, 2017) اسالمی ایران امضا شدط جمهوری خلیج فارس توسّ

بزرگتر  از سوی روسیه به جمهوری اسالمی ایران و پیش بینی عقد معاهدات 300اس  ی سامانه

 ل شدهنظامی میان طرفین نیز به موضوعی نگران کننده برای ریاض، تل آویو و واشگنتن بد

ه نمود یز اشارهای همسایه نگیری نظامی دولتآویو از بابت قدرتبه نگرانی تل همچنین بایداست.

شته ظهار دافید اه واشنگتن در خالل یکی از بیانیه های خود از سوی یکی از مقامات کاخ سکه البتّ

واهد پایبند خ به برتری نظامی تل آویو در منطقه خاورمیانهآمریکا  همتّحدایاالتاست که دولت 

 .(1396ماند)ایرنا،

در  تاس ارقر ،های واگذار شده به عربستانسفید اعالم کرده است که این سالحهم چنین کاخ 

ان قویت توتها برای ن آا بخش عمده ای از امّ ؛های یمن مورد استفاده قرار گیردجنگ با حوثی

ر منتش شی که از سوی کاخ سفیدگزار طبق گرفته خواهد شد.به کار تمدّامی ریاض در بلندنظ

قا ن را ارتت در حمالت ارتش عربستاگیری و دقّقابلیت هدف تجهیزات، وها سالح این ،ستاشده

 ی نظامیوزش نیروعالوه بر واگذاری این ادوات به عربستان، آم آمریکا همتّحدایاالتخواهد داد و 

 .(National Interest, 2017) عربستان برای استفاده از این ادوات را نیز تضمین خواهد کرد

 (:VOA,2017)یل شود شامل موارد زیر خواهد بود ادواتی که قراراست به عربستان تحو

  تانکادوات زرهی مانند M1 AzS Abrams  

 هلی کوپتر و نفربر 

 سیستم دریایی شامل ناو، ناو شکن 

  ناوگان هوایی شامل بویینگF-15 SA 

 ایانواع سامانه های ماهواره 

 سامانه موشکی پاتریوت و تاد 
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داد رنعقاد قن و اتسلیحات در عربستا داتارباید به این نکته نیز اشاره کرد که خرید و و هالبتّ

ست. دیدی نیج ه یلی قدرتمندی برخوردار است و مسئشینه از پی آمریکا،همتّحدایاالتنظامی با 

قابل  وگیر چشم میان ریاض و واشنگتن است که عدد یت دارد رقم قراردادآنچه در این برهه اهمّ

به ت.سابقه اسقراردادهای نظامی میان طرفین، بیکه در قیاس با سایر  را نشان می دهد یهتوجّ

ی به المللنبیطور کل در پنج سال اخیر نرخ واردات اسلحه و خرید و فروش ادوات نظامی در سطح 

ی ها در فاصله ه، این هزینSIPRI ی سهسّی افزایش داشته است و به گزارش مؤهطرز قابل توجّ

 استدرصد افزایش داشته 48، 2011ا ت 2007 سالهایی در مقایسه با فاصله 2012-2016زمانی

الهای سی ه که از این میان رقم عمده ای اختصاص به خاورمیانه دارد. در خاورمیانه، در فاصل

 29 ، افزایش یافته که این رقم2007-2011درصد به نسبت  86، خرید تسلیحات 2016-2011

های نهن هزیه بخش باالیی از ای؛ البتّدهداص میصدرصد از واردات جهانی اسلحه را به خود اخت

به  بستاناز این میان سهم عر مربوط به درگیری های داخلی کشورهای خاورمیانه است. ،نظامی

پس اشته و ددرصد رشد 50طتسلیحات در خاورمیانه، به طور متوسّی عنوان بزرگترین وارد کننده 

میانه جای می اسلحه در خاوردوم بزرگترین خریداران ی درصد رشد، در رده 245از آن نیز قطر با 

 .(SIPRI, 2016) گیرند

 

 همتّحدبررسی رفتار عربستان پس از انعقاد قرارداد تسلیحاتی با ایاالت  .4

. بی ه استجّل توقاب ، با همسایگان و دولت های منطقهرفتار عربستان پس از انعقاد قراداد نظامی

می سران غیر رس های رسمی وبیانیهمواضع علیه جمهوری اسالمی ایران و ی پروایی در ارائه 

ذب نوعی آرامش خیال کاه ی های خبری و صفحات اجتماعی، نشان دهندسعودی در کنفرانس

ا ربستان برفتار عجایی که موضوع مقاله در رابطه با از آنناشی از این خرید عظیم تسلیحاتی است. 

ویژه محور مقاومت است، این بخش به بررسی رفتار این دولت باکشورهای های منطقه و بهدولت

 یابد.عضو محور مقاومت و سایر همسایگان عربستان اختصاص می

 . مواضع عربستان نسبت به قطر4.1

ن صورت عربستا و ریکاآم همتّحد ایاالت میان فاقی که پس از امضای قرارداد نظامیترین اتّمهم

سعد  تان در سطح دیپلماتیک با قطر و مسائل پیش آمده پس از سفرگرفت، رفتار تند عربس

 حریری، رییس جمهور لبنان، به عربستان بوده است.
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پس از اظهارات شیخ تمیم، امیر قطر، در رابطه با قدرت ایران در  میان عربستان و قطر تنش

پس  رسمی قطر خبرگزاری عای به ادّ منطقه و جایگاه حماس در معادالت فلسطین شروع شد. وی

از قرارداد تسلیحاتی میان عربستان و از پایان اجالس کشورهای عربی در یک سخنرانی 

قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه است و که ایران  انتقاد کرد و اظهارداشت همتّحدایاالت

ت پس از این . تنها چند ساع(BBC, 2017/.6/05) ت فلسطین استحقیقی ملّی یز نماینده حماس ن

 طتوسّرسمی دولتی آن ای رسمی اعالم کرد که وبسایت خبرگزاری اظهارنظر، حکومت قطر دربیانیه

 ,BBC)را رد کرد و آن را بی اساس خواند هکرها هک شده و انتساب این سخنان به امیر قطر 

، بسیاری از دولت های عرب نیز به قطع رابطه با قطر مبادرت سخنرانیپیرو این ا امّ .(2017/06/05

ی پس از اعالم رسمی قطر مبنی بر اینکه خبرگزاری های عربی، حتّاین واکنش دولتورزیدند. 

ط هکرها هک شده و سخنان منسوب به امیرقطر رد شده است نیز اندکی کاهش رسمی قطر توسّ

 ،تمامقطردریایی و هوایی با های زمینی، تماس ضمن قطع تمام عربستاندولت پیدا نکرد. 

به تحریک هم متّکشور قطر را  این دولت .نموددوست را دعوت به چنین کاری کشورهای برادر و 

های مرتبط با ایران برای مین مالی گروهأتروریستی و ته ی حانهای مسلّالیتیت از فعّای، حمارسانه

 .(BBC, 2017/06/05) نمودهمسایگان انجام خرابکاری و گسترش هرج و مرج در 

فتر ستن دببا ایران، از شروط عریستان برای ازسرگیری روابط عادی خود با قطر، قطع رابطه 

 ه قطرتّبه الکاست  ترکیه در این کشور و بستن پایگاه نظامی الجزیره تعطیلی دفترحماس در قطر، 

 .(BBC, 2017/06/25)این شرایط را رد کرد ی همه 

 ا دوحه،کره بدر مذا خواهی ریاضا کنون به راه حل نرسیده و زیادهتنش میان قطر و عربستان ت

ضح و یان واماین است. آنچه که در جامع برای خروج از تنش شده حلّه یک راهیابی بمانع از دست

ر شتر قطرسد این است که تنش میان قطر و عربستان، موجب نزدیکی هرچه بیمبرهن به نظر می

ک ه در یبندی جدیدی در منطقه پدید آورده است کمی ایران شده است و جبههبه جمهوری اسال

 ارند.رار دان عرب قمتّحدر سوی آن ایران، ترکیه و قطر و در سوی دیگر عربستان، بحرین و سای

 

 مواضع عربستان نسبت به محور مقاومت .4-2

 ایران. 4-2-1

این زای این دولت در منطقه نبوده است. تنش ن علیه قطر، تنها اقدام اخیرا اقدامات عربستاامّ

ترین کشور ان برجسته، جمهوری اسالمی ایران، به عنوصاًنسبت به محور مقاومت و مشخّ دولت
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های عربستان در ماهاست. خاذ کردهتر نسبت به گذشته اتّنیز مواضع تند و تهاجمی مقاومتمحور 

ست.این داخته اعلیه جمهوری اسالمی ایران نیز پر و جنجالی زیادی به اظهارنظر های تند اخیر

رنگ ن و عربستا همتّحدایاالتالفاصله پس از عقد قرارداد تسلیحاتی میان بیانیه ها و اظهارنظرات ب

در یک  ،عهد عربستانسلمان، شاهزاده سعودی و ولیاند. چنانکه بنبیشتری گرفتند و تندتر شده

به تفاهم رسید؟ منطق ایران زمینه سازی برای  ]ایران[چگونه می توان با آنان»سخنرانی گفته بود: 

نظام هدف اصلی ...ق می شودظهور مهدی است که آن هم از طریق سیطره بر جهان اسالم محقّ

ایران رسیدن به قبلۀ مسلمانان است. ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه 

)العالم، « فکر افراط گرای ایران مانع گفتگو با تهران است....ایران را میدان جنگ خواهیم کرد

تهدید  شد و طرف ایرانی نیز در مقابل این سخنرانی با واکنش تند ایران مواجه. (13/02/1396

در قبال ایران  همتّحدایاالتهای جدید چنین پس از اعالم سیاستعربستان پاسخ تندی داد. هم

ط ترامپ، رییس جمهور این کشور، عربستان نیز از سیاست های این دولت علیه ایران حمایت توسّ

به زعم موشکی ایران است. ی مبنی بر کنترل برنامه  سیاست های جدید .(Haaretz,2017/10/13)کرد

ریاض، ایران از لغو تحریم های اقتصادی برای بی ثبات سازی خاورمیانه سوء استفاده کرده است و 

)دویچه  خاورمیانه بدل شده استی رای منطقه برنامه های موشکی جمهوری اسالمی به تهدیدی ب

 همتّحدالتایاملک سلمان، پادشاه عربستان، پس از اعالم راهبرد جدید . (13/10/2017وله فارسی، 

اتژی قاطع حمایت خود از استردر قبال ایران و برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(،  بر  آمریکا

های وی ان آمریکا و تالشمتّحدد ترامپ برای همکاری با تعهّو کید کرد أآمریکادر قبال تهران ت

 .(15/10/2017)یورونیوز،  ستودیی با سیاست تهاجمی ایران را برای رویارو

مایت از مواضع ایاالت در ح اجمی نسبت به جمهوری اسالمیتههای تند و گیریاین موضع

اقدام عمده  2 شود. این کشور در سپتامبر سال جاری،ه آمریکا نسبت به ایران خالصه نمیمتّحد

ی حادیهایرانی در اتّ ی ضدّعلیه جمهوری اسالمی ایران انجام داده است. نخست، تشکیل یک کمیته

ه در قاهره است که با مشارکت عربستان، یحادی اعضای اتّی نشست وزرای خارجهو در حاشیه عرب

ای در سطح وزاری خارجه حادیه عرب جلسهپس از آن، اتّاست.امارات، مصر و بحرین انجام گرفته

کرد. ای را علیه ایران آماده و آن را در این جلسه ارائه چهارجانبه قطعنامهی کمیته  .برگزار کرد

داخلی  دخالت ایران در امور"ها آنرا که ای، آنچه عالوه بر این، اعضای این کمیته با صدور بیانیه

و نیز  "اقدامات تروریستی"این بیانیه ایران را به انجام  .محکوم کردند ،خواندند "های عربیکشور

عی دخالت مدّ ،چهار کشوری کند.وزاری خارجه شورای امنیت متهم می 2216 ی نقض قطعنامه

ای و های هستهعربی از برنامهی ایران و ترکیه در امور سوریه شدند و آن را محکوم کردند. کمیته 
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عرب در قاهره، ی حادیه جلسات اتّی عالوه بر این، در حاشیه . موشکی ایران هم ابراز نگرانی کرد

ی اش، شکری، دیدار و گفتگو کرد. احمد ابو زید، سخنگوی وزارت خارجه جبیر با همتای مصری

یت هماهنگی شکری در دیدار با جبیر بر اهمّ که های دو طرف گفتمحتوای گفتگو ی مصر درباره

)العالم،  استکید کرده أت "عربیی مداخالت خارجی در منطقه "مقابله با ی ریاض و قاهره درباره 

20/6/1397). 

ی نشست سران اعضای سازمان ملل در حاشیه ی آخر سپتامبر ودر هفته دومین اقدام

 "ایهحاد علیه ایران هستاتّ"با شرکت در نشستی تحت عنوان  است. عربستان،صورت گرفته،متّحد

الملی علیه جمهوری اسالمی ینبی های منطقه و جامعه نمودن دولت متّحدتمام سعی خود را در 

د ی عربستان در این نشست علیه ایران مواضع تناست. عادل الجبیر، وزیر امور خارجهایران نموده

ه در نشست گرو سعودیی عادل الجبیر وزیر خارجه است. قبلی ریاض علیه تهران را تکرار کرده

یمن را  که این کشور جنگ ادّعا کرد شدای که در نیویورک برگزارهحاد علیه ایران هستالبی اتّ

لی شبه مین ماأای برای ت: ایران از توافق هستهعای خود افزودادّ ی وی در ادامه.انتخاب نکرده است

نیروی ایرانی  2500مچنین مدعی شد که هالجبیر .ها در یمن استفاده کرده استنظامیان و حوثی

ی عربستان در ادامه ی خارجه  وزیر.شبه نظامی شیعه در سوریه حضور دارد 10000و 

 عده نیزه از القاخود گفت: ایران حامی تروریسم است نه فقط از طریق حزب اهلل بلک هایسخنرانی

 (3/7/97. )العالم، کندحمایت می ،کندکه آزادنه در سوریه رفت و آمد می

ارها بیران را اایران فراتر گذاشته و ی پا را از اعالم مواضع نسبت به جمهوری اسالمیعربستان حتّ

 درراستای واکنش به هدید ریاضاست. آخرین تهدید کردهت ی نظامی و برخورد قهریبه حمله 

فتی نبر این گذرگاه  یت ایرانحاکم ی هرمز و حقّاظهارات مقامات ایرانی در رابطه با تنگه

 سازمان شورای امنیت ،دهرمز را ببندی اگر ایران تنگه  اند کهعربستانی اظهار داشته مقاماتبود؛

نرژی امشاور وزیر  ا،ابراهیم المهنّ.اقدام نظامی در این زمینه را خواهد داد ی ا اجازهملل احتمالً

دب را المنهای هرمز یا بابتواند تمام یا بخشی از تنگهایران نمی :شنبه گفتروز سه ،عربستان

تواند صادرات )نفت( این های کنونی علیه ایران نمیمسدود کند. وی همچنین افزود که تحریم

 (28/2/2018)یورونیوز، .ف کندکشور را به شکل کامل متوقّ

 

 سوریه .4-2-2
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 گردد.باز می 2012آگوست  7ی ملک عبداهلل در الت سوریه، به بیانیهآغاز ورود عربستان به تحوّ

بیانیه که در محکومیت اقدامات دولت نسبت به شهروندان سوریه صادر شده است، به دولت در این 

ها، به کشتار مردم سوریه پایان سازیدهد ضمن لحاظ کردن عقالنیت در تصمیمسوریه هشدار می

دهد.این بیانیه که درآن اصالحاتی را جهت برون رفت سوریه از وضعیت کنونی به بشاراسد پیشنهاد 

 ,Nakamura)کندل میگر در امور سوریه مبدّلین دولت عربی مداخلههد و عربستان را به اوّدمی

های ال در پیگیری سیاستی، نقشی فعّاین کشور از آغاز مناقشات سوریه، به طور جدّ .(9 :2013

ی جالب ا نکتهپرداخت. امّخود در قبال این کشور داشت و به تجهیز نیروهای معارض سوری می

های علنی و ایفای های عربستان در قبال سوریه، روی آوردن به سیاسته در تغییر سیاستتوجّ

ف کردن دولت اسد است. ریاض که تا پیش از این، سعی ی سیاسی برای متوقّال در عرصهنقش فعّ

ای عملی به گونههای معارض سوری داشت، اکنون در ایفای نقش در سایه را برای پشتیبانی از گروه

دیپلماتیک برای نیل به این حمایت از نیروهای مخالف روی آورده است و سعی دارد از ابزار  به

عربستان در توئیتر به نقل از وی نوشت: ی حساب کاربری وزارت امور خارجه استفاده کند.  مقصود

ن سوری به منظور نشستن بر سر میز مذاکره در اان برای هماهنگ کردن مواضع معارضعربست

عربستان دو بار در . تالش می کند ،سیاسی تنش نظام سوریه با هدف دستیابی به حلّمقابل 

تی را برای أارض سوری بود تا از میان آنها هیمیزبان گروه های مع 2017و نوامبر  2015دسامبر 

ی الجبیر که در یکصد و پنجاهمین نشست وزیران خارجه .مذاکرات صلح سوریه در ژنو انتخاب کند

عا کرد: ریاض قصد دارد تا ثبات، حاکمیت و تمامیت عرب در قاهره سخن می گفت ، ادّی حادیه اتّ

شورای امنیت سازمان ملل  2254 ی ارضی سوریه را بدون دخالت بیگانگان با التزام به قطعنامه

سعی کرد تا با پشتیبانی لجستیک از  2018همچنین این کشور در آوریل  .مین کندأت متّحد

فرانسه،  آمریکا،همتّحدعربی، با مشارکت ایالت -عبری-سوری و تشکیل محور غربی نیروهای معارض

مواضع نظامی روسیه و جمهوری اسالمی ایران در و اردن،  عربستان، امارات، اسرائیلانگلستان، 

با  مذکورهای نیز دولت سوریه را تضعیف کرده و معادالت این کشور را به نفع خود برهم زند. اخیراً

اقدامات سیاسی و دیپلماتیک جهت ایجاد نظام  به گروه کوچک سوریه،ل گروهی موسوم تشکی

شامل کشورهای فرانسه، آمریکا،  «سوریه گروه کوچک»اند.شده را پیگیر سیاسی جدید در سوریه

انگلیس، اردن و عربستان سعودی در نشستی در پاریس گردهم آمدند تا یک راه حل سیاسی برای 

همکاری  مسکوبرای ازآمادگی– روسیهی  وزیرامورخارجه -بحران سوریه پیدا کنند. سرگئی الوروف

که  ن گفتگوها در حالی بودده است. ایهای حاضر در اجالس آستانه با گروه کوچک خبر داطرف

کار در ی تبهمهمترین مرکز استقرار گروهها -ها به عملیات احتمالی ارتش سوریه در ادلبچشم

ی گروه کوچک سوریه همچنین تشکیل کمیته .(ANF news, 14/9/2018)ستدوخته شده ا -سوریه
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مکانیزم مناسب »و اعالم کرد که این کمیته  نظارت سازمان ملل را خواستار شد قانون اساسی تحت

برای بررسی اصالح قانون اساسی و انتخابات و رسیدن به راهکار سیاسی برای سوریه است و سازمان 

این ی در ادامه .قانون اساسی را تشکیل دهدی ملل باید در سریعترین زمان ممکن، کمیته 

ط ثبات مناطقی که توسّ از باید»ه است که با تأکید بر شکست نهایی داعش، اعالم شد هادپیشنها

 المللی و شرکایش آزاد شده، حمایت صورت گیرد که در واقع عناصر الزم برای حلّائتالف بین

تدابیر ضروری را برای جلوگیری از ی همه »عا که این گروه با این ادّ.«سیاسی بحران سوریه است

اصالح قانون اساسی نیز اعالم کرد: ی درباره « ردخاذ خواهد کسالح شیمیایی در سوریه اتّازاستفاده 

بیشتری بین قوا به وجود آید باید دولت را ی باید اختیارات رئیس جمهور تعدیل شود تا موازنه »

ص شود. نخست وزیر و رهبری کند و اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور مشخّ ،نخست وزیر

ه موافقت رئیس جمهور نباشد، دستگاه قضا باید دولت نیز باید به صورتی تعیین شوند که مشروط ب

استقالل بیشتری داشته باشد.. باید پس از اصالح بخش امنیتی، نظارت مدنی بر آن بیشتر 

 ای باشد، باید موانع نامزدی انتخابات برداشته شودشود...باید قدرت به صورت غیر متمرکز و منطقه

 .(23/6/97)العالم فارسی، 

به  اومت،با بررسی مواضع عربستان در قبال سوریه، همانند سایر دولتهای عضو در محور مق

و  تر را جهت تغییر حکومتاین کشور در قبال دولت اسد، روشی تندتوان دریافت که سادگی می

فای نقش است. بیرون آمدن از سایه و ایروی کار آمدن دولت همسو با ائتالف خود، در پیش گرفته

ت شهود اسم های مقامات عربستانی کامالًامور سوریه، در اقدامات و سخنرانی گریدر مداخله الفعّ

است تا تحت های اخیر، بارها سوریه را مستقیم و غیر مستقیم تهدید کردهو این کشور در ماه

 وادار به تغییر رفتار کند. المللی، دمشق راای و بینفشارهای منطقه

 

 یمن. 3-2-4

د، شور دارکبستان به یمن، که ریشه در تاریخ و نگرش ژئوپلتیکی عربستان به این عری حمله 

ی نظامی به یک کشور نیست. حمله به یمن نه در مقام کدام از شرایط مشروع حملهمطابق با هیچ

ه خودی درواقع این حمله ب است؛ز شورای امنیت انجام گرفتهاست و نه با مجوّدفاع مشروع بوده

اوز به ل به زور، اقدامی نامشروع و تجصل توسّالمللی، یعنی ابینی ی آمره شمول قاعدهخود، تحت 

)تهورثی،  آیدالملل به حساب میامنیت بین ی نسبت به صلح وکشور یمن است و تهدیدی جدّ

 است:به شرح زیر عنوان شده ی نظامی عربستان به یمنهای حمله بهانه .(1394
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 .از عربستاندرخواست کمک منصورهادی 

 .نجات مردم یمن از دست انصاراهلل

 بود.ادهط انصاراهلل به مخاطره افتمین ثبات و امنیت مرزهای جنوبی عربستان که توسّتأ

 .(1395آبادی، ط یمن )ولدانی، امیناشغال نظامی ایران توسّ

 ف عربی،تالتشدید یافته است و ائ یمن علیه تانعربس های اخیر، حمالت و اقدامات نظامیدرماه

اند. دهورزی ال امارات، به پیشروی خود در خاک یمن مبادرتبه رهبری عربستان و با مشارکت فعّ

هیز خود آمریکا را منبعی عظیم جهت تجهمتّحدنظامی خود با ایاالت  دادرعربستان که به نوعی قرا

، قصد تسلیم کشوری این محاصرهو  ت فشارهای نظامی خود علیه یمنبیند، با افزودن بر شدّمی

ی حاصره مر را دارد. تشدید در این کشوهای ایرانی به زعم خود، تضعیف پایگاهنمودن انصاراهلل و 

خامت و( که به 1/7/97م، ) العالات نفتیو مشتقّ های حامل سوختیمن و جلوگیری از ورود کشتی

تان اسد به تعدّشکی متجاوز به بندر الحدید و حمالت مواست، اوضاع انسانی در یمن انجامیده

توان وضوح می ( در یمن، از دیگر اقدامات اخیر عربستان در یمن است که به6/7/97عسیر)العالم، 

 تشدید اقدامات ریاض را در این کشور، مشاهده نمود.

،  همتّحدایاالتبا بررسی بیانیه ها و اقدامات عربستان سعودی پس از انعقاد قرارداد تسلیحاتی با 

پروا تر و تندتر هی بیکه لحن سخنان سران این کشور، به طرز قابل توجّبه سادگی میتوان دریافت 

آفرینی در منطقه به وخامت اوضاع فراتر از آن، اقدامات عملی عربستان در راستای نقششده و

نطقه رسد عربستان،  سیاست تهاجمی جدیدی در مبه نظر می است.امنیت در خاورمیانه انجامیده

 سفر سعدحریری آمده طیّمداخله در امور لبنان و حواشی پیشخاورمیانه درپیش گرفته است.ی 

تر ی مشکوک او، برخورد دیپلماتیک عربستان و قطر، نقش آفرینی وسیعبه ریاض و استعفانامه

ه اسالمی کجمهوری هعربستان در تشدید بحران سوریه و یمن و تندتر شدن اقدامات این کشور علی

ای از اقدامات این کشور پس از انعقاد قرارداد تسلیحاتی با تر به تفضیل بیان شد، تنها نمونهپیش

در باره، همسویی مواضع ریاض و واشنگتن ه در این ی قابل توجّاست. نکتهآمریکا همتّحدایاالت 

د که عربستان، رساست. چنین به نظر میهای عربستان در خاورمیانهها و کنشگریالیتتمامی فعّ

ه آمریکا در منطقه، در حال تبدیل شدن به متّحدروی دیپلماتیک از مواضع ایاالت عالوه بر دنباله

بازوی نظامی جدید این کشور در منطقه است و انعقاد قرادادهای وسیع نظامی و تسلیحاتی این دو 

تواند به می عربستان ی ارتشتجهیز گسترده ی برای منطقه است. این های مهمّکشور، حاوی پیام

وص جمهوری صالخهای منطقه، علیتر نظامی این کشور علیه سایر دولتاقدامات گسترده
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اند و های مذکور نیز در قبال اقدامات عربستان، ساکت ننشستهدولت ؛ طبعاًایران منجر گردداسالمی

اند. جنگ لفظی میان سران عربستان و به مقابله به مثل با عربستان پرداخته

گرفتن جنگ میان طرفین تخاصم تهای موشکی انصاراهلل در یمن و شدّایران،پاسخاسالمیجمهوری

 را بیش از پیش منطقهکه امنیت  ها در خاورمیانه استای از افزایش تنشدر سوریه، تنها نمونه

 تضعیف خواهدکرد.

 نتیجه گیری

 در خاورمیانه، رابطه ایمنطقهپس از وقوع انقالب اسالمی  ایران و برهم خوردن شکل معادالت 

هریک از طرفین با ایران و محور مقاومت، ی همواره با رابطه  آمریکا همتّحدایاالتان و عربست ی

های پیش از وقوع انقالب اسالمی، نقش و جایگاه ایران و عربستان، به صورت بندی شده است. سال

بسیار حیاتی بود. پس از دکترین امنیت  آمریکاعنوان دو قدرت مهم و اثرگذار در خاورمیانه، برای 

سرد، ایران و ر فضای دوقطبی سالهای جنگ دوستونی نیکسون، این نقش ها رنگ گرفتند و د

 آمریکاهمتّحدایاالتخاورمیانه، ضامن منافع ی ی و اقتصادی در منطقه نظامبا ایفای نقش  عربستان

و روی کار آمدن حکومتی جدید با ایدئولوژی متضاد با  ا با وقوع انقالب اسالمیدر منطقه شدند. امّ

ریخت.با فروریختن هم ه در مورد منطقه، ب آمریکاهدمتّحایاالت، تمامی محاسبات حکومت قبل

میانه در خاور آمریکاهمتّحدایاالتدر منطقه، عربستان به تنها قدرت وابسته به  آمریکاستون نظامی 

درمنطقه، عهده دار نقش های جدیدی  ین کشورامین منافع اقتصادی بدل شد که باید عالوه بر تأ

گیری نظامی دوچندان گشت. قدرتآمریکا همتّحدایاالتتان برای یت عربساهمّ روشد. ازیننیز می

نیست؛ چراکه  آمریکاهمتّحدایاالتخاورمیانه، خوشایند ی ایران، به عنوان دولتی مستقل در منطقه 

شماری از  در منطقه خواهد بود. همسویی آمریکامنافع  یجدّ ی این قدرت نظامی تهدید کننده

در  ن کشور راای، زنگ خطر حیات منافع آمریکایی ایران های ضدّبا سیاست دولت های منطقه

 آمریکا همتّحدایاالتبه صدا درآورده است و همسویی روسیه با ایران، این خطر را برای  خاورمیانه

به  300ی اس  د روسیه و ایران و واگذاری سامانهتر کرده است. قراردادهای نظامی متعدّپررنگ

ی به خطری جدّ آمریکا،، همه و همه برای کی ایران و ترکیه پس از روی کارآمدن ترامپنزدی ایران،

در غرب آسیا و شمال آفریقا پس از  واشنگتنعربستان، مهم ترین شریک  روشمار می آید. ازین

برای مهار قدرت روزافزون جمهوری اسالمی ایران  آمریکا همتّحدایاالت، تبدیل به اهرم فشار اسرائیل

های موشکی جمهوری الیتدر برابر ایران و فعّ آمریکا همتّحدایاالتاعالم راهبرد جدید ده است. ش

ی برای ایران و محور مقاومت اسالمی، پس از عقد قرارداد تسلیحاتی با عربستان، حاوی پیام مهمّ

رسد هدف ترامپ از تجهیز بود. به نظر میخواهد ایمنطقهاست و سرآغازی برای معادالت جدید 

ه و بالفعل ایران است و به صورت تلویحی به عربستان، ساخت سنگری محکم در برابر تهدیدات بالقوّ
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عربستان برای مهار جمهوری الیت تهدیدآمیز، از دهد که در صورت هرگونه فعّایران هشدار می

نیز به طرز محسوسی رفتار ارداد نظامی کمک خواهدگرفت. عربستان پس از قر اسالمی

رفتار دولت بیند. با مخالفان خود نمی آمیزتری درپیش گرفته است و لزومی به رفتار صلحجسورانه

چنین، همعاست.عربستان با قطر و ایران،همانگونه که پیش ازین بیان شد، شاهدی بر این مدّ

د نظامی دیگر، پس از عقد قراردادهای متعدّ سلمان، ولیعهد عربستان به غرب ود بنسفرهای متعدّ

غنی سازی اورانیوم، زنگ ی الیت در زمینه ه و اعالم استارت فعّمتّحدقرارداد نظامی با ایاالت 

های رسد عربستان همسو با سیاسترود. به نظر میهای منطقه به شمار میخطری برای دولت

ه و بالفعل در هرخطر بالقوّ ود برای مقابله بایز قوای نظامی خدر حال تجه آمریکا همتّحدایاالت 

توان چنین گفت که این قرارداد نظامی و تجهیز هرچه بیشتر  به طورکل  می نزدیک است.ی آینده 

فاقات خوشایندی ستیز خود است، اتّحال انتقال قدرت به ولیعهد ایرانحکومت ملک سلمان که در 

ی های جدید موافقان و مخالفان، امنیت شکننده بندی جبههدر منطقه رقم نخواهدزد و با صورت

 های خاورمیانه را بیش از پیش در معرض خطر قرارخواهد داد. دولت
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