
 

تعالیبسمه

آمریکایی–خالصهگزارشراهبردیپیرامونناتویعربی

مقدمه:

در کنار قطع و همین موضوع سبب شده تا  یافته افزایشدر مدت یک سال گذشته تنش میان تهران و ریاض 

ایران و عربستان در باالترین روابط دیپلماتیک، تنش در محیط امنیت پیرامونی دو کشور افزایش یابد. 

وضعیت تعارض امنیتی و سیاسی قرار دارند و در حال حاضر حج و دیپلماسی مربوط به آن تنها ارتباط 

 تهران و ریاض است.

در چند هفته قبل ریاض تمام تالش خود را به کار گرفت تا با حضور ترامپ در اجالسیه امنیتی خود، فضا 

برای تشکل سازی و ایجاد یک ائتالف رسمی علیه ایران مساعد سازد که خروج قطر از چتر سیاسی را 

دنبال رهبری عربی برای مقابله با ایران  رسماًعربستان به تشدد آرا افزود. البته نباید فراموش شود ریاض 

 هستیم.  ای منطقه است. در این گزارش به بررسی روابط ایران و عربستان در جغرافیای سیاسیِ امنیت

متنگزارش:

 یابی دستدچار تعارض و تضاد شدند و هر دو برای  یکدیگرایران و عربستان در موضوعات و جغرافیا با 

 واقع به. اند زده یکدیگرمنیتی ضد مات نظامی و اسیاسی، دست به اقدا های هزینهبه اهداف خود عالوه بر 

ایران برای حفظ امنیت داخلی خود راهبرد معینی به نام دفاع ناهمتراز و دفاع مردم پایه را برگزیده و از 

جمهوری اسالمی  ای منطقهآن علیه اهداف امنیت ملی و  کارگیری بهطرفی عربستان با دپوی تسلیحات و 

رده است. در هفته گذشته وزیر دفاع عربستان، محمد بن سلمان پیام خود را به تهران اعالم ک نوعی بهایران 

به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران هشدار داد در صورت استمرار فضای سیاسی و امنیتی،  ای مصاحبهدر 

است و امنیتی  –اعالم جنگ در عرصه سیاسی  واقع به. این تهدید دکن میبحران را به داخل ایران منتقل 

ایران را به انتقال بحران در عمق تهدید کرد.  رسماًتروریستی  های گروهر حمایت رسمی از عربستان عالوه ب

تصور ارجاع داد و  ازحد بیشدر چنین شرایطی وزیر دفاع ایران در پاسخ به این ادعا، عربستان را به پاسخ 

ایران و عربستان در  عربستان را به حمله موشکی تهدید کرد. در چنین شرایطیامنیتی  –نقاط نظامی  رسماً

تا این دو کشور به مسائل پیرامونی خود  رود میقرار دارند و امنیتی  –سیاسی تضاد باالترین وضعیت 



 

مختلفی نشان دهند. این را نباید فراموش کرد مرگ ملک عبداهلل زمینه را برای حضور خاندان  های واکنش

است. عربستان تمایل دارد دو هدف مهم را در  بازکردهسدیری و افزایش قدرت نظامی محمد بن سلمان 

 :این مانور قدرت نشان دهد 

الف( دستیابی به رهبری جریان عرب پس از حذف صدام و کنار رفتن سوریه از مسائل  سیاسی منطقه و 

 مدیریت بدنه دینی اهل سنت در جهان

پس از دوران  ای منطقهوان ژاندارم و تصاحب عن ای منطقه مؤثربازیگر  عنوان بهب( قرار گرفتن در کنار ایران 

 پهلوی 

به امنیتی  –در منطقه بیش از آنکه اتکای سیاسی  ها آمریکاییفراموش نشود پس از دوران پهلوی،  بایست می

مختلفی را  های پایگاهیک دولت خاص داشته باشند، قدرت را در گسترده حضور میدانی متمرکز کردند و 

نمودند. بخشی از توان نظامی آمریکا در منطقه متمرکز شد و به جنگ علیه  تأسیسدر سطح غرب آسیا 

عراق و افغانستان اختصاص یافت. پس از خروج نیروهای نظامی از عراق و آغاز بحران در سوریه، 

گرفته و حضور خود را تثبیت کنند.  به دستتمایل دارند تا در شمال سوریه نیز قدرت برتر را  ها آمریکایی

آمریکا و عدم جایگزین حمایتی است. چند ماه قبل از  ای منطقهخروج  ستان از آن بیم دارد،آنچه عرب

 های سیاستپویایی کند اما برگزیت مانع از  تأسیسانگلیس دعوت شد تا در بحرین پایگاه نظامی خود را 

قرارداد  آتی است. سرعت تحول در منطقه عربستان را به فکر برد تا با یک های ماهانگلیس در  المللی بین

غیر تسلیحاتی( سهم خود را از بازار  میلیاردی دهمیلیاردی تسلیحات و چند  111)  میلیاردی دهچند 

پهلوی، آمریکا را در یک سهم تجاری درگیر سازد و از  محمدرضاتسلیحاتی آمریکا افزایش داده و همچون 

 استفاده سیاسی کند.شخصی چون ترامپ 

 :کنیم میتعارض و تضاد جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی را بررسی  در زیر

/عراق1

چالش ایران و عربستان است. عراق مرزی جنوبی با شمال عربستان دارد و جغرافیای  ترین بزرگعراق 

بی در شیعیان یک تهدید بالقوه برای دولت سعودی است. تقویت جریان حشدالشع ی گسترهجنوب عراق با 

عراق توسط جمهوری اسالمی ایران و حمایت سیاسی از بغداد و جریانات سیاسی مستقر در دولت موجب 



 

برای خود تصور کند. عربستان دوران پسا صدام را  زا تنششده تا عربستان بیش از گذشته موقعیت عراق را 

ور شدن اهل سنت و تا اهل سنت عراق بازسازی شود و به قدرت اصلی بازگردد. د دانست میفرصتی 

موجب شد تا عربستان به  مختلف سیاسی های گروهجذب این بدنه در بخشی از مناطق عراق در داخل 

سیاست خود دست نیابد. تقسیم مذهبی قدرت در عراق عامل اصلی کاهش نقش و بازیگری عربستان در 

رف دیگر با آغاز بحران ( از طشود میعراق باشد. ) در عراق رئیس مجلس از میان اهل سنت برگزیده 

مناطق  ویژه بهعربستان در سطح داخلی عراق امنیتی  –داعش در عراق شاهد فعال شدن دیپلماسی نظامی 

نشان داد عربستان نقش نظامی فعالی در عراق دارد و  بیجیشمالی این کشور هستیم. آزادسازی تکریت و 

توسط نهادهای امنیتی عراق،  دستگیرشدهفراد ا بعضاً، خودروهای نظامی منهدم شده و شده کشفتسلیحات 

عربستان را متهم اصلی تنش در این کشور معرفی کرده است. این را نباید فراموش کرد گستردگی محبوبیت 

مردم عراق  درواقعحشدالشعبی و تنفر فرماندهان آن از عربستان، بدنه را نسبت به این کشور منزجر کرده و 

 ها سال. فعال شدن دیپلماسی رسمی عربستان در عراق پس از کنند میف دوری از عربستان در سطوح مختل

، این کشور به دنبال بازسازی طرح خود برای جذب عراق در دوران بازسازی است. دهد میتنش نشان 

 .سازد میبالعوض مرتفع  های کمکموضوعی که عراق در دوران بازسازی به آن نیاز دارد، عربستان با وام یا 

وکشورهایمستقردرمنطقهقفقازه،آذربایجان/ترکی2

ترکیه و کشورهای حاضر در جغرافیای قفقاز فرصت مناسبی است تا نسبت به عربستان تجدید روابط داشته 

ن نزدیک باشند. هدف مشترک پیرامون موضوع ایران و سوریه موجب شده تا ترکیه با نگاه اخوانی به عربستا

یک دولتِ همراه استفاده شود. البته نباید فراموش کرد با تغییر قانون اساسی در ترکیه،  عنوان بهشود و از او 

قدرت  رسماًو  گرفته برعهدهدفاعی  های سیاستمستقر قدرت بیشتری نسبت به حفظ امنیت و  جمهور رئیس

امنیتی  –بیش از آنکه یک حضور سیاسی  . حضور عربستان در این منطقهکند می دهی سازماناصلی کشور را 

باشد، حضور برای جذب نیروی انسانی جهت گسیل در مناطق مختلف است. نیروهای چچنی مستقر در 

از طرفی ایران نیز تمایل دارد سطح روابط مستقر در ریف دمشق گواه این مدعاست.  های گروهسوریه و 

خود را با ترکیه حفظ کند. ترکیه تا مدتی قبل دریچه اروپایی ایران بود و در دوران تحریم نقش مهمی در 

ضروری مردم ایران داشت. سطح واردات و صادرات ایران و ترکیه در مجموعه نمره قبولی  مایحتاج تأمین

میلیونی ایران را از دست دهد. اختالف سیاسی ایران و ترکیه در سوریه  81ازار دارد و ترکیه حاضر نیست ب

حذف عربستان از مذاکرات این کشور سبب شده تا ایران برنامه منسجمی برای جامعه ترک و یا  درنهایتو 



 

ن است دولت ترکیه و آذربایجان نداشته باشد. هرچند رابطه جمعیت مذهبی آذربایجان رابطه نزدیک با ایرا

یجان تا به امروز دخالت نداشته  و این مسئله فضا را برای اما جمهوری اسالمی ایران در حوزه داخلی آذربا

 حضور عربستان فراهم کرده است.

/یمن3

مهم پیرامون عربستان و ایران در مسئله یمن است. جمهوری اسالمی ایران با پذیرفتن دولت انتقالی  چالشی

 های گروهمختلف از  های حمایتعربستان را در پرونده یمن کنار زد و با  رسماًشورای عالی سیاسی یمن  و

قضیه صنعا ایستاده است. ایران بر اساس قانون  سوی یکمقاومت در یمن در برابر تهاجم نظامی عربستان، 

دولتی که توسط مردم کنار و معتقد است  کند میایدئولوژی خود از مردم یمن حمایت  های اندیشهاساسی و 

های مختلف جهانی را ندارد. حمله ددمنشانه گذاشته شد، صالحیت مدیریت مردم و ارتباط با کشور

وضوع پرونده یمن چالش ترین م دهد میعربستان به یمن و حمایت تام ایران از مجاهدین یمنی نشان 

، عربستان حاضر است از پرونده دهد میسیاسی نشان  های شنیدهسیاسی ایران و یمن در منطقه است. 

فظ کند. البته نباید فراموش شود، عربستان دستاوردی هم نه در میدان و نه در سوریه کنار رود اما یمن را ح

است سوریه ندارد و به تعبیر بهتر به دنبال معامله بر سر یک موضوع باخته و جایگزینی با یک پرونده سی

 برنده است.

/سوریهولبنان4

از دولت  رسماًاست. ایران  ای منطقهدر موضوعات  عربستانجدی ایران و  های چالشسوریه یکی دیگر از 

مایل دارد با تغییر سیاسی در سوریه، حکومت این کشور اما عربستان ت کند میرسمی و مردم سوریه حمایت 

را سرنگون کند. اهدای تجهیزات نظامی، اعزام نیروی انسانی، ورود رسمی نیروهای اطالعات و مستشاران 

مورد دیگر بخشی از  ها دهعلیه دولت مستقر و  ای رسانهسعودی به خاک سوریه، جنگ نظامی  –امنیتی 

 درنهایتو  2در پرونده سوریه است. با پیروزی نیروهای مقاومت در عملیات نصر  ها سعودیاقدامات 

طرح اصلی عربستان برای مهار سوریه شکست خورد و ترکیه پای میز مذاکره  باره یک بهحلب  آزادسازی

خواست  ترین مهمبخش شرقی این کشور  جداسازیآمد. در حال حاضر عملیات در جنوب سوریه و 

 عربستان در تحوالت میدانی سوریه است. 



 

در کنار آن لبنان نیز مسئله دیگر عربستان با ایران است. بر سر ریاست جمهوری لبنان، عربستان تمام 

آینده این کشور برگزیده نشود که با  جمهور رئیس عنوان بهن لبنا اهلل حزبتالشش را بکار گرفت تا گزینه 

انتخاب ژنرال عون این تالش از بین رفت. از طرفی برای برقراری توازن میان قوا در لبنان و حل مناقشه 

سعد حریری قرار گرفت. عربستان تمایل در اختیار حامی اصلی عربستان یعنی  وزیری نخستسیاسی لبنان، 

در برقراری  اهلل حزببکاهد ولی تا به امروز به دلیل نقش فعال  اهلل حزبنظامی و سیاسی دارد از قدرت 

 اهلل حزبمتجاوز حریم این کشور نتوانسته از حذف  عنوان بهائیل توازن امنیتی لبنان و همچنین پاسخ به اسر

 آورد.  به دستدستاوردی 

فارسخلیج/بحرینوسایرکشورهای5

بحرین دیگر چالش جدی ایران و عربستان است. ایران از مردم بحرین در تغییر و اصالح نظام حمایت 

اشغال بحرین در برابر خواست اجتماعی ایستادند.  درنهایتنظامی لشگر  9با اعزام  ها سعودیاما  کند می

 عیسی قاسم دیگر چالش جدی ایران و عربستان در بحرین است. اهلل آیتدستگیری و اخراج 

مشهور هستند. امارات به دلیل نوع ارتباط با عربستان به ضدیت در برابر ایران  فارس خلیجسایر کشورهای 

. کویت کنند میای دروغین جزایر ایرانی است و عربستان از این ادعاها حمایت هنوز به دنبال طرح ادع

ایران تغییر  به خاطرهرچند در ظاهر رابطه بهتری با ایران دارد اما نتوانسته سطح روابط خود را با عربستان 

 به سمت عربستان گردش کرده است. اخیراًدهد. عمان نیز 

:بندیجمع

نسبت به ایران  آمریکایی –تشکیل ائتالف یا ناتوی عربی  با اخیر تعارض خود را های ماهعربستان در 

افزایش داده است. مشکل عربستان نداشتن مشروعیت نظامی و امنیتی علیه ایران در منطقه است. قدرت 

جنگ  تصور شده است. جانبه همهآن در ایران قدرت بومی و دفاع  برخالفنظامی عربستان قدرت وابسته و 

با جنگ علیه ایران، این مشروعیت را به جریان  داد میمیان ایران و عربستان بعید است زیرا عربستان 

به سمت مرکز تروریسم هدف بگیرند. مردم عراق منتظر یک  چندسالهمقاومت داده تا سالح خود را در این 

خسارت را در یک  همه اینتقام جرقه جهت درگیری با عربستان هستند و دمشق نیز تمایل جدی دارد تا ان

نیروی زمینی خود را برای حمله  رسماًحمله موشکی بگیرد. یمن نیز با آغاز درگیری میان ایران و عربستان 

. تنش میان ایران و عربستان افزایش شود میبه ریاض بسیج خواهد کرد و منطقه با یک تحول عظیم مواجه 



 

د به بسیج امکانات و تهدیدات پیرامون موضوعات داخلی ، ولی نبایرسد نمیخواهد داشت اما به جنگ 

ست تا اایران در برابر این ائتالف به دنبال تقویت عملیات اطالعاتی فرامرزی  رسد میبود. به نظر  توجه بی

برای پایان دادن به عربی  –، ناتوی آمریکایی دهد مینشان  بندی جمعدفع کند.  مبدأتی را از اهداف تروریس

مسائل ایران  در جغرافیای سرزمینی اختالفی باال است و عربستان از تمام امکانات برای حضور بیشتر در 

 ها گزینهراموش شود کنار رفتن ایران در هر یک از این ی باال استفاده خواهد کرد. البته نباید فها دهپرون

وزنه توازنی امنیت را در منطقه بهم بریزد و عربستان نسبت به یک خطای محاسباتی چون صدام  دتوان می

 است.  توجه قابلبیندازد. حفظ دستاوردهای فوق توسط جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم و  اشتباه به

 

 

اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمپژوهیآیندهدردفترمطالعاتوشدهتهیه


