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  چكيده
نقش مهمي در ، گذار در جهان اسالماثردو قدرت مهم و  عنوان بهجمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي 

لبنان و البته سوريه و عراق منافع و ، بحرين، در يمن تحوالت اخير منطقه. كنند مي تحوالت خاورميانه ايفا
 در اين مقاله تالش. قرار داده و تقابل منافع آنها را باعث شده است تاثيررا تحت اي  امنيت اين دو قدرت منطقه

ها  به بررسي سياست، گيري از رهيافت جنگ نيابتي تحليلي و با بهره ـ  شود تا با استفاده از روش توصيفي مي
اخير خاورميانه در قبال يكديگر پرداخته شود هاي  اقدامات عربستان سعودي و جمهوري اسالمي در بحرانو 

به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه عربستان سعودي و ، تعارض ميان دو كشورهاي  و ضمن بررسي زمينه
باشند؟  فرضيه  مي منطقه صدد مقابله با اهداف و منافع يكديگر درهوري اسالمي ايران از چه راهي درجم

اصلي اين مقاله آن است كه جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي تالش دارند تا بدون روي آوردن به 
طلبي يكديگر  مانع از تفوق و برتري، پيمان خود در منطقه همهاي  و دولتها  با حمايت از گروه، جنگي مستقيم
  . در منطقه شوند

  خاورميانه، جنگ نيابتي، عربستان سعودي، المي ايرانجمهوري اس: كليدي واژگان
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  مقدمه
دنبال تغييرات  به. خوش تحوالت مهم بوده است اخير منطقه خاورميانه دستهاي  در سال

و تهاجم نظامي اين  2001سپتامبر  11پس از رويدادهاي  اي آمريكا اساسي در سياست خاورميانه
جمهوري اسالمي ايران و اي  ي مانند مطرح شدن موضوع هستهكشور به افغانستان و عراق و تحوالت

منطقه خاورميانه بيش از گذشته در كانون ، اهللا روزه بين رژيم صهيونيستي و حزب 33جنگ 
 تاثيراين تحوالت روابط كشورهاي منطقه را با يكديگر تحت . المللي قرار گرفته است توجهات بين

سياسي كشورهاي منطقه و اختالف هاي  اري و زيربنايي نظامساختهاي  زيرا تفاوت ؛قرار داده است
وجود  و بهاي  منطقههاي  و مواضع آنها نسبت به مسائل جاري منطقه باعث تشديد رقابتها  ديدگاه

روابط عربستان سعودي و جمهوري اسالمي ايران . در روابط آنها گرديده استهايي  آمدن چالش
هاي  نطقه از اهميت زيادي برخوردار است و در پي تحوالت سالگذار ماثردو كشور مهم و  عنوان به

  . خوش تغيير شده است روابط اين دو كشور دست، اخير
تعارض منافع ، روابط ايران و عربستان در ساليان اخير به شكل تضاد مذهبي و ايدئولوژيك

با شروع . ستشناخته شده ااي  سياسي و ژئواستراتژيك و يك رقابت مداوم براي هژموني منطقه
خصوص كه اين موج انقالبي  به، خصومت بين دو كشور تشديد شد، در منطقهها  موج بيداري ملت

ايران و عربستان را وارد يك برخورد هاي  منافع و سياست، در كشورهايي چون بحرين و سوريه
   )Berti and Guzansky, 2014: 25( .مستقيم كرده است

 عنوان بهرويكرد عربستان سعودي  رب ،اي گران سطح منطقهنوشتار حاضر در تبيين نقش بازي
اي  ديگر قدرت برتر منطقه عنوان بهبرتر خاورميانه در تقابل با جمهوري اسالمي هاي  يكي از قدرت

اخير به هاي  عربستان سعودي و ايران در سالهاي  رقابت. در تحوالت اخير خاورميانه متمركز است
اخير هاي  اختالف نظر بنيادين در بحران، ها نمود اين رقابت. است ترين شكل خود درآمده بحراني

تبع حوادث  به آمريكاافغانستان و عراق بعد از حمله هاي  دنبال سقوط رژيم به. باشد مي خاورميانه
ضرر  را بهاي  حضور جمهوري اسالمي ايران در اين دو كشور توازن قواي منطقه، يازده سپتامبر

رهبران عربستان سعودي و ، همين دليل به. رهاي منطقه تغيير داده استعربستان و ساير كشو
درصدد مقابله با اين شرايط برآمدند و با طرح موضوعاتي چون هالل شيعي ، ديگر كشورهاي عربي
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هيچ وجه از شرايط رخ داده پس از حوادث يازدهم سپتامبر راضي نيستند و راه  نشان دادند كه به
تر براي بازگردندان  ياست سنتي خود و روي آوردن به سياست حضور فعاالنهچاره را در گذار از س
   )632: 1393، نجات( .دانند اي مي توازن قواي منطقه

اما بيشتر اين  ،پيرامون موضوع روابط ايران و عربستان مقاالت متعددي منتشر شده است
 رو از همين. اند گرايي پرداخته انگاري و واقع به بررسي اين روابط از منظر نظريه سازهها  پژوهش

بر اساس  ايران توان گفت كه نوشتار حاضر با بررسي روابط عربستان سعودي و جمهوري اسالمي مي
دنبال پاسخ به اين  نويسندگان به، در همين راستا. رود مي شمار نظريه جنگ نيابتي پژوهشي نو به

چه اي  ر تحوالت اخير منطقهپرسش اساسي هستند كه عربستان سعودي و جمهوري اسالمي د
اند؟ در پاسخ به اين پرسش اين فرضيه مطرح شده است كه  رويكردي را در برابر يكديگر اتخاذ كرده

پيمان خود و  همهاي  و دولتها  با حمايت از گروه اند عربستان سعودي و جمهوري اسالمي سعي كرده
به اين معني كه دو كشور به . حفظ كنندنفع خويش در منطقه  موازنه قوا را به، با تضعيف يكديگر

ـ   يتوصيف، روش تحقيق در اين پژوهش. اند جنگي نيابتي و غيرمستقيم در منطقه روي آورده
، مقاالت، ها است كه با مراجعه به كتاباي  روش كتابخانه بهشيوه گردآوري اطالعات نيز  وتحليلي 

  . و تنظيم شده استبرداري  اطالعات الزم فيش ...اينترنت و، روزنامه ها

  جنگ نيابتي .يك
 طور همان. شد راهبردي و نظامي علوم فرهنگ وارد سرد جنگ دوران در، نيابتي جنگ واژه دانش

 از نيابت به جنگ بازيگران آن در كه جنگي يعني نيابتي جنگ ،دهد مي نشان عبارت اين ظاهر كه
يا جنگ اي  وع جنگ كه جنگ واسطهاين ن. جنگند ، ميندارند مستقيم حضور كه ديگري بازيگران

طور مستقيم  جاي اينكه به درگير بههاي  وضعيتي است كه در آن قدرت ،شود مي وكالتي نيز خوانده
مسلح هاي  تسليحاتي و تبليغاتي از كشورها يا گروه، ماليهاي  با حمايت ،وارد جنگ با يكديگر شوند

 عي در تضعيف آن قدرت يا فشار آوردن بر آنس، ديگري كه با قدرت مقابل يا متحدان آن در جنگند
چه از سر تباني و يا غير آن در ، جنگ نيابتي به استفاده از نيروهاي نظامي كشوري ثالث. دننماي مي

   )10: 1393، رشيد و همكاران( .شود مي جاي نيروهاي خودي اطالق ميدان جنگ به
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نيابتي ميان دو ابرقدرت هاي  از جنگها  لحاظ تاريخي در دوران جنگ سرد بيشتر جنگ به
 جماهير اتحاد و آمريكا متحده اياالت يعني، ابرقدرت دو. شدند مي و شوروي محسوب آمريكا
 و نداشتند يكديگر با مستقيم درگيري به تمايلي اي هسته جنگ بروز از ترس علت به شوروي

 نظير هايي جنگ در خود هاي واسطه از حمايت به خود نفوذ دامنه افزايش منظور به آن جاي به
 )Dandan, 2012( .پرداختند مي التين يآمريكا و خاورميانه در نيز و ويتنام، كره، آنگوال، افغانستان

. رفتند مي شمار در دوران جنگ سرد به نيابتي جنگ هاي نمونه ترين مهم از ويتنام و كره جنگ دو
 از شوروي جماهير اتحاد و چين خلق جمهوري، كشيد طول 1953 تا 1950 از كه كره جنگ در

  شوروي. كردند مي حمايت آمريكا رهبري به ملل سازمان نيروهاي مقابل در شمال در ها كمونيست
 هاي جبهه به شمالي كره از حمايت در را سرباز هزاران چين ولي، نشد درگيري اين وارد مستقيم
 و »كنگ ويت« هاي كچري از كمونيستي كشورهاي و شوروي نيز ويتنام جنگ در. فرستاد جنگ
 البته. كردند مي حمايت آمريكا ازجمله آن متحدان و جنوبي ويتنام مقابل در شمالي ويتنام دولت
 افغانستان اشغال جريان در. شد منازعه اين وارد مستقيم  خود سرباز هزار ها صد اعزام با آمريكا
 كه جهادي هاي گروه كردن حمسل طريق از را نيابتي جنگ آمريكا نيز شوروي جماهير اتحاد توسط
 عليه عراق جنگ، سرد جنگ دوران در. كرد اندازي راه ،گرفتند خود به طالبان و القاعده نام بعدها
 اسالمي انقالب حركت مهار هدف با و ابرقدرت دو هر از نيابت به صدام كه بود جنگي تنها ايران

  . كرد تحميل ايران  بر
هاي  توان به موارد زيادي از جنگ مي الملل ريخ روابط بينالبته قبل از جنگ سرد هم در طول تا

توان از جنگ داخلي اسپانيا كه يك جنگ نيابتي ميان  مي ،مثال عنوان به. نيابتي اشاره كرد
محور يعني آلمان و هاي  فرانسه و شوروي با دولت، عضو اتفاق مثلث يعني انگلستانهاي  دولت

   )1380، زاده نقيب( .اشاره كرد، ايتاليا بود
 هايي ويژگي داراي نيابتي جنگ، شد توصيف نيابتي جنگ تاريخچه و مفهوم در كه طور همان

 نامنظم و منظم جنگ، عمومي جنگ، عيار تمام جنگ مانند ها جنگ ساير از را آن كه است
 متمايز) رمتعارفيغ( نامحدود و) متعارف( محدود جنگ، نامتقارن و متقارن جنگ، )يكيچر(

  :نيابتي جنگ در بنابراين. سازد مي
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 در ديگر عبارت به. ورزند مي اجتناب يكديگر عليه مستقيم درگيري از جنگ اصلي طرفين. يك
 نيروها از و كنند ظاهر را خودشان كمتر رسمي طور به كنند مي سعي جنگ طرف دو نيابتي جنگ

  . كنند استفاده اهدافشان به نيل جهت در اي منطقه و محلي ابزارهاي و
 يكديگر استراتژيك عمق در است ممكن نيابتيهاي  درگيري، جنگ جغرافياي حيث از. دو
 و نيروها يعني، بپيوندد وقوع به رقيب جغرافياي داخل در يا و رقيب مرزهاي در يا و گيرد صورت
  . كنند بسيج نيابتي جنگ براي را ساختاري درون ابزارهاي
 همچنين و باشد نيابتي بازيگر چند يا بازيگر يك است ممكن، نيابتي بازيگران لحاظ از. سه
  . شود آنها همه يا دولت يك يا و مذهب، قوم، گروه يك شامل است ممكن نيابتي بازيگر

 در آنچه مانند. باشد كشورها از گروهي يا كشور يك از نيابت به است ممكن نيابتي بازيگر. چهار
 از نيابت به مزدوران و خرابكاران، يريتكف ـ  تروريستي هاي گروه كه است وقوع حال در سوريه
  . هستند مقاومت اي جنگ حال در اي فرامنطقه و اي منطقه كشورهاي از گروهي
 و تسليحاتي، مالي هاي حمايت( جانبه همه حمايت است ممكن، حمايت نحوه لحاظ از. پنج
 ممكن پشتيباني نهمچني. محدود هاي حمايت يا و باشد درگير هاي طرف از يكي از) . ..و تبليغاتي

  . باشد غيرمستقيم يا مستقيم است
 فراهم براي نيابتي هاي جنگ اوقات برخي است ممكن ؛هدف حيث از نيابتي جنگ. شش
 مفروض دولت سرنگوني يا خود فراروي كشورهاي ساختاري قدرت فرسايش هاي زمينه ساختن
 دنبال »برد ـبرد« بازي نيابتي يا اي واسطه بازيگران طريق از نيز موارد بعضي در و شود گذاري هدف
 به نظر مورد جغرافياي در خود حضور توجيه هدف با است ممكن نيابتي جنگ همچنين. شود
  . شود اندازي راه اشغال تحت كشور امنيت تامين بهانه

 از، مسلح هاي گروه يا باشد دولتي كه نيابتي بازيگر تناسب به نيابتي جنگ ؛ابزار لحاظ از. هفت
  . ندارد متعارف هاي جنگ با فرقي نظر اين از و شود مي استفاده غيرمتعارف حتي و متعارف ايابزاره

 بازيگران بين شكاف يا اختالف و تنش هاي زمينه يا بسترها وجود بدون نيابتي جنگ. هشت
 هاي گسل از گيري بهره با قدرت بازيگران، واقع در. كند نمي پيدا تحقق هدف مورد بازيگر با نيابتي
. كنند مي اندازي راه را نيابتي جنگ، هدف بازيگر ناحيه از تهديدكنندگي توهمات ايجاد با يا موجود
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 سوءاستفاده شدت به مذهبي و قومي هاي انگيزه و ها شكاف از ،شود مي ديده خاورميانه در آنچه
   )Mumford, 2013( .است شده

  پيشينه روابط ايران و عربستان. دو
پس از تشكيل حكومت عربستان برقرار گرديد و  1928ن و عربستان در سال روابط دو كشور ايرا

در همين . روابط ادامه داشت 1943شد و تا سال  تاسيس 1935سفارت عربستان در ايران در سال 
روابط سياسي ، دليل وارد آوردن اتهام به يكي از حجاج ايراني از سوي وهابيون و نهايتا اعدام وي هسال ب

طور كلي روابط ايران و  به. روابط دو كشور مجددا برقرار شد 1947در سال . ع گرديددو كشور قط
ادعاي حاكميت ، در چارچوب حفظ خانواده سلطنتي 1960عربستان تا زمان تشكيل اوپك در سال 

اما پس  ،دو قطب جهان اسالم و دشمني مشترك با جمال عبدالناصر قرار داشت عنوان بهبر مسلمانان 
در زمينه مسائل  هر دوبرگرفت و وسعه يافت و ابعاد اقتصادي را دراوپك روابط دو كشور ت از تشكيل

مشي كنفرانس اسالمي هماهنگي داشته و  تاسيس و اداره و چگونگي خط، اوپك و تا حدودي فلسطين
   )319: 1389، نادري نسب( .نگريستند مي و شوروي آمريكاهر دو با يك ديدگاه به 

 و عربستان پادشاهياي  منطقه مهم رقيب به ايران، اسالمي انقالب از سپ و 1979 سال در
، سال همين در )Ackerman, 2013: 3( .شد تبديل كشور اين براي راهبردي جديد چالش
 طرح شيعي اسالم از حمايت لواي تحت و گرفت دست به ايران در را قدرت )ره(خميني اهللا آيت

 را سعودي عربستان موقعيت مسئله اين. انداخت راه به ار اسالم جهان سراسر در اسالم احياي
   )33: 1392، استنسلي( .كشيد چالش به اسالم جهان قلب عنوان به

 خود كشورهاي به ايران سبك به انقالب صدور راهبرد از فارس خليج كشورهاياي  منطقه بعد در
 اتهامات در ايران اسالمي يجمهور مقامات متعدد اظهارات 1980 دهه طول در. كردند نگراني اظهار

، شدن ها ابرقدرت دست آلت و اسالمي شئون نهادن كنار بر مبني منطقههاي  رژيم عليه ايدئولوژيك
   )144: 1382، مجتهدزاده( .شد ايران مقاصد به سعودي رهبران اعتماد عدم موجب
 خودداري انقالب ربراب در داوري پيش هرگونه از عربستان مقامات گرچه اسالمي انقالب اوايل در
 جديد حكومت الجزاير جمهور رييس با ديدار در عربستان پادشاه خالد ملك نيز مدتي از پس و كردند
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 امنيتي ـ سياسي روابط آمده وجود به مسائل و اختالفات سلسله يك از پس ليكن، كرد تاييد را ايران
 به عراق نظامي حمله از پس و درسي ممكن وضعيت بدترين به انقالب از قبل با مقايسه در كشور دو

   )71: 1384، رومينا و نيا حافظ( .رسيد تبليغاتي و امنيتي ـ  سياسي دشمني مرز به ايران خاك
در ابتداي . روابط دو كشور عربستان و ايران بحراني شد، با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران

كرد و  مي ه طور گسترده از عراق حمايتطرفي اتخاذ كرد ولي عمال ب عربستان به ظاهر موضع بي، جنگ
. كنندگان مالي و تسليحاتي صدام قرار گرفت تامينترين  كالن در زمره مهمهاي  با اختصاص وام

كشورهاي عرب خليج فارس در طول جنگ تحميلي چهل ميليارد دالر كمك مالي به عراق دادند كه 
ميليارد  70عالوه بر آن از مجموع كمك  .اند بخش اعظم اين مبلغ را عربستان و كويت تأمين كرده

عربستان روزانه . ميليارد دالر آن توسط عربستان پرداخت گرديد 30حدود ، دالري و تجهيزاتي به عراق
تا  350فروخت و روزانه بين  مي طرف استخراج و به حساب عراق هزار بشكه نفت از منطقه بي 280
   )62: 1384، زراعت پيشه( .كرد مي ترانزيت هزار بشكه نفت عراق را از طريق خاك خود 500

نفر از حجاج ايراني در  400در جريان شهادت  1987تيرگي روابط عربستان و ايران در سال 
مكه به اوج خود رسيد و به مدت سه سال روابط دو كشور قطع شد و ايران از اعزام حجاج به 

از حمله دولت بعثي عراق به  پس 1991در سال  )110: 1383، گودوين( .عربستان محروم شد
نفع ايران  مواضع ايران در دفاع از حق حاكميت كويت فضاي منطقه را به، كويت و اشغال آن كشور

الزم به ذكر است . تغيير داد و روابط دو كشور مجددا برقرار گرديد و سفارت دو كشور بازگشايي شد
و بين اي  منطقههاي  در سازمان، صدامفراوان به رژيم هاي  در اين دوره عربستان عالوه بر كمك

هايي  در سازمان. گيري و اقدام كرده است المللي نيز همواره عليه جمهوري اسالمي ايران موضع
جنبش عدم تعهد و سازمان ، شوراي همكاري خليج فارس، اتحاديه عرب، مانند كنفرانس اسالمي

   )320: 1389، ادري نسبن( .عربستان غالبا عليه ايران موضع گرفته است، ملل متحد
 دولت دو اينهاي  رويارويي از ديگري جلوه، افريقا شمال و خاورميانه منطقه در اسالمي بيداري آغاز

 تحوالت. است داشته دنبال به ديپلماتيك و سياسي سطوح در را مناقشات وها  واگرايي تشديد و بوده
 ايدئولوژيكهاي  افتراق از حاكي و سياسي زاتتماي عمق مبين عراق و سوريه، لبنان البته و بحرين، يمن
 موجود ساختارهاي در تغييرات ايجاد درصدد ايران. است سعودي عربستان و ايران اسالمي جمهوري بين
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 و ييآمريكاضد تحركات و اسالميهاي  جنبش از معنوي و ماديهاي  حمايت طريق از منطقه در
 خود به نزديكهاي  رژيم بقاي پي در گوناگوني ها روش به هم سعودي عربستان. است ضدصهيونيستي

  . است مخالفهاي  جريان حذف احيانا و مطلوب نظم حفظ يا و
تا جايي  ،تر كرد رياض را بحراني ـ  ند حادثه ديگر روابط پرتنش تهراناخير وقوع چهاي  در سال

ي در فرودگاه جده به حادثه تعرض به دو نوجوان ايران. كه به قطع روابط ديپلماتيك دو كشور انجاميد
. همراه فاجعه منا كه در جريان آن تعداد زيادي از زائران خانه خدا از جمله زائران ايراني كشته شدند

دولت سعودي هاي  همچنين اعدام نمر باقر النمر روحاني برجسته شيعي عربستاني كه با سياست
سفارت عربستان در تهران مورد  ،در پي حادثه اخير )4/3/1395، خبرگزاري ايرنا( .كرد مخالفت مي
با فراخواندن نمايندگان ديپلماتيك خود از ها  قرار گرفت و پس از آن بود كه سعودياي  هجوم عده

رسما روابط خود را با تهران قطع كردند تا شاهد دور ، ايراني از رياضهاي  تهران و اخراج ديپلمات
   )14/10/1394، العربيه( .يمباشاي  جديدي از تنش در روابط اين دو قدرت منطقه

  تعارض در روابط ايران و عربستانهاي  مؤلفه. سه
 مشروعيت و قدرت گفتمان، ايدئولوژي در اختالف ايران اسالمي جمهوري گيري شكل بدو از

 پديدار وضوح به كشور دو خارجي همچنين سياست، نفت و امنيت در خليج فارس مسئله، سياسي
 ادامه در كه شد مبدل آنها تعارض هاي زمينه و كشور دو تمايز وجوه رينت عمده به لئمسا اين و شد
  . كرد خواهيم بررسي را آنها

 بالمنازع رهبر عربستان، ايران در اسالمي انقالب وقوع از قبل تا :ماهيت ايدئولوژيك. 1 ـ3
 1979 البانق وقوع با. داشت جهان در ممتازي موقعيت اساس اين بر و شد مي تلقي اسالم جهان

 براي كشور دو هر و شد اضافه عربستان با كشور اين رقابت به قوي ايدئولوژيك عنصر يك ،ايران در
 برخاسته ايران ايدئولوژيك گفتمان )105: 1388، ويور و بوزان( .كردند رقابت اسالم جهان رهبري

 اسالم گفتمان بلمقا در كه بود )ره(خميني امام حكومتي ايدئولوژي و انقالبي شيعي گفتمان از
   )41: 1386، شجاع( .گرفت قرار وهابي كار محافظه

 قرون در ديگران و تيميه ابنهاي  انديشه از خواهي ياري با اسالمي فرق از يكي عنوان به وهابيت
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 .شد گذاشته بنيان عبدالوهاب محمدبن توسط دوازدهم قرن در، قمري هجري هشت و هفت
 هرگونه با، صالح سلف به بازگشت و خرافات، شرك با مبارزه ضمن آنان )2: 1389، راد جمشيدي(

 مخالفت بدعت عنوان با عرفان و تصوف، قرآن تفسير، اجتهاد، فلسفه، عقل به توسل و نوآوري
 را شيعيان ويژه به اسالمي مكاتب ساير آنان )Encyclopedia Britannica, 2012( .كردند مي
 .آيند برمي نيز شيعيان كشتار و نابودي درصدد، توان صورت در بلكه ،دانند مي گذار بدعت تنها نه
 مقدسهاي  مكان به 19 قرن اوايل و 18 قرن پايان در وهابيونهاي  هجوم )79: 1390، احمدي(

 خشونت و تعصب نوع اين ازاي  نمونه شيعه امامان مزار تخريب و شيعيان كشتار و عراق در شيعه
   )25: 1394، گلشني و قائدي( .است

 فراسوي در، ايران جامعه و سياسي نظام در بنيادين تغييرات بر افزون، ايران در اسالمي انقالب وقوع
، ديگران و احمدي( .ديد جهاني ابعاد در ايدئولوژي گسترش در را خود پايداري و كرد حركت نيز مرزها

 تا شد باعث، ايدئولوژيك ماهيت از آن شدن برخوردار عبارتي به يا ايران در شيعه يابي قدرت )66: 1391
 اسالم انقالبيهاي  آموزه )119: 1389، لطفي و احمدي( .يابد گسترش اطراف مناطق در ايران نفوذ حوزه
 ديگر دانستن نامشروع موجب امامت اصل به شيعه اعتقاد. دارد آنها مذهبي اعتقادات در ريشه، شيعي

هاي  حكومت تواند مي كه كند مي عمل انقالبي يعنصر عنوان به اصل اين. شود مي آنها نفي وها  حكومت
كار وهابي  كند كه اين در تقابل با اسالم محافظه آنها جايگزين را مطلوب حكومت و سرنگون را نامشروع

 مورد اين در سني معروف نويسنده »الوردي«. باشد مي عربستان قرار دارد كه خواستار حفظ وضع موجود
 دوش به طغيان ضد بر اسالم در را قيام پرچم و انقالبي تفكر كه بودند كساني نخستين شيعه«: نويسد مي

 سخت شيعه كه ـ  امامت به عقيده. داشت همراه خود با را انقالب روح، شيعههاي  نظريه همواره و كشيدند
 بربرا در گيري جبهه به باالخره و حاكمهاي  تاهي به نسبت اعتراض و انتقاد به را آنها ـ داشت ايمان بدان
 شكل هر به حكومتي هر آنها عقيده به. است مشهود شيعه تاريخ سرتاسر  در حقيقت اين و داشت وامي آنها
 دست در را حكومت زمام، آن نايب يا) ع(معصوم امام آنكه مگر، است ظالم و غاصب، باشد كه قالبي هر در و

 آرام نه. برند مي سر به مستمر البيانق جريان قلب در مداوم طور به شيعيان كه بوده دليل همين به. گيرد
   )18: 1380، حسينيان( ».كردند مي رها را آنان نه، گرفتند مي

 از تا است كرده تالش كلي طور به كار محافظه وهابي اسالم ايدئولوژي با عربستان حكومت بنابراين
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 اسالم گسترش واقع در. دهد گسترش منطقه در را سني بنيادگرايي نوعي ايدئولوژيك و هويتي نظر
، نياكويي( شود مي محسوب عربستاناي  منطقه سياست بارز وجوه از شيعيان با مخالفت و وهابي
 جمهوري شيعي اسالم انقالبي انديشه گسترش و ترويج از جلوگيري راستاي در كه) 166: 1391
  . است باشد مي حكومت اين پيمانان هم ساير و سعودي كار محافظه حكومت براي خطري كه اسالمي
 مبتني و پادشاهي بسته سياسي نظام داراي سعودي عربستان :ماهيت ساختاري. 2ـ3

 بر سعودي عربستان تأسيس زمان از سعود آل خانواده. است نفتي اقتصاد و وهابي مشروعيت  بر
 ترين عالي پادشاه كشور اين اساسي قانون براساس. دارد حاكميت اقتصادي سياسي اركان تمامي
 اعضاي. رسد مي قدرت به سعود بن عبدالعزيز فرزندان ميان از و است كشور اين در ياسيس مقام

 مجمع. هستند پاسخگو او قبال در تنها و شوند مي منصوب و انتخاب پادشاه توسط دولت كابينه
 سعودي هاي شاهزاده از نيز ها استان فرمانداران و شوند مي منصوب حكومت سوي از نيز مشورتي
 عرصه در مشاركت حق تنها نه شهروندان و ندارند فعاليت حق احزاب كشور اين رد. هستند
 نيز خود اصلي اجتماعي حقوق از شيعيان و زنان نظير ها گروه از بسياري بلكه، ندارند را سياست
 در قدرت گفتمان از مذكور مشخصات به توجه با )164:1388، اميني( .هستند و بوده محروم
 رغم  به و نپيوسته وقوع به هنوز كشور اين در سازي ملت ـ دولت روند كه بينيم مي ،عربستان جامعه
 براي الزم بسترهاي نيست حاضر سعود آل، سياسي نظام در تغيير براي مردم درخواست و تالش

  . سازد فراهم كشورش سياسي ساختار در را مختلف اقشار و مردم مشاركت
 مردمي و مترقي انقالب، مانده عقب و بسته سياسي ظامن با كشوري چنين همسايگي در 70 دهه در
 و مترقيانه شعارهاي و بود اسالمي اهداف و انگيزه و اسالم بر مبتني كه انقالبي. پيوست وقوع به ايران
، گيرا و جذاب شعارهاي اين. داد مي سر را مردم راي حق و استبداد نفي، آزادي مثل پسندي مردم
 مبارزه شور و انگيزه كشورها اين مردم به مقابل در و كرد منفعل كامال را عربستان مثل هايي دولت
 منطقه در كشور اين شرقي اياالت شيعيان ميان در شورشي عربستان در اساس همين بر. داد مي

  . كردند حمله سلطنتي خانواده به مساجد در هايي اعالميه پخش با مردم و شد آغاز نفتي هاي ميدان
 عنوان به دولت موضع، اسالمي اصطالح به حكومت اين در بار اولين براي دش باعث جريان اين
 گذاشتند كنار را مالحظه ايران با مقابله در مسئله اين پي در ها سعودي. شود شكسته اسالم حامي



 1395، سال بيست و سوم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

43

، نيستند منطقه ژاندارم ديگر گفتند مي انقالب از بعد كه ها ايراني«: گفت صريحا نايف شاهزاده و
 شيعيان به عربستان در اسالمي انقالب بازتاب )134:1372، رايت(».اند شده منطقه ستتروري حاال

 و جاذبه ايران انقالبي و اسالمي امواج مقابل در هم وهابيون و سنت اهل بلكه، نشد محدود
 از پس خدا خانه اشغال ارتباط اين در واقعه ترين مهم كه دادند نشان خود از چشمگيري هاي دافعه
 نظام مشروعيت شد باعث اسالمي انقالب از پس حوادث اين وقوع. بود 1360 سال جح مراسم
 قابل الگوي كنند و تالش نوين افكار راستاي در هايي گروه و رود سوال زير عربستان سياسي
 داليل از يكي بنابراين )95:1385، زاده حشمت( .كنند مطرح را خود نظام و مذهب از تري قبول

 آنجا از و گردد برمي كشور دو در متفاوت قدرت ساخت و سياسي نظام به ايران اب ها سعودي تعارض
 را زيادي هاي چالش و مشكالت، است منطقه در قدرت سنتي ساخت در تحول مبدع ايران كه

  . است آورده وجود به عربستان چون اي بسته هاي نظام براي
 و ترين مهم از يكي فارس خليج، ترديد بدون، اخير قرن نيم در :حوزه نفت و خليج فارس. 3ـ 3

 خليج حوزه. است بوده راهبردي محاسبات و ژئوپليتيكهاي  نگرش در جهان مناطق ترين حساس
 از ذخاير اين به صنعتي جهان نياز و هرمز تنگه گذرگاه و گاز و نفت عظيم ذخاير وجود علت به فارس

   )50: 1390، قهرماني و اخباري( .است ربرخوردا الملل بين عرصه در خاصي ژئوپليتيكي موقعيت
منطقه خليج فارس تغييرات استراتژيك جديدي ، 1357با وقوع انقالب اسالمي در ايران در سال 

تعارض و اختالف در هاي  به داليل متعدد زمينه. را تجربه كرد كه كامال با قبل از آن تفاوت داشت
، در اين مقطع. كار منطقه توسعه يافت محافظهروابط بين ايران و عربستان سعودي و كل كشورهاي 

اي  المللي و منطقه خود گرفت كه موجب انزواي سياسي بين تيك جديدي بهيمنطقه آرايش ژئوپل
موجب  ،عوامل متعددي در اين دوره كه تا پايان جنگ عراق عليه ايران به طول انجاميد. ايران شد

   )71: 1384، حافظ نيا و رومينا( .تعارض در روابط دو كشور ايران و عربستان گشت
لذا امنيت ، ترين منبع انرژي جهان مورد توجه خاصي قرار دارد بزرگ عنوان بهخليج فارس 

 )15: 1388، عزتي( .در خليج فارس تبديل به موضوع امنيتي جهاني شده استاي  منطقه
چند دهه در ارتباط  بزرگ در منطقه كه در طولهاي  ايران در مورد عدم دخالت قدرتهاي  ديدگاه

نظر عربستان سعودي كه در جستجوي امنيت منطقه  و نقطه، با خليج فارس وجود داشته
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متفاوتي را در هاي  نگرش، بوده استاي  فرامنطقههاي  تيك خليج فارس از طريق قدرتيژئوپل
   )68: 1384، حافظ نيا و رومينا( .مواضع دو كشور باعث شده است

له عربستان جمس ازاست با كمك كشورهاي عرب حوزه خليج فار ايران بارها تالش كرده
بيگانه و با همكاري هم صورت بدهند هاي  خليج فارس را بدون دخالت قدرت ترتيبات امنيتي حوزه

 ،طور نمونه به. متعدد اين حسن نيت خود را نشان داده استهاي  و با برقراري سمينارها و كنفرانس
د را براي قراردادهاي دفاعي با همسايگانش براي جايگزيني نيروهاي ايران تمايل خو 2007در سال 

همكاري مستقيم نظامي  كه اما وزير دفاع عربستان اعالم كرد ،خارجي مستقر در منطقه نشان داد
   )204: 1387، لطفيان( .پذير نيست با ايران براي حفظ امنيت خليج فارس امكان

مختلف از ادعاهاي هاي  عربستان همواره با بهانه، تيك خليج فارسيهمچنين در حوزه ژئوپل
و گهگاه با  ب بزرگ و تنب كوچك حمايت كردهتن، امارات متحده عربي در مورد جزاير ابوموسي

عربستان با وجود مدارك و . ايران را به تصرف اين سه جزيره متهم نموده است، حالتي قاطعانه
ناپذير درباره نام  جزيره به ايران و نيز اسناد خدشه شواهد تاريخي بسيار در مورد مالكيت و تعلق سه

سازي و حمايت از ادعاهاي امارات متحده عربي مبادرت ورزيده و  همواره به تاريخ، خليج فارس
از » خليج عرب«و يا » خليج«المللي براي استفاده از عنوان جعلي  بينهاي  براي تطميع سازمان

در جلسه وزراي ، داخله تا حدي است كه شاهزاده نايفاين م. هيچ كوششي فروگذار نبوده است
و ها  گانه ايراني ابوموسي و تنب كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس ايران را به اشغال جزاير سه

   )154: 1394، متقي( .دخالت در بحرين متهم كرد
 به تا قاللاست زمان از وهابيت رسمي مذهب با سعودي عربستان :اي منطقههاي  رقابت. 4ـ3
. بيند مي خاورميانه و فارس خليج منطقه در شيعي ايران با رقابت يك در را خود همواره امروز

 گسترش از شدت بهاي  منطقه برتري سر بر ايران رقابت چارچوب در گذشتههاي  سال طي عربستان
 »شيعي هالل« عنوان تحت كه آنچه تشكيل و بحرين و لبنان و عراق در اسالمي جمهوري نفوذ

 همچنين سعودي عربستان. كند مهار را نفوذ اين كه است كرده تالش و بوده نگران ،شود مي ناميده
 اين و ندارد قبول را موجود منافع راستاي در عرب جهان تحوالت از پس گرفته شكلاي  منطقه نظم
 سعود آل، دليل همين به. كند مي ارزيابي خودهاي  سياست و نگاه با تقابل در رااي  منطقه قدرت توازن
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 موجود قدرت توازن و نظم، موجودهاي  فرصت وها  بحران از گيري بهره با تا هستند آن پي در
 قصد كشور آن دولت كه دهد مي نشان عربستان رفتاري الگوي. دهند تغيير خود نفع به رااي  منطقه
 ايراناي  منطقه نقش ارتقاي ينكها يا و كند پيدا ادامه ايراناي  منطقه قدرت تحول دهد اجازه تا ندارد

   )639: 1393، نجات( .نمايد مي استفاده تهاجمي الگوي از بنابراين. بگذرد سكوت به

  جنگ نيابتي ايران و عربستان در منطقه. چهار
طور خاص در  المللي و به روابط جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي در اوضاع كنوني بين

 عنوان ، بهلبنان و همچنين جنگ يمن، بحرين، عراق، بحران سوريه، نهرابطه با منطقه خاورميا
  . شود مي از جنگ نيابتي در نظر گرفتههايي  نمونه

با توجه به حمايت ايران از دولت دمشق و حمايت برخي كشورها ازجمله عربستان سعودي از 
خود گرفته  نيابتي بهدر اين كشور حالت جنگ ها  درگيري، تروريست و شورشي در سوريههاي  گروه
ايران از حكومت در برابر معارضان مورد پشتيباني ، اسد از آغاز اعتراضات عليه حكومت بشار. است

، سياسيهاي  شامل حمايتها  اين حمايت. عربستان و متحدينش در درون سوريه حمايت كرده است
ران از آغاز درباره معارضان در زمينه سياسي اي. اطالعاتي استهاي  اعزام مستشاران نظامي و حمايت

سوريه را متفاوت از بيداري اسالمي در ديگر  مسئلهو  ريه از مواضع حكومت دفاع كردهدر سو
   )Fulton, 2013: 10-13و  24: 1391، كيايي( .كشورهاي عربي خوانده است

تنها متحد راهبردي جمهوري اسالمي ايران در منطقه بوده ، سوريه در طول سه دهه گذشته
مخالفت با حضور و نفوذ غرب در . اند دو كشور تعامالت و همكاري راهبردي مهمي تجربه كرده. ستا

ترين  مقاومت در لبنان و فلسطين مهمهاي  ي و حمايت از گروهاسراييلاتخاذ رويكرد ضد، منطقه
ي رود كه دو كشور را به ركن اصل مي شمار ايران و سوريه بهاي  مشترك سياست منطقههاي  مؤلفه

لحاظ راهبردي بيشترين اهميت را براي جمهوري اسالمي  سوريه به. محور مقاومت تبديل كرده است
و گسترش توان اي  آفريني منطقه نقش، مقاومتهاي  مهم براي حمايت از گروهاي  ايران دارد و عرصه

امر كه اين ) 169: 1391، اسدي( شود مي بازدارندگي در مقابل رژيم صهيونيستي و غرب محسوب
  . خوشايند عربستان نيست
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 باعث كاهش نفوذش در لبنان اهللا خاطر حمايت از حزب سوريه را به، از آنجايي كه عربستان
سوريه اين فرصت را در اختيار رژيم آل سعود قرار داد تا بتواند از  2011تحوالت سال  ،دانست مي

تغيير ، تالش براي تغيير رژيم در سوريه لذا عربستان با. سوريه و در مرحله بعد از ايران انتقام بگيرد
عيار در تحوالت اين  شروع كننده جنگ نيابتي تمام، خود در قبال منطقه و رقابتش با ايران راهبرد

   )119: 1393، كوهكن و تجري( .كشور شد
كند و در واقع  مي با ايران نگاهاي  منطقههاي  طور مشخص سوريه را از دريچه رقابت عربستان به

كاهش نفوذ ايران در منطقه يا مهار كردن الگوي نفوذ انقالب اسالمي در دنياي عرب كه زماني  براي
عربستان دامنه اين تهديد را . دارد ميدر مقابل نظام اسد گام بر، در قالب هالل شيعي مطرح شده بود

ه به ايران را خصوص سوري مقاومت و بههاي  بيند و نزديكي گروه مي تر بعد از بيداري اسالمي گسترده
بنابراين  ،داند مي سعوديهاي  و به حاشيه رفتن سياستاي  منزله برهم خوردن تعادل منطقه به
  . عربي تالش دارد تا موقعيت ايران در سوريه را كاهش دهد ـ  بستان در هماهنگي با رويكرد غربيعر

هاي  رميانه از گروهرو در چنين شرايطي اين كشور براي محدود سازي قدرت ايران در خاو از اين
 سقوط نظام اسد، گيرندگان سعودي و تصميمها  به گمان مقام. كند مي معترض در سوريه حمايت

مقاومت در سطح منطقه را كاهش دهد و در هاي  تواند جايگاه و نقش سوريه در حمايت از گروه مي
حياتي هاي  حوزه عنوان هبتواند پاياني بر نفوذ سوريه در لبنان و فلسطين  مي اين ميان ضمن اينكه

 .پس از تحوالت جهان عرب را نيز متعادل نمايداي  موازنه برهم خورده منطقه، عربستان باشد
   )125ـ126: 1393، كوهكن و تجري(

عراق بعثي سرنگون شد و به اشغال نيروهاي ، 2003در مارس  آمريكابا حمله نظامي اياالت متحده 
ايران نيز نفوذ قابل توجهي در عراق ، راق و رشد محور شيعي در عراقبا اشغال ع. در آمد آمريكانظامي 
آن هم از طريق ، عربستان سعودي از روي كار آمدن شيعيان )79: 1391، موسوي و تليابي( .پيدا كرد

تنها  عنوان بهساالري عربي در عراق  يكي الگوي مردم :ساالري در عراق از دو جهت ناراضي است مردم
و ديگري روي كار آمدن اكثريت شيعي  ؛الگوي انتخاب غربي در آن نهادينه شده استكشور عربي كه 
وجود آورد كه خواستار  را براي منطقه شرق عربستان  بهاي  حاد امنيتي مسئلهتواند  مي عراق كه خود

   )161: 1390، صالحي( .افزايش حقوق سياسي شيعيان است
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اول آنان اين  راهبرد: ي حكام رياض قرار داشتپيش رو راهبرددو ، در مواجهه با اين وضعيت
بنابراين  .شيوخ و سياسيون سني در عراق تكيه كنند، قبايل، المقدور بر ظرفيت اقوام بود كه حتي

ايران در دستور كار آنان قرار اي  در عراق و محدود كردن نفوذ منطقهها  جلوگيري از فشار بر سني
هاي  تقويت گروه، نخست به آن توجه شد راهبردرآمدي دوم كه به موازات ناكا راهبرد. گرفت

حاصل . علوي دمشق و شيعي بغداد تضعيف شودهاي  دولت، تروريستي بود تا بلكه از قبل آن
هاي  همراه پشتيباني تكفيري و تزريق دالرهاي هنگفت نفتي به آنان بههاي  آموزش تروريست

مي عراق و شام موسوم به داعش است كه گيري دولت اسال شكل، از بنيادگرايان سلفي نظامي
خواند و گستره اقدامات خود را آرام آرام از مرزهاي عراق و سوريه  مي امروزه خود را دولت اسالمي

   )187: 1393، خضري و ديگران( .هم فراتر برده است
شي عربستان با خوان ،در اين كشور 2011در بحرين نيز با آغاز روند بيداري اسالمي از فوريه 

تر اهل  ايران و برادر بزرگاي  رقيب منطقه عنوان بهخود را ، نيابتي از اعتراضات شيعيان در بحرين
با ارسال نيروهاي نظامي خود به بحرين و سركوب مخالفان ها  سعودي. وارد صحنه كرد سنت
اين تبديل كردند و » شيعه و سني«مربوط به رقابت اي  اين موضوع را به يك موضوع فرقه، شيعي
 .لبنان و غيره را در پي داشت، شيعي ديگر در عراقهاي  تنها واكنش ملت ايران بلكه ملت نه، اقدام

   )219: 1392، توتي و دوست محمدي(
دولت اين است كه اين ، منطق عربستان از روي كار آمدن يك دولت شيعي در بحرين

دليل همسايه  لذا به. ايه خواهد شدنشانده ايران خواهد بود و در واقع عربستان با ايران همس دست
تيكي يكند در رقابت ژئوپل مي بنابراين تالش. دهد مي اش را از دست عمق استراتژيكي، شدن با ايران

  . امكان وقوع چنين تحولي را در منطقه ندهد، با ايران
و داند  مي حفظ بحرين را مساوي حفظ جهان عرب، با ايراناي  عربستان بر اساس رقابت منطقه

طور كه شكست يا پيروزي  همان. پندارد مي شكست يا پيروزي آل خليفه را شكست يا پيروزي خود
استا بعضي از مقامات سعودي در همين ر. كند مي شكست يا پيروزي ايران قلمداد، شيعيان بحرين را

اي  توطئه آنها حوادث بحرين را. بحرين را آغاز جنگ سردي جديد بين ايران و عربستان خواندند حوادث
   )135: 1391، ابراهيمي و ديگران( .ايراني و شيعي براي كنترل جهان عرب عنوان كردند، اي صفويه
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قطعا شيعيان ، آنچه مسلم است در صورت سقوط دولت بحرين به دست شيعيان اين كشور
ه تواند ب مي تحريك خواهند شد و اين امر ،اند خيز ساكن نفتهاي  كه بيشتر در بخش، عربستان
از ، بنابراين طبيعي است كه جلوگيري از سقوط دولت بحرين. يابي بيشتر ايران بينجامد قدرت

شيعه بودن اكثريت  )29: 1392، اخوان كاظمي و شاه قلعه( .اهداف عربستان سعودي باشد
شود و  مي گيري شيعه در منطقه جمعيت انقالبي بحرين و نزديكي اين كشور به ايران باعث قدرت

بلوك قدرتمندي كه توسط ايران هدايت و كنترل شده  ؛انجامد مي گيري يك بلوك شيعي به شكل
  . و در راستاي تضاد با منافع عربستان سعودي حركت خواهد كرد

درباره اوضاع يمن و تحوالت منجر به تجاوز عربستان سعودي و متحدانش به اين كشور نيز با 
، حمايت عربستان سعودي از دولت مستعفي يمن توجه به طرفداري ايران از جنبش انصاراهللا و
خود گرفته بود كه در نهايت با توجه به ضعف يكي از  تحوالت اين كشور نيز حالت جنگ نيابتي به

عربستان سعودي ناچار شد خود مستقيم براي تأمين ) دولت عبدربه منصور هادي( طرفين
   )Salisbury, 2015( .منافعش يمن را مورد حمله قرار دهد

صورت گرفته  حمله نظامي عربستان به يمن كه در قالب ائتالفي از كشورهاي عرب اكثرا سني
عليه ايران و براي به دست آوردن نفوذ در  اجماع، منظور تحكيم رهبري عربستان سعودي، به است
همچنين در جهت حفظ امنيت مرزهاي عربستان و عبور آزاد در باب المندب كه از . باشد مي يمن

   )171: 1394، فيروزكالئي. (شود مي ميليون بشكه نفت در روز حمل و نقل 4/7آن  طريق
. ايران و عربستان همچنين در تحوالت لبنان در دهه اخير نيز در مقابل يكديگر قرار گرفتند

بود كه با شكست  2006در تابستان  اسراييلاهللا با  روزه حزب 33ترين آنها جنگ  جمله مهماز
 كه زماني از. دار است در حال حاضر نيز اين تقابل در لبنان همچنان ادامه. دعربستان تمام ش

 با مقابله براي ايران و اسد وفادار نيروهاي به 2013 سال در شيعه نظامي شبه گروه، اهللا حزب
 بد فارس و در رأس آنها عربستان سعودي خليج كشورهاي با لبنان روابط، پيوست سوري مخالفان

رسما ، اقتصادي و سياسي اتحاديه يك عنوان به فارس خليج همكاري ه شورايتا جايي ك، شد
كار  اقتصادي را عليه اين كشور بههاي  يك گروه تروريستي معرفي كرد و تحريم عنوان بهاهللا را  حزب
دستيابي ، اما آنچه بيش از هر چيز عربستان را ناراحت و خشمگين ساخته )1394، دوران( .گرفت
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ايران در اي  از ابتداي مطرح شدن موضوع هسته. استاي  ت و توليد فناوري هستهايران به ساخ
بلكه در چارچوب شوراي همكاري خليج فارس  ،صورت مستقل هتنها ب المللي عربستان نه محافل بين

را اي  تواند توازن قواي منطقه اي مي چرا كه ايران هسته ؛در مقاطع مختلف به اتخاذ موضع پرداخت
لبنان و ، ود تغيير دهد و اين موضوع با توجه به تقويت مواضع و جايگاه ايران در عراقنفع خ به

عربستان سعودي يكي ، از همين رو در تحوالت بيداري اسالمي. فلسطين حائز اهميت فراواني است
در عراق و سوريه است تا ها  از حاميان اصلي تسليح و تجهيز نيروهاي مخالف سوري و داعشي

سلفي و وهابي تندرو در منطقه قدرت يابند و هاي  ب محور مقاومت را نابود نمايد و گروهبتواند قل
   )15: 1394، آدمي و كشاورز مقدم( .برداري امنيتي را از ايران بازستاند حداقل فرصت بهره

  گيري نتيجه
تيك يظام ژئوپلن تاثيردر نيم قرن اخير تحت اي  دو قدرت برتر منطقه عنوان بهروابط ايران و عربستان 

و اي  فرامنطقههاي  مداخله قدرت، ايدئولوژيكهاي  نگرش، ساختاريهاي  تفاوت، اي جهاني و منطقه
هاي  بحران. دچار تحول و نوسان بوده است، سپتامبر و اشغال نظامي عراق 11از رويدادها نظير اي  پاره

ميان عربستان سعودي و جمهوري اخير خاورميانه زمينه جديدي را براي تشديد تعارضات و اختالفات 
اخير در روابط دو كشور كه به قطع روابط هاي  همچنين تنش. اسالمي ايران فراهم كرده است
  . بيش از پيش بر آتش اختالفات ميان اين دو افزود ،انجاميداي  ديپلماتيك اين دو قدرت منطقه

، بحرين، عراق، سوريه هازجمل منطقه كشورهاي برخي در داده رخ تحوالت، اخير سال چند طي
 كار به سعودي عربستان و ايران رقابت براي »نيابتي جنگ« نام به مفهومي شده سبب، يمن و لبنان
پيمان خود تالش كرده است تا نفوذ جمهوري  همهاي  و دولتها  عربستان با حمايت از گروه. شود گرفته

تروريستي در سوريه و هاي  از گروهها  وديحمايت سع. اسالمي ايران را در كشورهاي منطقه از بين ببرد
حمايت از دولت بحرين در برابر معترضان شيعه اين كشور و همچنين حمله نظامي در قالب ، عراق

متمايل به ايران در هاي  پيمان خود و ساقط كردن حوثي ائتالفي عربي به يمن براي بازگرداندن دولت هم
از نقش گروه اي  نان نيز عربستان تالش كرده است تا به گونهدر تحوالت لب. شود مي اين زمينه ارزيابي

جمهوري اسالمي نيز با حمايت از ، ها در برابر اين اقدامات عربستاني. اهللا در اين كشور بكاهد شيعه حزب
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ها  تكفيري و همچنين معترضان شيعه در بحرين و حوثيهاي  سوريه و عراق در برابر تروريستهاي  دولت
در تضعيف محور شيعه و مقاومت را ها  اهللا در لبنان تالش كرده است تا اقدامات سعودي در يمن و حزب

  . در منطقه بي پاسخ نگذارد
اخير خاورميانه هاي  بنابراين تقابل منافع عربستان سعودي و جمهوري اسالمي در قبال بحران

نوعي ديگر مانع از  هبلكه دو كشور تالش كردند تا ب ،به جنگي مستقيم ميان دو كشور منجر نشد
جنگ  راهبردگيري از  تفوق و برتري ديگري در منطقه شوند و راهبرد دو كشور در اين راه بهره

مستقيم ميان دو كشور  يمراتب كمتري از درگير باواسطه يا نيابتي است كه هزينه به، غيرمستقيم
  . تواند منافع آنها را تامين نمايد مي خوبي دارد اما به
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