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  15/5/1395: تاريخ پذيرش          **اسماعيل شفيعي

  ***نفيسه واعظ

  چكيده
جمهوري  منجر به ارتقاء جايگاه، 2003از ، امنيتي و تغييرات ژئوپليتيكي عراق جديد  ـ  تحوالت سياسي

گذاري اثرطور سنتي در حوزه  عراق شده كه به ازجمله يانهامنيتي خاورم  ـ  هاي سياسي ايران در حوزه اسالمي
، هاشناسايي ظرفيت سعي درها،  فرصتاز اين  با استفاده ايران نيز .بوده است اسراييلعربستان و ، آمريكا

اين جريان به زيان عربستان . چه بيشتر در خاورميانه كرده استو نفوذ هر هاي خود ها و ارزش توانمندي
هايي است تا از توسعه نفوذ كار راهدنبال  لذا عربستان نيز در اين بازي به. شود ميو تفسير  سعودي تحليل

اي ايران سازي قدرت منطقهآورد و تمهيداتي براي موازنه عمل بهسياسي و معنوي ايران در منطقه جلوگيري 
تقابل . باشد ميعربستان  ي رقابتي ايران وها سياستدر اين ميان عراق اولين حوزه انعكاس . تدارك ببيند

صفر بر روابط اين دو كشور جمع جبريست كه شواهدي بر تطبيق قاعده حاصلا اي يران و عربستان به گونها
سياست  ،برهمين اساس. گر تبديل شده استدر عراق وجود دارد كه در آن عربستان به يك بازيگر كمينه

تالش شده  ،بنابراين. باشد مي ايران استوار وري اسالميمهخارجي عربستان در خاورميانه برمبناي سد نفوذ ج
 يبتجر ـ و به روش عقلي تحليلي ـ توصيفي شيوهو به  ها حركتو تئوري  ها بازياست در قالب نظريه 

سعودي مورد بررسي قرار گيرد تا به اين طريق رقابت آنها ايران و عربستان جمهوري اسالميسياست خارجي 
  . درك باشددر خاورميانه قابل 

  عربستان، عراق، سياست خارجي، خاورميانه، ها بازينظريه ، ايران مهوري اسالميج: واژگان كليدي
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  مقدمه
امنيتي خاورميانه بعد از بحران عراق در  گذاري ايران در مسائل سياسياثرفرضيه افزايش نقش و 

 منطقه تحوالت. باشد مييانه از موضوعات مهم جاري در تجزيه و تحليل مسائل خاورم، 2003سال 
 به سياسي قدرت از دور به و حاشيه در گروهي از را شيعيان كه است خورده رقم ايگونه به خاورميانه
جمهوري  در دولت شيعي ماهيت علت به امر اين و است كرده تبديل منطقه در گذاراثر و مهم نيروهايي
 هم به نهايت در و زني چانه قدرت افزايش، اسالمي جمهوري ايمنطقه نقش رفتن باال سبب ايران اسالمي
رهبري  ي رقيب بهها دولتلذا . و موقعيت ايران را ارتقاء داده است خاورميانه شده در نيروها موازنه خوردن
هاي سياسي و معنوي ايران كه هايي هستند تا از توسعه نفوذ انديشهكار راهسعودي به دنبال عربستان

 مهوري اسالميج و آورده عمل بهجلوگيري  ،ي آنان استها سياستاي حكومت و منجر به تهديداتي بر
تاجايي كه  ،اي ايران تدارك ببينندسازي قدرت منطقهايران را به چالش كشيده و تمهيداتي براي موازنه

هاي  هايي انعكاس رقابتيكي حوزه. خاورميانه بيشتر به صحنه رقابت اين دو كشور تبديل شده است
ست كه شواهدي بر تطبيق قاعده ا ايگونه ايران و عربستان بهتقابل . عراق است، ان و عربستاناير

بر همين اساس اين مقاله در . صفر بر روابط اين دو كشور در عراق وجود داردجمع جبري حاصل
دو هاي اين  و قاعده حاصل جمع جبري صفر به بررسي رقابت) ها حركتتئوري ( ها بازيچارچوب نظريه 

  . پردازد كه نقطه آغاز حركت آن عراق استاي ميقدرت منطقه

  مقاله بنيان نظري 
اي از رياضيات كاربردي است كه در بستر علم اقتصاد توسعه يافته و به مطالعه حوزه ها بازي نظريه

 هركند كه مطلوبيت زماني بروز مي، رفتار راهبردي. پردازدمي» عوامل عقالني«رفتار راهبردي بين 
بلكه به راهبرد انتخاب شده توسط بازيگران  ،فقط به راهبرد انتخاب شده توسط خود وي نه، عامل

، عبدلي( .شمار از چنين وضعيتهايي دارد بي هايمثال، زندگي روزمره ما. ديگر هم بستگي داشته باشد
، راهبردي طقهمن كاي يا دستيابي به ييابي به انرژي هسته رقابت دو كشور براي دست) 19: 1386

در  ها بازياين هايي از  نمونه ... المللي و بين هسازوكار حاكم بر روابط بين دو كشور در حل يك مناقش
  . كه نتيجه آنها بر اساس حاصل جمع جبري صفر قابل تبيين است هستندحوزه سياست خارجي 



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

 

 

57

  ها كاربرد و مفاهيم نظريه بازي
كند كه در آن دو يا چند رقيب هوشمند با منافع  يهاي رقابتي بحث م از موقعيتاين تئوري  

در اين رقابت بازيگران چندين انتخاب پيش رو دارند و هر بازيگر . پردازندمتضاد به رقابت با هم مي
دنبال  هبكه  يهر بازيگر ،در اين بازي) 163: 1378، عرب( .را بهينه سازد كند دريافت خودتالش مي

بيشترين ضرري  كاهشدست آوردن آن است و در پي  هبدر كه مطمئن كمترين امتيازي است  افزايش
 و) 183 ـ 184: 1385، حقيقت. (گويندمي 1گربازيگر كمينه، ناپذير است است كه تحمل آن اجتناب

نفره با كه در يك بازي دو است بازيگري  2؛گربازيگر بيشينه، در مقابل) 195: 1376، زاده سيف(
، زاده سيف( .را براي خود بيشينه سازد راهبردد پيامد كمينه ناشي از يك سعي دار ،جمع ثابت حاصل
كم يك راهبرد براي  دست، در بازي  3،نش تعادلمفهومي داريم به نام  ها بازيدر نظريه ) 195: 1376

ديگري به غير  كار راهدست آوردن بهترين نتيجه براي هر بازيكن قابل انتخاب است و چنانچه بازيكن  به
مارش و ( »راهبردتعادل « اين وضعيتبه . دست نخواهد آورد نتيجة بهتري به، آن را انتخاب كنداز 

  ) 85: 1373، ليتل( .دنگوينيز مي 4يا نقطه زيني) 135: 1378، استوكر
ش يامدهاست كه به آرايس پيماتر، ها بازيه يم موجود در نظريگر مفاهياز د  5:هاس بازدهيماتر
ل متناظر با ين مستطيا يسطرها. شود ميگفته  يگوناگون باز يدهااميل شكل از پيمستط
  ) 12: 1372، ونتسل( .استف يحر يها راهبردآن متناظر با  يهاخودمان و ستون يها راهبرد

  ها بازيقواعد بازي در نظريه 
دست  همثل تالش دو كشور براي ب) +1(+)ـ1(=0 6:با حاصل جمع صفر يباز .يك

 . آوردن يك سرزمين خاص

كن امتياز يهر دو باز، »صفرريبازى با حاصل غ«در الگوى : رصفريبا حاصل جمع غ يباز .دو

                                                         
1. Minimizing Player 
2. Maximizing Player 
3. Nesh Equilibrium 
4. Saddle Point  
5. Payoffs Matrix 
6. Zero  ـsum Game 
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 . كنند و تنها درصد كسب امتيازها با يكديگر تفاوت داردكسب مى

گران حاكم يتعارض بر سر منافع باز صرفا ين نوع بازيدر ا: ربازي با حاصل جمع متغي .سه
ات يواقع يخود بر سرنوشت جبر يانتخاب يها راهبردا اتخاذ توانند بيگران ميبلكه باز، ستين

  ) 279: 1376، زاده فيس( .بگذارند تاثيرن خود يب يمبادالت

  ها بازي نظريهرهيافت 
رود طرف مقابل رفتاري است كه بر تصميمي كه انتظار مي، گرايانهتصميم عقل ،تئوريدر  

، ترين فعل يك كنشگرعبارتي عقالني به) 192: 1376، زاده سيف( .مبتني شده باشد، اتخاذ كند
  . رفتاري است كه بر واكنش به تصميم يا فعل طرف مقابل مبتني شده است

مباني فلسفي موازنه قوا . مباني فلسفي نظريه موازنه قوا را قبول دارد، ها بازينظريه رهيافت  
ه كردن رياضيات و كاربرد سعي دارد با اضاف ،عالوه بر آن. گرايي است همان مباني فلسفي واقع

تنها تفاوت آن با نظريه موازنه قدرت . لملل بپردازدا به توصيف و تبيين تحوالت بين، منطق صوري
مباني فكري نظريه موازنه قدرت به سطح تحليل خرد تحويل ، ها بازيدر اين است كه در نظريه 

  . شده و در قالب بازي دو يا چند نفره بررسي شده است

  ها بازيظريه تحول در ن
حركت  ـ پيدا كرده كه نظريه حركت ها بازي شيوه تعميمي براي نظريه 1،پروفسور استيون برامز

راهبرد  هدهد كه چگونه با واكنش هر بازيكن بنشان مي وي. شود ميخوانده  2ها حركتيا نظريه 
تنها در ذهن خود  هبازيگران ن، عبارتي به) Brams, 1998: 34( .يابدبازي تكامل مي، بازيكن ديگر

و  ها حركتهاي اين  يا واكنش 3ها حركتبلكه به آثار ضد  ،آورندآثار فوري حركات را در نظر مي
يي ها راهبردجاي گزينش  به ها حركتدر تئوري )Brams, 1998: 1( .توجه دارند 4ها حركتضد ضد

                                                         
1. Steven J. Brams 
2. Moves Theory 
3. Countermoves 
4. Counter ـ  Countermoves 
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كنند و آغاز ميبازيگران از يك نتيجه در ماتريس ، يي از سوي دو بازيگر در ماتريس بازدهها راهبرد
 )Brams,1994: 4( .يرند حركت كنند يا حركت نكنندگدر جريان بازي است كه تصميم مي

تعيين و عملياتي ، بازي نيز در جريان بازي و از سوي بازيگرانقواعد ، ها حركتر تئوري بنابراين د
گزيند يي را برمياه راهبرد، زمان در ماتريس بازي بازيگر هم، ها بازيدر نظريه كالسيك . شوند مي

 راهبردجاي اينكه بازي با گزينش يا  اما در تئوري حركت به ،ردكآنها را روشن مي، كه آثار انتخاب
اند يا چنين كه بازيگران در آغاز بازي در چندين وضع قرار داشته شود ميچنين فرض ، آغاز شود

تنهايي تصميم بگيرند كه اين وضع به د ها آنان بايبر پايه اين بازده. انتخاب كنند دتواننوضع را مي
تئوري بازي قائل به تداوم بازي ) Brams, 2001: 3( ؟را براي اينكه بهتر شود تغيير دهند يا نه

پيش گرفتن موضع سخت و نرم همواره تكرار هاي بازيگران و در جايي واكنش رو جابه از همين. است
يك مفهوم  ).Brams, 1998: 33( .ن دارددر بازي جريا ها حركتو ضد ها حركتو اين  شود مي

بازيگري قدرت تهديد دارد كه . است» قدرت تهديد«مفهوم   ،ها حركتتئوري مختص كليدي 
   )Brams, 1998: 3( .بازده را بيشتر تاب آورد بتواند نسبت به رقيب خود وضع نامطلوب و كم

 ايران و عربستان اسالمي مهوريج ر روابطرسد در منطقه خاورميانه جنگ سردي بنظر مي به 
كه براي تبيين وضعيت جنگ سرد كاربرد مناسبي  ها بازي از نظريه لذا استفاده. سعودي حاكم است

كسب جايگاه . را در خاورميانه تحليل و تبيين نمايدآنها  ايي منطقهها سياستتواند بهتر مي ،دارد
ي ها دولتر بين گروهاي سياسي و د اي و محبوبيت سياسي رهبري در جهان اسالم و قدرت منطقه

جمله از ؛ خاورميانه در راهبرديهاي  كسب موقعيتوتالش براي توسعه نفوذ ، عرب منطقه خاورميانه
در اين بازي . دنباش قابل تحليل مي ها بازي مواردي هستند كه بين اين دو كشور بر اساس نظريه

دنبال توسعه  به گر و ايران بازيگر كمينه لذا ،دست رفته خود استدنبال كسب موقعيت از بهعربستان 
اين مورد را با . شوند ميگر محسوب  بازيگر بيشينهبنابراين  .باشد مينفوذ و افزايش قدرت تهديد خود 

. توان تصديق نمودمي و بحرين ايران در يمن و رفتار عربستان در سوريه جمهوري اسالمينوع رفتار 
 مهوري اسالميبه شرط اينكه ج ،اهداف و منافع خود است عربستان دنبال رها كردن ،در سوريه

دنبال كسب موقعيت بهتري  ،ولي ايران در يمن عالوه بر منافع خود در سوريه. ايران يمن را رها كند
در اين . ارتقاء دهد اهللا لبنانحزب موقعيت انندم اهللا يمن رااست تا موقعيت انصاربراي شيعيان يمن 
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كنيم و شما يمن را رها اند ما سوريه را رها ميها گفتهكه در آن عربستانيمورد سندي وجود دارد 
ي ها حركتو ضد ها حركتهمه در ادامه  ها راهبرداين  )http.//jahannews. com/433272( .كنيد

  . گيردايران و عربستان در عراق صورت مي مهوري اسالميج

  ايران  اسالمي مهورياي جقدرت منطقهآن  تاثيرتحوالت عراق و  
 از، سوريه و اردن با غرب از، كويت و عربستان با جنوب از عراق كشوري است در خاورميانه كه

 با كوچكي آبي مرز جنوب از است و همسايه تركيه با شمال از و ايران مهوري اسالميج با شرق
. گيرندان سرچشمه ميهايي دارد كه از تركيه و ايردارد و از نظر هيدروپليتيك رودخانه فارس خليج
 كه مذهب شيعي درصد مسلمانان55، بغداد شمال در) عرب و( سني مسلمانان از درصد25 حدودا

 كوهستاني نواحي در كه هستند مذهب سني كرد عراق جمعيت درصد20 جنوبي و هايقسمت در
   )15: 1382، كاظمي و پرحلم( .كنندمي زندگي شمال

 ميانه آسياي و عرب جزيرهشبه بين بازرگاني و تجاري هاي راه يتالق محل قديم هاي زمان از عراق
 استراتژيك و راهبردي اهميت. غرب است و شرق بين ها فرهنگ و ها انديشه تبادل بوده و محل هند و

 سه ارتباط براي مكاني عراق همچنين. راه ارتباطي به شرق مديترانه و شامات است، عراق براي ايران
، تركيه تا فارس خليج اراضي از گستره دليل و به شود مي محسوب تركي و فارسي ،عربي اسالمي جهان
، مختلف احزاب و ها تشكل، ها ائتالف تشكيل با عراق ،ديگر طرف از. است عرب جهان شرقي دروازه
 و راهبردي موقعيت و عظيم نفتي ذخاير داليل به همواره و گرفته قرار غربي كشورهاي راهبردي هدف

 زيخ نفت و مرتفع مناطق در كه كردها، عراق در. است بوده الملليبين توجهات مورد ممتاز كاستراتژي
 لحاظ از، عراق يجنوب يهاجلگه نيساكن ايران ارتباط قومي و مهوري اسالميبا ج ،متمركزند عراق
 هم و انهيمخاور با رابطه در يجهان يها راهبرددر  هم گروه دو نيا. دارند يمشترك وجه رانيا با يمذهب
   )8: 1387، خالقي( .باشنديم تياهم زيحا يمحل و يامنطقه يها راهبرد در

با . باشد ميسعودي  اي ايران و عربستانتاكنون وزنه تعادل در روابط منطقه 1970عراق از دهه 
فارس خليج همكاري عربستان و ساير كشورهاي عضو شوراي، 1979اسالمي در سال  وقوع انقالب

حمله . هاي سنتي بين آنها شدت يافت در كنار عراق قرار گرفتند و رقابت، ل جنگ تحميليدر طو
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اين ، گيري دولت نسبتا شيعيحسين و شكل به عراق و بركناري صدام 2003آمريكا در سال 
ايران و عربستان تبديل نمود و آغازي  مهوري اسالميكشور را به نقطه حساس سياست خارجي ج

  . اي آنهاهاي منطقه د رقابتشد براي دور جدي
عراق  ،عكسبرتر شدن حلقه انزوا بر ضد ايران و منزله تنگ به، عراق متمايل به عربستان 

توسعه ژئوپليتيك ، باعث برهم خوردن توازن قدرت به نفع ايران، ايران جمهوري اسالميمتمايل به 
دي و همچنين دستيابي آسان سعو طلبانه از سوي شيعيان عربستانشيعه و شروع گرايشات جدايي

آفريني ايران در فلسطين و كاهش نقش عربستان در روند  ايران به سوريه و لبنان و افزايش نقش
 . صلح خاورميانه خواهد بود

، عراق و ايران بين سازي توازن با تا اند سعي كرده عمدتا، گذشته هاي دهه ها در سعودي 
عرب حوزه خليج  كشورهاي، انقالب پيروزي از پس سال ود. دهند كاهش را خود امنيتي هاي نگراني

 بابت از نگراني رفع و مقابله جهت در عملي طور به فارس خليج اريهمك شوراي تشكيل فارس با
، صدام سوي از كويت اشغال از بعد و 1990 دهه در. برداشتند منطقه گام در جديد ايران يك حضور

 سياست ها سعودي، آمريكا سوي از عراق و ايران ميمهوري اسالج دوگانه مهار سياست وجود با
 محسوب شده تضعيف عراق مقابل در نوعي به كه كردند تعقيب را ايران با متعادل همكاري و تعامل
 از جديدي مرحله وارد كشور دو روابط، كويت به عراق حمله از پس ويژه به، جنگ از پس. شد مي

  . نشد برطرف ايران به نسبت عربستان دگمانيب گاه هيچ اما ،شد اعتمادسازي و همكاري
 شدن پديدار و و عربستان آمريكا روابط در شكاف توسعه دليل به سپتامبر 11حادثه  از بعد
 عنوان به آمريكا براي فارس خليج و افغانستان و عراق در ژئواستراتژيك و تيكيژئوپل يها فرصت

 برخوردار بيشتري شتاب از عربستان و ايران روابط گرمي، عربستان برابر در مناسب هايجايگزين
 به نسبت كشور دو ايدئولوژيك هاينگرش تعديل با و گرفت شكل دوجانبه روابط از الگوهايي و شد

اي  منطقه درون همكاري، آسيا جنوب مانند تيكييژئوپل هايحوزه در تقابل و رقابت كاهش، يكديگر
نيز نتوانست بر  مسئلهاما اين . گذاشت مثبت راث مشترك مواضع گيريشكل هايزمينه بر رشد

هاي اين دو كشور فائق آيد و روابط فيمابين را به يك بازي با حاصل  اي رقابتعلل و عوامل ريشه
  . جمع جبري مضاعف تبديل نمايد
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 جديد فضاي، خاورميانه در اسالمي هايخيزش آن دنبال به و، بعث حزب فروپاشي از پس 
 لذا. گرفت شكل شيعي مقاومت محور و آمده وجود منطقه به شيعيان بر نفوذ عمالا براي ايران براي

همين  بود و به مشكل اين رفع براي حلي راه درصدد آمده وجود هب آميزتهديد فضاي با عربستان
رفت تا بتواند در مقابل  تركيه و منطقه عرب شيوخ، اسراييل، آمريكا سمت اتحاد و ائتالف با دليل به

  . توازن را حفظ نمايد، ايران در منطقه ي اسالميمهورج
 تا شد باعث، سني اعراب قدرت كاهش و كردها عراق و شيعيان رسيدن قدرت رژيم و به تغيير

رژيم  از آن متفاوت خارجي سياست به توجه با كه شود پديدار عراق در جديدي سياسي نظام
، سياسي نظام. نمايد جديدي مرحله ردوا را منطقه در قدرت توازن و راهبردي معادالت، سابق

 بازيگري عنوان به عمدتا و داشت شديدي ايراني ضد رويكردهاي و گرايش كه بعث رژيم برخالف
 است ايسياسي رهبران دربرگيرنده، شد مي محسوب ايران مهوري اسالميج برابر در بخش موازنه

 و اميدها، جديد شرايط. ندهست ملزم ايراناسالمي  جمهوري با سياسي روابط گسترش به كه
 تغيير مفهوم به كه مسئله اين و نموده ايجاد كشور دو بين راهبردي روابط ايجاد براي را بسترهايي

اشتراكات ) ضمن اينكه.  (است شده سعودي رهبران نگراني باعث، است سنتي راهبردي توازن در
تنها  شد تا سقوط صدام نه ايران و عراق سبب مهوري اسالميفرهنگي و مذهبي بين ج، تاريخي

بلكه به افزايش نقش و موقعيت ايران در اين كشور و منطقه خليج  ،تهديد عراق را از بين ببرد
كننده قدرت  از حالت متعادل نوين عراق) 118: 1392، ساعي و عليخاني( .فارس منجر شود

 كنار در استراتژيك ـ ي سياسيها راهبرددر طرح و  وشده ايران در منطقه خارج  مهوري اسالميج
 شده فراهم ايران براي جديدي فرصت، قوا توازن سنتي تعريف از خروج با. قرار گرفته است ايران
  . بپردازد ايمنطقه و قدرت بازيگر يك  اي خود به عنوانريف نقش منطقهبازتع به تا است

گروه كشورهاي ي شيعي به حوزه قدرت سياسي عراق و قرار گرفتن عراق در ها گروهيابي راه
ايران به شامات  جمهوري اسالمييابي دوست و رهايي از تهديد تجاوز از جانب مرزهاي غربي و راه

ايران در عراق جديد راهبردي امتياز بزرگي براي اقتصادي و ، از لحاظ سياسي، از طريق خشكي
رژيم سني و  جاي يك گيري يك نظام سياسي شيعي و همكار ايران در منطقه به شكل. خواهد بود

شده و  جهان عرب ايران با منطقه و مهوري اسالميتعادل در سياست جمنجر به ، دشمن در عراق
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بردن به اهميت و  ايران در مسائل عراق نيز منجر به پي مهوري اسالميآفريني ج همچنين نقش
از  .شده استهاي بزرگ قدرت اي اياالت متحده و ديگرنقش ايران در منطقه در سياست منطقه

 هويت بازسازي و اسالمي آگاهي احياي نوين موج، منطقه شيعي دولت دومين تشكيل ،جانب ديگر
 .شد خاورميانه در شيعه هالل مجدد طرح مبدا منطقه و سياسي فرايندهاي بر آن تاثير و شيعيان

 معيتج درصد 60، شيعيان تعداد نظر از عراق اهميت به توجه با مسئله اين) 39: 1391، جاوداني(
 جهان در شيعه گروه ينتر مهم ،ايدئولوژيك و فكري تاثير نظر از همچنين و ،عراق ميليوني 30

 سبب عراق سياسي تحوالت بنابراين. است شده برخوردار خاصي اهميت از منطقه شيعيان بر عرب
 و دشون تبديل عرب شيعيان ساير سياسي رفتار و هويت گذاراثر مركز به شيعيان عراق تا است شده

 شده نگريسته مركزي دولت به آنان وفاداري به نسبت ترديد ديده با همواره كه منطقه شيعيان
 و خود قدرت تثبيت دنبال به ،دارند قرار اجتماعي و اقتصادي، سياسي نابسامان وضعيت در و است
 جايگاه بازتعريف با را جديدي سياسي زندگي و برآيند اقتصادي خود و سياسي اوضاع بهبود

 نقش شدن پررنگ از نگراني افزايش با لذا. كنند آغاز منطقه در موثر مذهب يك عنوان به شيعيان
 جهان در ايران مهوري اسالميج هژمونيك جايگاه تقويت و منطقه قدرت ساختار در شيعي عنصر
 ژئوپليتيك تز نگراني رو اين از. است شده مطرح مجددا شيعه تيكيژئوپل يا شيعي هالل طرح، عرب

 دولت به و شده طرح 2003 آوريل در آمريكايي هايژنرال نشست در خاورميانه در شيعه متحول
 كشورهاي در دموكراسي هالل، خاورميانه منطقه در امنيت ايجاد براي كه شد توصيه آمريكا
   )Kessler & Priest, 2003: 8( .آيد وجود به نشين شيعه
 المللبين سياست بر آن اتتاثير و جديد عراق رد شيعه عنصر تقويت نيز الملليبين سطح در 
مهوري ج المللبين سياست تنظيم چارچوب در را زيادي سازيفرصت هايزمينه تواندمي عراق

 همچون جهاني بزرگ هايقدرت با و منطقه در كشور اين راهبردي معضالت حل و ايران اسالمي
 و المللبين نظام براي ايران نقش اهميت بر مبرسپتا 11 حوادث از بعد ترديدبي. سازد فراهم آمريكا
 مهوري اسالميج نقش اهميت. است شده افزوده ايمنطقه امنيت و ثبات ايجاد در بزرگ هاي قدرت
 اهميت داراي آمريكا براي عراق در ثبات حفظ: است استوار ساده منطق يك بر جديد عراق در ايران

 براي آمريكا بنابراين، است ثبات و امنيت حفظ جهت در ويق نفوذ ابزارهاي داراي ايران .است حياتي
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 ايران اختيار در را گرانبهايي فرصت امر اين. دارد نياز ايران مهوري اسالميج به عراق در امنيت حفظ
 افزايش را خود خارجي سياست در سازيفرصت هايزمينه جديد امتيازات كسب با كه دهدمي قرار
  ) 165: 1385، برزگر( .بپردازد منطقه در خود نقش از جديدي تعريف به و دهد
  ،است شده ايجاد عراق سياسي ساختار در شيعيان قدرت توسعه با كه ديگري يها فرصت از

 ويژه به و كموله، دموكرات حزب ازجمله ،عراق داخل در مستقر ايراني معارض يها گروه وضعيت
مهوري كه ج است كشور آن و داعش دري سلفي ها گروهو همچنين  خلق مجاهدين سازمان حضور
دست آورده كه در سركوب و  هايران با ارتباط خود با دولت مركزي عراق توانايي آن را ب اسالمي

با توجه به ارتباط زميني عراق با منطقه شرق  ،اين عالوه بر. كنترل آنها دست بااليي داشته باشد
هاي اشغالي فلسطين و  لبنان و سرزمين، ا سوريهتواند با اتصال مطمئن زميني بايران مي ،مديترانه

ضمن آنكه با توسعه . ايران در منطقه ارتباط داشته باشد مهوري اسالميي هوادار جها گروه
  . يابد از تنگناهاي تنگه هرمز نيز رهايي مي، از طريق خاك عراق هاي انتقال انرژي به غرب شبكه

، شيعي هالل يك ايجاد طريق از و ايمنطقه جديد شرايط تحت ،طبق تحليل انديشمندان غربي
. بود خواهد سنتي قواي توازن زدن هم به و ايمنطقه قدرت گسترش به قادر ايران مهوري اسالميج
 و الملليبين جامعه به خود يها سياست و شرايط كردن ديكته به قادر ايران ،شود محقق امر اين اگر
 در حتي و نفت قيمت، انرژي جهاني امنيت چون اتيحي موضوعاتي در متحده اياالت به خصوص به

 رو ايدئولوژيكي نفوذ و نقش )Nasr, 2006: 7( .بود خواهد خود ايهسته مستحكم سياست با رابطه
 راستاي در سنتي صورت به كه را سني كار محافظه نخبگان موقعيت منطقه در ايران رشد به

 عواطف رشد با اكنون ويژه به. كرد خواهد فتضعي ،اندكرده عمل منطقه در آمريكا يها سياست
 ؛رفت خواهد سوال زير شدت به نخبگان اين مشروعيت و جايگاه ،عرب هايتوده بين در ضدآمريكايي

 بهانه يك همچنين موضوع اين. كردند موافقت منطقه در آمريكا حضور با ابتدا كه بودند آنها چون
 اردن و سعودي عربستان يها دولت آن اساس بر كه بود القاعده مانند تروريستي يها گروه براي عمده

   )Mearsheimer & Walt, 2006( .دهند قرار حمله هدف اخير هاي سال در را
 ايمنطقه مناقشات حل در مداخله منظور به ايران مهوري اسالميج از آمريكا درخواست

چنين مجبور شدن آمريكا و و هم )10: شهريور 24، كيهان روزنامه( افغانستان و عراق در خصوص به
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ها و اي ايران و پايان دادن به تحريمهسته مسئلهغرب براي نشستن به پشت ميز مذاكره و حل 
مصداق ، جمله بحران سوريهاي ازهاي منطقه ايران در حل بحران مهوري اسالميمشاركت دادن ج

تطابق ، اين كشورمورد يابي ايران در منطقه است كه با تحليل انديشمندان غرب در بارز قدرت
موثر بوده كه  ايراناي و ارتقاء جايگاه منطقه ملي منافع در جهت ها فرصتلذا اين  . واقعي دارد

اقدامات ، رقابت با آن در اي مثل عربستان را بر آن داشته تاتبع آن ساير بازيگران منطقه به
  . دنبال نمايد را اي جويانه مقابله

 مهوري اسالميسازي بر ضد جسعودي براي موازنه هاي عربستانكها و تاكتيشناخت انگيزه 
تحليل روابط ، ايران در عراق راهبرديگيري عراق نوين و بررسي منافع و اهداف ايران پس از شكل

  . كندپذير ميامكان ها بازيآميز ايران و عربستان را در اين كشور در قالب نظريه رقابت

  ايران در عراق جديد سالميمهوري ااهداف سياست خارجي ج 
حل ، گيري از كدهاي ژئوپليتيكي عراق در راستاي منافع ملي و تقويت محور مقاومتبهره 

تالش ، رهايي از تنهايي استراتژيك در منطقه خاورميانه، گرايان عراقمشكالت مرزي و ادعاهاي الحاق
اطمينان خاطر از سد نفوذ ، عهمتمايل به خود در عراق با محوريت حاكميت شي در تقويت دولت ملي

برداري از محيط اقتصادي عراق و انتقال بهره، و داعش اسراييل، خصوص عربستان هاي رقيب بهقدرت
   .باشد ميجمله اهداف سياست خارجي ايران در عراق ، ازانرژي از خاك عراق به مديترانه

 ويت محور مقاومتگيري از كدهاي ژئوپليتيكي عراق در راستاي منافع ملي و تقبهره

 داردرا با آن  ايران است و بيشترين مرز مشترك مهوري اسالميين همسايه جتر مهم عراق 
محدويت عراق در . مرز هستند هم، دو قوم مهم كرد و عرب هر دو كشور نيز). كيلومتر 1586(

ر ماهيت تحميلي مرزها د، موضع فرودستي در مباحث هيدروپليتيك، هاي آزاد دسترسي به آب
، گراييبحث الحاق، مسائل مربوط به قوم كرد و عرب، بيشترين جمعيت شيعه، كشورهاي خاورميانه

خليلي و ( .انداز مسائلي هستند كه بر سياست خارجي دو كشور ايران و عراق سايه افكنده ...و
 يعني ،گيري از كدهاي ژئوپليتيكي عراقايران با بهره مهوري اسالميج) 19: 1392، ديگران
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 هاي آزاد و معضل فرودستي هيدروپليتيكي محدويت دسترسي به آب، مذهب شيعه، قوميت كرد

برداري كند و با برتري موقعيت و تواند از ژئوپليتيك عراق بهرهمي )35: 1392، خليلي و ديگران(
مين توانايي تغيير رفتار در عراق جديد را دارد و از اين ابعاد در راستاي تا، وزن ژئوپليتيك خود

خود  راهبرديامنيت مرزها و تقويت محور مقاومت در منطقه و توسعه ژئوپليتيك شيعه و عمق 
هاي  ايران در تالش است با كنترل اين كدهاي ژئوپليتيكي در عراق از دخالت. مند شودبهره

  . آورد عمل بهو عربستان در منطقه كردنشين جلوگيري  اسراييلجمله اي رقيب ازمنطقهنيروهاي فرا

 گرايان عراق حل مشكالت مرزي و ادعاهاي الحاق

سياست خارجي عراق جديد همانند دوران پادشاهي و جمهوري تا حدود زيادي از منابع پايدار  
و ، و ثابت داخلي و جغرافيايي متاثر است و ناسازگاري ميان هويت و حاكميت يا دولت و ملت

ها و هاي مشترك عربي از مولفه و هويت و ارزش اقتصاد وابسته به نفت، هاي ژئوپليتيكي دشوراري
ها چندان گير حقوقي و سياسي اين عناصر و ويژرغم تغيير ساختا هاي اصلي آن هستند و بهگيويژ

وفصل  حل )59: 1389، خسروي( .تغيير نكرده و بعيد است در آينده نزديك دگرگون شوند
نسبت به خوزستان و متعهد بودن به معاهده گرايانه عراق كنترل ادعاهاي الحاق، اختالفات مرزي

ها و رودخانه مسئلهايران در  مهوري اسالميالجزاير و همچنين حل مشكالت فرادستي ج 1975
: 1387، و محمدپور، نامي( شود ميهايي كه از ايران وارد عراق  ب آ مسئلههاي عراق از بحران نگراني

و  سو همآميز با يك دولت يران به شيوه مسالمتا مهوري اسالميجمله مسائلي هستند كه جاز ،)3
  . تواند بهتر در مورد آنها به نتيجه مطلوب برسدمي، همكار در عراق

  در منطقه خاورميانه راهبردي رهايي از تنهايي

ايران تنها كشور شيعي در خاورميانه است و در قبال حضور بيگانگان و  مهوري اسالميج 
تبديل عراق به  ،يكي از اهداف سياست خارجي ايران. ندارد اهبرديرمتحد ، تقويت محور مقاومت
حلقه اتصال با سوريه و محور ، شيعي در منطقه است تا از اين راه راهبردييك همكار و متحد 

اين مسير مصداق اين گفتار  مبارزه با داعش و جلوگيري از تسلط آن بر. تر شود مقاومت محكم
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اعش در عراق و تسلط بر مسير مذكور را با حمايت و پشتيباني توان جنگ دكه مي همچنان؛ است
  . ايران در اين منطقه تفسير نمود مهوري اسالميدر راستاي جلوگيري از تسلط و نفوذ ج، عربستان

 تالش در تقويت دولت ملي عراق

جريان  .؛ سهجريان سلفي. دو ؛هابعثي .يك: در عراق جريانات سياسي متعددي وجود دارند
، صدرحسين، وكيلمخالف ايران مانند جمالي گرا اصولجريان شيعيان . چهار ؛ان سكوالرشيعي

ي مستقل گرا اصولجريان شيعيان  .پنج و غيره؛محمد باقر ناصري شيخ، سيد محمد بحرالعلوم
گرا با  ي همگرا اصولجريان شيعيان  .شش غيره؛ و شهرستاني و حسين، اهللا سيستاني مانند آيت

   ... .الدعوة االسالميه و، سازمان بدر، د مجلس عالمانن ايران
تالش ، در خصوص اهل سنتكند و ايران از ائتالف شيعه و كرد متمايل به خود حمايت مي

هاي  منافع و حقوقشان به تهران متوسل شده و خواسته،  سياسي تا آنها براي رسيدن به اهداف دارد
تا به اين شكل حاكميت  )1393، جاللي، فارسرگزاريخب( خود را از اينجا مطالبه و دريافت كنند

كه كشورهاي همسايه و  شود مياين موضوع باعث . ملي متمايل به ايران در عراق تقويت شود
عرصه كمتري ، آفريني منفي در عراق را دارند كشورهاي خارج از منطقه كه قصد بازيگري و نقش

  . ندكنبراي بازيگري مخرب پيدا 
بخش  تقويت علما و مراجعي كه رويكردهاي وحدت ايران به مهوري اسالميج ،در همين راستا

ها كه مورد تقويت اهل سنت حنفي در مقابله با حنبلي پردازد و همچنين بهمي ،رو دارند و ميانه
الگوي  هايدنبال ار ايران به مهوري اسالميضمن اينكه ج. پرداخته است ،ها هستندحمايت وهابي

  . باشد ميخود به عراق سازي  ملتـ  تجربيات دولت حكومتي و انتقال

 اي منطقهو فرا ايهاي منطقه كنترل نفوذ قدرت

، اين منطقهدر  اسراييلايجاد دولت فدرال و گسترش نفوذ ، فعاليت حزب كارگران كردستان
سعودي و حضور  ماندگان حزب بعث با حمايت عربستان فعاليت وهابيت و داعش و باقي

ها و با توجه به ديگاه. ايران است مهوري اسالميهاي ججمله نگراني، ازآمريكا در عراقمدت  طوالني
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ايران با نگراني به نفوذ و حضور ، در تشكيل كشوري براي خود، ها و كردهاياسراييلاشتراكات ذهني 
 ورآن بر تنوع قومي در اين كش تاثيردر شمال عراق و  اسراييلافزايش نفوذ ، اينيروهاي منطقه

ها در دار بودن قدرت سني همچنين با توجه به ارتباط قوي اهل سنت با عربستان و ريشه. نگردمي
ايران نگران از بازگشت آنها به ساختار قدرت و توسعه نفوذ  مهوري اسالميج، ساختار سياسي عراق

اي در عراق محدود به مرزه ايران مهوري اسالميج راهبردينافع ضمن اينكه م. استوهابيت 
كه از خاك عراق قصد عبور و  همچنان، شود ميمنطقه  كل بلكه شامل ،جغرافيايي اين كشور نيست

و  اسراييلآمريكا و ، همين علت به حضور عربستان به. اتصال به محور مقاومت و سوريه را دارد
  . نگردعنوان عامل بازدارنده و مانع اين منافع مي در عراق به داعش

 از عراق راهبردي برداري اقتصادي وي و بهرهتوسعه روابط اقتصاد

كه بوده بيليون دالر در سال  12، 2013حجم مبادالت تجاري بين دو طرف در سال  
درصد از نياز  10ايران  مهوري اسالميهمچنين ج. درصد از اين ميزان توليدات غيرنفتي است50

هزار نفر  40 كه تعدادشان به است يرانيا عراق مقصد اصلي زائران. كندعراق به برق را تامين مي
اقداماتي نيز براي توسعه بيشتر روابط اقتصادي و فرهنگي  )1393، يالصماد، آنالين شيعه( .رسدمي

، ايران و عراق. ا. ستاد توسعه اقتصادي ج( .بين دو كشور در مناطق مرزي از صورت گرفته است
تان عراق و همچنين كاهش تعرفه و تامين گاز و برق و مصالح ساختماني اقليم كردس )1394

ماليات و گمركات در مبادالت تجاري دو كشور از نمونه بارز بهينه بودن روابط اقتصادي دو كشور 
ايران هدف توسعه اين  )1394، ايران و عراق. ا. سايت ستاد توسعه اقتصادي ج( .خبر مي دهد

در همين راستا . را در منطقه غرب آسيا نيز دارد تا از تنگناهاي تنگه هرمز نيز رهايي يابد ها فرصت
  . باشد ميايران در پي انتقال انرژي از خاك عراق به مديترانه 

   اهداف سياست خارجي عربستان در عراق
دايش پي. هايي را در اين كشور تجربه كرده است نگراني، حسينسعودي از زمان سقوط صدام 

از دو جهت مايه دلهره و تشويش خاطر ، كراتيك شيعي در همسايگي عربستانودولت مستقل و دم
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دولت عراق تنها دولت عرب خليج فارس است كه در فرايند  .يك: دولتمردان سعودي شده است
حضور  .؛ دودار امور شده و اين به معناي بيدار باشي براي اعراب منطقه استانتخاباتي سكان

منزله برقراري ترتيبات  ان در راس هرم سياسي عراق و نفوذ روزافزون ايران در اين كشور بهشيعي
اسالمي منطقه است كه موقعيت سعودي را در مرز  ـ سياسي و امنيتي جديدي در محيط عربي

به قدرت رسيدن شيعيان در عراق لذا  )175: 1394، خضري و ديگران( .هشدار قرار داده است
ملي و داخلي و تحليل قدرت منطقه عربستان و افزايش قدرت رقيب سنتي آن مورد نظر امنيت از

توان در دستگاه سياست خارجي را مي ها راهبردبر اين اساس اين اهداف و . باشد ميسعود توجه آل
   .عربستان در منطقه خاورميانه استخراج نمود

 و حفظ امنيت در داخل عربستان ثبات

دليل شرايط خاص  مرز بهو اين ن مرز خاكي را با عراق دارد سعودي بيشتريعربستان 
 هاي امنيتي براي رژيمهمواره منشأ نگراني ومبهم و غيرقابل دفاع بوده ، جغرافيايي منطقه ناامن

به ايجاد ، هاسرازير شدن تروريستكه ترين ترس سعودي اين است بزرگ. سعودي بوده است
 .ودثباتي به داخل عربستان كشيده شبينجامد و اين بيثباتي در اين منطقه نظمي و بي بي
، رياض عالوه بر دخالت و كارشكني در عراق پس از سقوط صدام )20: 1385، احمدي(

دالر براي ساخت ديوار امنيتي حائل در مرز با عراق هزينه كرده است تا مانع سرايت  ملياردها
عربستان با  ،اين عالوه بر )1390، رميك، كردپرس( .موجود در عراق به اين كشور شود خشونت

تواند از هاي افراطي خارج از كشور و جلوگيري از فعاليت آنها در داخل عربستان مي حمايت از سني
حمايت تسليحاتي رياض از  .سعود نجات يابدو مشكل امنيتي آن براي خاندان آل گراييشر افراط

بوسني و سوريه از ، و مدارا كردن با مبارزان چچنبن الدن در زمان رهبري جهادگران در افغانستان 
به اين شكل . باشد ميحمايت عربستان از داعش نيز در اين راستا قابل تحليل . آن جمله است
ي تروريستي به هدف ديگر خود يعني تضعيف دولت شيعي در ها گروهتواند با تقويت عربستان مي

 .دست يابد ،ايران هستند هوري اسالميمعراق و دولت علوي دمشق كه هر دو متمايل به ج
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 ي توليد نفتها سياستكنترل 

بازار نفت را در ، همواره تالش كرده تا با استفاده از قدرت توليدي خود رياض به شكل سنتي
نفع اقتصاد در حال بازسازي  حال آنكه از ديدگاه بغداد اين كار به ،ها نگاه داردراستاي تعديل قيمت
 .رساندنبوده و به توسعه اين كشور آسيب مي، ابع عظيمي از پول نياز دارداين كشور كه به من

اگر عراق به ثبات و آرامش دست يابد و يك حكومت مقتدر در اين كشور  )20: 1385، احمدي(
بار ديگر خود را ، گذاري نفت به احتمال زياد اختالفات بين دو كشور در عرصه سياست، برپا گردد

ه نگخواهان باال ، هاي خودسازي و پرداخت بدهيرا كه عراق باز هم براي بازچ ؛نشان خواهند داد
 .پك خواهد شدوقيمت نفت و نيز تخصيص در سهميه توليدي بيشتري از سوي ا داشتن

 آفريني عراق در منطقه يابي و نقشجلوگيري از قدرت

ها همچنين نفوذ سعودي ،ايران مهوري اسالمينقش عربستان در سياست خارجي آمريكا براي كنترل ج 
در  تاثيردر كنار نقش و ، هاي عراقبر جناح اكثريت در لبنان و حمايت مؤثر سياسي و امنيتي از سني

هاي اخير براي تحكيم موقعيت  ها در سالحاكي از تالش عميق سعودي، اسراييلهاي صلح اعراب و  تالش
هدف اصلي اين كشور تداوم نقش برتر يا هژموني  ايبنابراين در سطح منطقه. رهبري خود در جهان عرب است

چالش  جزيره عربي و متعاقب آن در خاورميانه اسالمي است و هر تحولي كه اين هژموني را به اين كشور در شبه
عربستان نگران است  )1390، كرمي، كردپرس( .تهديدي براي امنيت و منافع ملي عربستان خواهد بود، بكشد

تبع آن نقش و نفوذ آن در اوپك و  عراق قوي شود و به فت در بازارهاي جهاني اقتصادكه با افزايش قيمت ن
  .هدف كنترل بغداد است از اين رو مايل به ادامه حضور آمريكا با. منطقه افزايش پيدا كند

  هاي رقيب  كنترل قدرت
سو  ز يكايران ا مهوري اسالمياي است كه جاين برداشت بسياري از تحليلگران غربي و منطقه

 ،ديگر اقمار وابسته به خود را تاسيس و از سوي، جوار دهي عناصر شيعه در كشورهاي هم با سازمان
در اين  ... يمن و، سوريه، فعاليت ايران در لبنان. مناطق جغرافيايي اسالم را محاصره كرده است

ود صاحب دو يا ايران غير از خ مهوري اسالميج  ،هابر طبق اين گفته. راستا تفسير شده است
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همچنين در حال اضافه كردن . سوريه و لبنان، عراق :نيم حكومت ديگر است كه عبارتند ازدو
 .دارد مند نظامهاي ضمن اينكه براي بحرين نيز فعاليت. اين فهرست است هب) يمن( حكومت ديگر

چالش  ترل و بهو در پي كن داندالف منافع خود ميخبرعربستان اين روند را  )1393، سايت كيهان(
ايران را در منطقه مانع شود  راهبرديتا حركات  باشد ميايران در عراق  مهوري اسالميكشيدن ج

   .و محدود نمايد

  تالش براي كنترل قدرت شيعيان در قدرت سياسي عراق 
مذهب يكي از عوامل نزديكي بغداد و رياض بود و تسلط يك حكومت ، سينم حدر زمان صدا 

 مقامات، بر اين اساسو راي عربستان به اندازه عربي بودن اين حكومت اهميت داشت ب، سني بر عراق
اين وضعيت به ، با سقوط صدام. اي از جانب مذهب در عراق در زمان صدام نداشتنددغدغه، سعودي

به الگويي را و  هاي سياسي و اجتماعي عراق حضور يافتنددر تمام صحنه كرد و شيعيان باره تغيير يك
. به بيداري و تكاپوي سياسي آنان بينجامدتواند ه دادند كه ميايارر شيعيان عرب در خليج فارس ديگ

معناي تغيير سلطه اهل سنت بر كشورهاي حوزه خليج فارس تعبير شده و به بسيج كليه  اين امر به
  ؛گرددگيري از اين فرصت و كسب قدرت سياسي و اجتماعي منجر ميشيعيان منطقه براي بهره

بر همين اساس عربستان يكي از اهداف اصلي خود . تحولي كه عربستان نيز از آن در امان نخواهد بود
  . تبع آن در تمام منطقه تعيين نموده است را كنترل تشيع در عراق و به

  ايران در عراق مهوري اسالميجويي عربستان در قبال ج علل تقابل
، يابي شيعه و خروج آمريكا از عراققدرت ،ازجمله ؛تحوالت صورت گرفته در عراق جديد

براي  مسئلهاين . و افزايش قدرت ايران در منطقه شده است راهبرديموجبات توسعه نفوذ 
از  توانست ميو با كمك امريكا  باشد ميعنوان همكار هژمون در خاورميانه  عربستان كه به

اي كه گونه به ،كننده است ننگرا، ايران در منطقه جلوگيري كند مهوري اسالمييابي ج قدرت
. كند سعودي خود را بازنده اين بازي و محاصره شده توسط نيروهاي مورد حمايت ايران تلقي مي

ايجاد  را در منطقهكه موجبات تقويت موقعيت ايران يي ها فرصتلذا در برابر اقدامات ايران و يا 
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  .ك ديده استمنظور جلوگيري از اين وضعيت تدار هحركاتي را ب، اندنموده
 اتحاد ي مختلف وها گروهتالش عربستان به حل اختالف بين  :عربي ـ تقويت محور سني 
هايي با مشاركت بعضي  كشور با برگزاري كنفرانس اين تجزيه طرح اجراي راستاي در عراق هاي سني

يدئولوژي كمك گرفتن از ا، ),٢١/٢/١٣٩۴irinn.ir( از كشورهاي غربي خوشنام در عراق مانند فرانسه
، سايت تابناك( تالش عربستان براي بازگشايي سفارت در عراقو ، وهابيت بر ضد شيعيان عراق

  . ايران در عراق قلمداد نمود استاي تقويت هويت سني و سد نفوذتوان در ررا مي )1393
 دنبال را تشيع مذهب مهار راهبرد وهابي علماي با نزديك همكاري طريق از همچنين سعودي

، سياسي فعاالن، مبلغان، آموزشي موسسات، مساجد، علميه هايحوزه از ايشبكه ايجاد با تا ردكمي
 اين، كردندمي تبليغ و تاكيد سني هويت بر كه اسالمي هايدانشكده و خبرنگاران، نويسندگان

 بزرگ خاورميانه سراسر در تشيع اهل عليه جوييستيزه و وهابيت عقايد راستاي در را هويت
جمهوري  ايدئولوژيك تاثير از مانع و بشناسانند باز تسنن از را تشيع مذهب و دهند رشگست

   )239: 1386، يوسفي حاجي( .شوند منطقه در ايران اسالمي

گرايي ايران را متهم به شيعه جمهوري اسالمي، هاسعودي :هراسي ايران ـ شيعه به زدن دامن
، المصطفيجامعه، بيت اهل هاي مجمعفعاليت، الملليينهاي بآنها با برگزاري كنفرانس. نمايندمي

انتشار  و ،هاي خارجيهاي تلويزيوني به زبانشبكه گسترش، كردن دانشجويان مسلمانبورسيه
تالش دارند اقدامات ايران در مراسم حج و ارتباط  ،نشينكتب ديني مذهبي در كشورهاي سني

رياض  از اين رو مقامات. نمايندگرايي تلقي راستاي شيعه در هاي اسالمي راو ملت ها دولتايران با 
. دنعنوان تهديد اصلي كشورهاي اسالمي جايگزين رژيم صهيونيستي كنايران را به  كوشند مي

 هراسي و تضعيف ايراناناير در پروژه را نقش خودهمكاري و تاكنون سعودي همواره سعي داشته 
گيري آشكار و نسنجيده مقامات ارشد سعودي عليه  قطع موضعاما در اين م ،كند يمخف ها غربي با
   )seratnews.ir( .است جر شدهاين اقدامات من ايران در سازمان ملل به افشاي مهوري اسالميج

توسعه روابط هاي اخير عربستان در در سال :ايران مهوري اسالميعليه ج اسراييلائتالف با  
 مهوري اسالميبه ج اسراييلكه حاضر است در كنار  نشان داده اسراييلسياسي و امنيتي خود با 

و عربستان  اسراييلجانبه هايي از همكاري و حمايت دونشانه ،اين ايران حمله نظامي كند و عالوه بر
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هاي ازجمله همكاري .برداري هر دو طرف وجود داردي تروريستي مورد بهرهها گروهدر حمايت از 
 يك سال مدتبهدر اختيار عربستان  اسراييلتوان به قرار دادن مناطق اشغالي از جانب طرفين مي

 .نمود اشارههاي تروريستي در منطقه جوالن نيم براي عبور سالح براي رسيدن به دست جريانو
نتايج يك نظرسنجي را از  اسراييلشبكه دوم تلويزيون « )1392، ايران سالميا مهوريج ديپلماسي(

ايران را  مهوري اسالميج، هادرصد سعودي 53، طبق آن. ه استها منتشر كردافكار عمومي سعودي
پايگاه تحليلي خبري ( .هاستدشمن سعودي، اسراييلدرصد آنها معتقدند 18دانند و تنها دشمن مي

، ر عمومي مسلمانان منطقهحتي به قيمت بدنامي در نزد افكا، لذا به هر شكلي )1394، انتخاب
كار در قبال ايران تشكيل و ي عربي محافظهها رژيمو  اسراييلعربستان تالش دارد ائتالفي از غرب و 

  . در منطقه پايان دهد آنبه توسعه نفوذ 
مهوري ج اقتصادي وضعيت بهبود كه هستند نگران سعودي هاي مقام :تقويت توان نظامي

 سعودي عربستان منافع تهديد موجب نگتنواش ـ روابط تهران ودبهب و سو يك از ايران اسالمي
 در رياض حمايت مورد دولت سقوط و شمالي مرزهاي در ثبات عدم با عربستان ضمن اينكه. شود
 )معاصر ابرار خبرنامه، 1394، نديمي( .روستروبه يمن در حوثي شيعيان گرفتن قدرت و صنعا
 در ويژه به ايران نفوذ كردن محدود و كاهش نيازمند هانج و منطقه در خود نفوذ حفظ براي رياض
. است اسالمي جمهوري با خود متعارف نظامي نيروهاي برابرسازي و توسعه طريق از سوريه و عراق

سعودي در  عربستان )1394، سايت فردا نيوز( .كنداي شدن نيز فكر ميالبته عربستان به هسته
: برنامه جدي را در حوزه نظامي مورد توجه قرار داده استدو  راستاي تقويت و تقابل با ايران

  ) 1393، سايت الف( .توسعه برنامه موشكي .دو و؛ اييابي به سالح هستهتالش براي دست  .يك
اي با تركيه عراق و عربستان روابط حسنه، تا قبل از سقوط صدام حسين :يي با تركيهسو هم
خيزش . نبودآنها نفع در منطقه به ايران ري اسالميمهوج گرفتن شيعيان و قدرتاما ، دنداشتن

، فارسگيري از قدرت نظامي تركيه در جهت تامين امنيت اعراب حوزه خليجبهره، جهان عرب
اهميت روابط اقتصادي ، نظر آنها در بحران سوريه و يمن و سد نفوذ ايران در خاورميانهاشتراك

عربستان و  راهبردياند كه در نزديكي روابط عواملي از، پيماني با آمريكا در منطقه طرفين و هم
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  . دهدتركيه در خاورميانه موثر بوده و اتحاد و ائتالف آنها را عليه ايران ترتيب مي
ولي ، كنند هاي سعودي با ديد ترديدآميز نسبت به نيات تركيه نگاه ميهرچند كه استراتژيست

، ر نظام امنيتي كشورهاي حاشيه خليج فارسگ چالشين تر مهمعنوان به ايران مهوري اسالميجمهار 
   )1392، كرمي، خبرگزاري فارس( .بود خواهد اولويت اصلي رياض و ديگر متحدانش در منطقه

سوريه را مركز ثقل توازن قوا در منطقه پس از سرنگوني ، عربستان ركيه وترسد  نظر مي به
بينند اي براي ورود به عراق مي وريه را دروازههمين اساس س دانند و بر صدام و وقوع بهار عربي مي

وزير نخست ،پذيرفتن طارق الهاشمي. اند رو دولت بغداد را بيش از پيش در تنگنا قرار دادهو از اين
سني عراق به پناهندگي سياسي تركيه و ارتباط نزديك تركيه با اقليم سني كردستان نيز 

  .ركيه كمك كندعربستان و ت راهبرديبر ارتباط  توانست مي
دانند داعش را ابزار و مورد حمايت عربستان مي، غربي بسياري از تحليلگران :استفاده از داعش

 با )1393، سايت اشرف( .اندو حمله داعش به عراق را جنگ عربستان عليه ايران تحليل نموده
 همچنين. تياف افزايش داعش از عراق سنت اهل حمايت، 2014سال انتخابات در مالكي پيروزي

 عراق در سني حكومتي دوباره كوشند مي داعش از نظامي و مالي حمايت با منطقه عربيهاي تدول
 ايران قدرت و آرام شيعيان، عربي شيعي دولت اولين شكست با وسيلهبدين تا. بياورند برسركار
ثبات ي بيها براعنوان سردمدار تالشعربستان به )1393، سالدورگر، صاحب نيوز( .يابد كاهش

  . كردن اوضاع عراق و نابودي حكومت شيعه اين كشور است
نخست اينكه داعش به  :كندعربستان بنا به داليلي از كارت داعش در حوزه عراق استفاده مي

برخالف ميل عربستان منجر به بهبودي ، 2010كه در نتيجه انتخابات سال  ر شده و دولتي حمله
عربستان  ،دوم اينكه ؛ايران شده است مهوري اسالميموقعيت ج تبع آناوضاع سياسي شيعه و به

خطوط ارتباطي ايران با ساحل شرقي درياي مديترانه را دچار مشكل نموده  ، با اقدامات داعش
آمده ـ  مناطقي در غرب عراق ـ كه به اشغال داعش در ويژه بهاين پل ارتباطي از راه عراق و  .است

، عربستان پس از ناكامي در از بين بردن حكومت سوريه. كند وصل ميايران را به سوريه و لبنان 
تسلط . تالش كرده است ارتباط ايران و سوريه را قطع كند تا آسيبي جدي به اتحاد دو طرف بزند

اهللا را قطع و توازن نظامي را  بين تهران و حزب نظاميارتباط ، الدين و االنبار صالح، داعش در موصل
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  . هم خواهد زدو لبنان بهسوريه ، در عراق
شان را از حكومت عربستان كند تا توجهالبته عربستان از حضور داعش در عراق حمايت مي 

. را تضعيف نمايد» دولت نامطلوب شيعي«تر يعني عراق منحرف و همچنين سمت هدفي فوريبه
قدام به با اين ا )49: 1389، قاسمي( .آمريكا را تداوم بخشد تواند ادامه حضورمي ،اين عالوه بر

هاي حضور ايران تضعيف زمينه، درگير نمودن ايران در مسائل امنيتي غرب، جملهاهداف ديگر؛ از
تبع آن در منطقه و در عراق با تضعيف نيروهاي طرفدار آن و حضور بيشتر امريكا در عراق و به

  . تداوم بيشتر همكاري عربستان و امريكا نيز دست خواهد يافت
عربستان در عراق از كارت داعش ، باشد ميخطرناك  نيز اعش براي خود عربستانچند دهر

تواند به حضور مي مسئلهغافل از اينكه اين ، بردبراي تضعيف دولت شيعي متمايل به ايران بهره مي
  . ايران بينجامد مهوري اسالميبيشتر نيروهاي نظامي ج

هاي ديپلماتيك گسترش فعاليت ي مبني برهاي شرگزا :المسلمينتالش براي نزديكي با اخوان
روزنامه لبناني . شود مياين منظور مشاهده  يدر راستا، خصوص عراقعربستان در خاورميانه و به

 رياضهاي ديپلماتيك به تالش، خارجي عربستان بررسي روندهاي جديد سياستضمن االخبار 
و به سياست كشور تحت نظر پادشاه جديد اين اي و منطقه المللياي بينهگيريتغيير جهت مبني بر
- قطر و اخوان، و بهبود روابط با تركيه ايراناي عليه برمبناي شكل دادن به يك اتحاد منطقه عربستان

 :نويسدميكانترپانچ  در اين مورد )1393، ايراني. ا. ديپلماسي ج( .كنداشاره مي ... و المسلمين
ي سني جهان ها گروهايران با كشورها و  هوري اسالميمها خواهان پايان دادن رابطه ج سعودي«

 ».باشد ميطور نسبي شديد المسلمين با رياض نيز بههرچند كه خصومت اخوان. اسالم هستند
آنها در مورد  اما ارتباطات بين حماس و عربستان و اشتراك نظر )1393، باشگاه پژوهشگران جوان(

  . المسلمين استدر برقراري روابط حسنه با اخوان هاهايي از موفقيت سعوديبشار اسد نشانه

  يريگنتيجه
 جمعي در خاورميانه باعث شده كه سيستم سنتي موازنه هتم امنيت دستسعدم وجود يك سي

دنبال به ها دولتلذا همه . قوا براي تامين امنيت اين منطقه مدنظر بازيگران مطرح آن قرار بگيرد
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يابي بر رقيب از لحاظ اي هستند تا با برتريگونهافزاري خود بهافزاري و نرمافزايش قدرت سخت
اي ايفا نمايند و به پرستيژ ضمن تامين امنيت خود نقش برتر در مسائل منطقه، مادي و معنوي
خصوص بعد از انقالب عنوان دو كشور مطرح خاورميانه بهبه ايران و عربستان. قدرت بپردازند

آفريني بيشتر در اند تا به نقشدر تالش بوده، و بيداري اسالمي اسالمي و همچنين سقوط صدام
برتر خاورميانه  راهبردي هاي ايدئولوژيك وخاورميانه بپردازند و از اين طريق با كسب موقعيت

اين دو كشور وارد بازي تقابلي شده كه  ،با اين اقدامات. امنيت و جايگاه آينده خود را تضمين نمايند
هاي آن دو در مناطق اشغالي فلسطين ضمن اينكه رقابت. باشد ميايي آن عراق اولين حوزه اجر

 هبنا ب. يمن و بحرين نيز كشانده شده است، رقابت آنها به كشورهاي سوريه ؛همچنان پابرجاست
و بلندپروازي اين دو  راهبرديهاي متعارض و متفاوت در ايدئولوژي و نگاه منافع و ديدگاه، مباني
حركت و  ـ ازي حاكم بر روابط آنها در خاورميانه در اكثر موارد در قالب تئوري حركتنوع ب، كشور

  . صفر قابل تحليل و تبيين است جبري جمع قاعده حاصل
از رهبري اين كشور محروم شد و اكثريت شيعه ، اقليت سني مخالف ايران، با تغيير رژيم در عراق

. در خاورميانه منجر شد آنعيت با ايران به بهبود موق باطات خوددست گرفت و با ارتزمام امور را به
 مهوري اسالميتر بودن حلقه انزوا عليه جبه منزله تنگ، عراق متمايل به عربستان و اعراب منطقه

معني برهم خوردن توازن قدرت به تيك شيعهيمنظور اتحاد ژئوپلاما عراق متمايل به ايران به ،ايران بود
  . سعودي است طلبانه از سوي شيعيان عربستانت جداييدر منطقه و خط گرايشا

و همچنين يكي  سني ـ عربستان يكي از كشورهاي عرب سني را در جبهه عرب ،اين عالوه بر
 مهوري اسالميج در عوض يك دشمن ديرينه. از دشمنان شيعه و ايران را در منطقه از دست داد

جاد يا. دنبال داشتغرب و جنوب غرب به ر جبههاز ميدان بيرون رفت و آزادي عمل آن را د ايران
ت حكومت يو مشروع ياسيتواند ثبات ساختار س يمدت مدر بلند، ك در عراقيدموكرات يدولت

براساس ، ن كشوريان در ايعيش يابي روند تحوالت عراق و قدرت. قرار دهد تاثير را تحت يسعود
ز يان عراق نيعيآنها از ش يريپذاثران و در عربست يعيت شياز منظر وجود اقل، كيقواعد دموكرات

 يامد آن برايعربستان و پ يعيش جامعه يش تقاضاهاياز نظر افزا مسئلهن يقابل توجه است و ا
تغيير ، اين مسائل همراه با سقوط طالبان. ت داردياهم يمقامات سعود يبرا يـ سن يعيتعامالت ش
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مهوري عراق در راستاي افزايش نفوذ ج حاكمان سني در منطقه و خروج نيروهاي آمريكايي از
امتيازهاي ديگري است كه به ايران تعلق گرفته و عربستان از آن ، ايران در اين كشور اسالمي

ايران چند امتياز  مهوري اسالميج ها بازيدر ماتريس  ها بازيلذا طبق نظريه . محروم مانده است
  . دست آورده و عربستان چند امتياز از داده استهب

كند كه در ايجاب مي يي را از جانب رقيب سنتي آنها راهبرد، ها براي ايرانلذا اين موفقيت 
، رياض براي تقابل با تهران و جبران شكست در بازي عراق. گنجدحركت مي ـ قالب تئوري حركت

كمك به ، شيعي عنوان واكنشي در برابر احياي هويتسني به به اقداماتي چون تقويت هويت
 ـ شيعه، كمك به داعش، گريتحريك سلفي، هازدن به ناامنيدامن، اي در عراقي فرقههاجنگ
اي با و تركيه و اتحادهاي فرامنطقه اسراييلاي با كشورهايي چون اتحادهاي منطقه، هراسيايران

دخالت در بحران سوريه و فشار بر متحدان ، تقويت بنيان دفاعي و خريد تسليحات، اياالت متحده
همچنين با دخالت نظامي در بحرين و يمن و ورود به جنگ ، ايران در منطقه غرب آسيا برديراه

سعي نموده از طريق به چالش كشيدن  ،هاي ديپلماسي ضدايراني در منطقهسرد نفتي و تالش
هرچند عربستان و . ايران در منطقه خاورميانه بازي باخته در عراق را جبران كند سالميامهوري ج

- ند با هم همكاريتوانست ميا تهديد مشترك داعش و تهديدات امنيتي مشترك از جانب آن ايران ب

اما از آنجايي كه بنيان سياست خارجي اين دو كشور متفاوت و متعارض ، هاي امنيتي داشته باشند
ها در سعودي. اندمند شدهنفع خود و به زيان ديگري بهرههر كدامشان از كارت داعش به ،است
ايران هدايت نموده و از اين طريق براي رقيب  مهوري اسالمياند كه داعش را به سمت جتالش

سوريه و يمن را جبران كنند و ، هاي امنيتي ايجاد كنند تا قافيه باخته در عراقديرينه خود چالش
ايران نيز در تالش است كه داعش را به داخل مرزهاي عربستان هدايت نمايد تا جبران اقدامات 

  . ايران كرده باشد مهوري اسالمييبي عربستان عليه جتخر



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

 

 

78

:ها منابع و يادداشت  

  . ماهآبان 20، 195 مارهش، پگاه حوزه، »اهداف امريكا و روابط آتي دو كشور؛ عراق و عربستان« ،)1385(هزادب، احمدي. 1
  :در ،4/8/1394، »ايران. ا. تحركات مشكوك عربستان عليه ج«، )5/12/1393( باشگاه پژوهشگران جوان. 2

http: //www. Yjc. Ir/fa/news/5140977  
  . بهار، راهبرد، »سپتامبر 11 از پس آمريكا و ايران. ا. ج منازعه ريشه بررسي: ها نقش تضاد« ،)1385(يهانك، برزگر. 3
  :دريافت درقابل ، »پشت پرده حركت مرموز عربستان درباره عراق«، )11/4/1393(پايگاه اطالع رساني شبكه خبر. 4

  http: //www. irinn. ir/news/59199  
منافع مشترك !/ مي ترسند اسراييلداعش و  ايران بيش از. ا. مردم عربستان از ج«، )16/4/1394( پايگاه تحليلي خبري انتخاب. 5

ـ    http: //www. entekhab. ir/fa/news/208426 :  قابل دريافت در ، 8/8/1394 »!عربستاناسراييل 

 . دريچه: تهران، »صدام بازي آخرين«). 1382( هراز، و كاظمي مير رضاا، پرحلم. 6

 شماره، هشتم سال، ژئوپلتيك فصلنامه، »خارجي سياست و خاورميانه در شيعه نوين تيكيژئوپل« ،)1391( هديم، مقدمجاوداني. 7
 . بهار، دوم

- بين و سياسي مطالعات دفتر: تهران، »جديد عراق در سياسي سامان«، )1386(نژاد سلطانياحمد و  محمدميرا، يوسفيحاجي. 8

  . الملل
، »اي سازي منطقه خارجي عربستان در روند موازنههاي عربي و چرخش سياست  يزش«، )1392. (ك، كرمي، خبرگزاري فارس. 9
  http: //www. farsnews. com/newstext. php?nn=13920513001248 : قابل دريافت در، 4/8/1394

 :در، 5/8/1394، »عراق/ 2014ايران در سال . ا. اي ج سياست خارجي منطقه«، )13/10/1393. (م، جاللي، خبرگزاري فارس. 10
http: //www. farsnews. com/newstext. php?nn=13931008000717  

  . نشر دانشگاه مفيد: قم، »روش شناسي علوم سياسي« ،)1385( ادقص يدس، حقيقت. 11
سال ، مطالعات راهبردي، »داخلي پايدار و موثر بر سياست خارجي عراق جديدهاي  مولفه« ،)1389( المرضاغ، خسروي. 12

 . فصل بهار، 1 مارهش، سيزدهم

 ، »)بحرين و يمن، مطالعه موردي سه كشور عراق( ايران و عربستان. ا. يابي منازعات جريشه« ،)1394( و ديگران حسانا، خضري. 13
  .تابستان، 23مارهش، فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

فصلنامه ، »ايران و عراق. ا. گذار بر سياست خارجي جتاثيريتيك هاي ژئوپلسازي ژنوممدل«، )1392(و ديگران حسنم، خليلي. 14
  . فصل زمستان، 3 مارهش، سال اول، مطالعات جهان اسالم

  :در، 30/7/1394، »و عربستان اسراييلايران روياي مشترك . ا. حمله به ج«، )13/12/1392( ايراني. ا. ديپلماسي ج. 15
 http: //irdiplomacy. ir/fa/page/1929492. /html  

قابل ، 5/8/1395، »ايران. ا. تركيه عليه جـ  قطرـ  گيري محور عربستانهاي شكلنشانه«، )1393اسفند (ايراني. ا. ديپلماسي ج. 16
  .http: //www. irdiplomacy. ir/fa/page/1944472 :دريافت در

 . 1387 شهريور 24، كيهان روزنامه .17

ـ  92سعودي با تاكيد بر دوره ايران و عربستان. ا. بررسي چرخه تعارض در روابط ج«، )1392( هديم، و عليخاني حمدا، ساعي. 18
  ).118: ،22ش، 9سال ، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، »1384

   :در،  30/7/1394، »ايران در منطقه. ا. تالشهاي عربستان براي تقابل با ج«، )19/12/1393(سايت الف. 19
http: //www. Alef. Ir/vdcb5fb58rhb0gp. Uiur. Html?263021 

  :در ،20/8/1394، »ايران است. ا. جنگ عربستان عليه ج، حمله داعش به عراق«، )25/3/1393(سايت اشرف. 20
http: //www. eshraf. ir/1841  



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

 

 

79

  :فت درقابل دريا،  06/8/1394، »كنيمايران هر كاري مي. ا. راي مقابله با جب«، )15/6/1394( سايت فرارو. 21
 https: //fararu. com/fa/news/245845  

هزينه خريد تسليحات نظامي در /فارس بازار گرم فروش اسلحه در كشورهاي عربي خليج« ، )14/2/1394(سايت فردا نيوز. 22
  http: //www. fardanews. com/fa/print/415251  :يافت درقابل در، 30/7/1394، »!ميليارد دالر 6 / 4عربستان بيش از 

   /http: /kahan. ir/fa/news/39075: ، قابل دسترسي در18/8/1394تاريخ دستيابي ، )10/12/1393(، سايت كيهان. 23

، »يران و عراق خبر دادا. ا. وزير اقتصاد از افزايش روابط تجاري ج«، )17/6/1394( ايران و عراق. ا. ستاد توسعه اقتصادي ج. 24
  http: //iieda. gov. ir/?p=2836  :قابل دريافت از، 8/8/1394

  . سمت: تهران، مباني و قالبهاي فكري؛ المللپردازي در روابط بيننظريه، )1376( سينح، زادهفيس. 25
 ،9/8/1394، مريم ناصري زاده: ترجمه، »اناير. ا. عراق در سياست استراتژيك ج«، )1393، آبان 11. (في، الصماد، آنالينشيعه. 26

   http: //www. shiaـ online. ir/article. asp?id=37263&cat=5    :قابل دريافت در

: از نقل به 1393 آبان 8، »سوريه و عراق، يمن، بحرين در نقش چند با بازيگري عربستان«، )1393. (ا، سالدورگر، صاحب نيوز. 27
http: //sahebnews. ir/146152/ 

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي واحد : تهران، ايستا و پويهاي  بازي: و كاربردهاي آن ها بازينظريه  ،)1386(هرمانق، عبدلي. 28
  . تهران

 . 4 مارهش، سال اول، مجله مجتمع آموزش عالي قم، »در علوم انساني ها بازيكاربرد نظريه «). 1378(ليع، عرب. 29

، سيزدهم سال، راهبردي مطالعات فصلنامه، »سناريوها و منافع: آينده عراق بر موثر بازيگران«). 1389. (يحمدعلم، قاسمي. 30
  . 47 شماره، 1389بهار، 1شماره

  :قابل دريافت در، »نقش پنهان عربستان در تحوالت عراق«، )1390/11/13. (ك، كرمي، كردپرس. 31
 http: //www. kurdpress. com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=21802#Title 

  . شهر نشر چاپ مركز: تهران، »عربي خاورميانه در گريسلفي «). 1393( امرانك، كرمي. 32
  .فصل پاييز، 62 مارهش، خاورميانه مطالعات مجله، »هاواكنش و آثار: سعودي عربستان و بهارعربي«، )1390( مراناك، كرمي. 33

موسسه : تهران ؛ عبدالكريم، ترجمه سروش، »درآمدي به فلسفه علم االجتماع: ر علوم اجتماعيتبيين د« ،)1372( انيلد، ليتل. 34
 . فرهنگي صراط

پژوهشكده : تهران ؛ اميرمحمد، ترجمه حاجي يوسفي، »روش و نظريه در علوم سياسي«). 1378(ريج، استوكرو  يويدد، مارش. 35
 . مطالعات راهبردي

سازمان جغرافيايي : تهران، »جغرافياي كشور عراق با تاكيد بر مسائل ژئوپليتيك«). 1387( ليع ،و محمدپورحمد حسن م، نامي. 36
  . نيروهاي مسلح

  : از نقل به »فارس خليج عربي كشورهاي در اسلحه گرم بازار «. ر، نديمي. 37
http: //www. tisri. org/default ـ   1825. aspx . 

. بيرضا طيل روشندل و عليترجمه جل، »كياستراتژ يهايريگميو كاربرد آن در تصمها  يه بازينظر« ،)1373. (س. ي، ونتسل. 38
  . قومس: تهران

39. Brams, J. Steven & Togman M. Jeffrey(1998), “Cooperation Through Threats: The 
Northem Irland Case,” Political Science (electronic version), at: http: //www. findartticles. 
com/p/articles/mi  ـhb3333/is  199803ـ/ai ـ  n 8046 ـ  702.  
40. Brams, J. Steven(2001), “Game Theory and Cuban Missile Crisis,” at: http: 
//www.Plus.maths.org. issue 13/ features/ brams/ index. htm.  
41. Brams, J. Steven(1994), “Theory of move" , Cambridge university press. At: http: //www. 



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

 

 

80

Amazon. com/gp/product/customer ـ reviews/052/458676/103 ـ  9447111. 

42. http. //jahannews. com/vdciypa5rt1apr2. obct. html/433272 . 
43. Kessler Glen & Priest, Dana(2003), The US Underestimates the Power of  Islam 
Marchforjustcs. 
44. Mearsheimer, Johan & Stephen, Walt(2006), “The Israel Lobby,” at: www. Irb. co. 
uk/v28/n06/ Johan ـ  Mearsheimer/ the  ـIsrael  ـLobby. 23 march 2006.  
45. Nasr, Vali(2006), “Behind the Rise of the Shittes,” Time.com, 19 December, Http//www. 
Belfercenter. com.  

 
 
 
 

  
  


