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 چكيده
گرايانه سياست قدرت     اي است كه غالبا بر اساس قواعد واقع    خاورميانه يك سيستم آنارشيك منطقه  

اي موجب شده است دگرگوني در رفتـار بـازيگران بـر           سرشت نهفته اين سيستم منطقه.  كند كار مي
هاي   هاي اخير در دولت   ها و انقالب ثباتي بي.  امنيت و منافع ساير اعضاي منطقه خاورميانه اثرگذار باشد

عنوان دو بازيگر مهم در خاورميانه تاثير گذاشته و موجـب   عربي بر امنيت و منافع ايران و عربستان، به
همچنين به افزايش تنش در     .  اي ايران و عربستان بر سر قدرت و نفوذ شده است   افزايش رقابت منطقه

اي ايـران و عربـستان در سـايه           اين مقاله به بررسي رقابت منطقه    .  روابط دو دولت نيز انجاميده است
 .    پردازد هاي عربي مي هاي اخير در دولت انقالب

 عربستان، ايران، خاورميانه، رقابت، قدرت، نفوذ : گان  كليدواژ
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 مقدمه
هاي مدرن در خاورميانه، دو دولت عربستان سعودي و ايران بيـش از            گيري دولت از بدو شكل

گيري بريتانيا از خليج فارس، در طـول دهـه            پس از كناره.  اند اي  بوده دو شريك، دو رقيب منطقه
عنوان متحـدين ايـاالت متحـده در مواجـه بـا              كار ايران و سعودي به    دو پادشاهي محافظه 1970 

پس از تغيير رژيـم ايـران       .  نمودند نيروهاي چپ در حوزه سياسي و امنيتي با يكديگر همكاري مي
كار به يك جمهوري انقالبي با ايدئولوژي اسالم شيعي و حمايـت مـالي و       از يك پادشاهي محافظه

تنـش در روابـط       1980 ديپلماتيك پادشاهي سعودي از عراق در جنگ عليه ايران، در طول دهه         
هاي انقالبي ايران و رشـد      در پي تعديل سياست 1980 از اواخر دهه .  ايران و عربستان شدت يافت

اين روند تـا    .  تهديد عراق در حوزه خليج فارس، از شدت تنش در روابط تهران و رياض كاسته شد 
. اي ايـران افـزود      تحوالت بعدي در خاورميانه به هزينه عربستان بر نفوذ منطقه    .  ادامه يافت 2003 
. اي ايـران تغيـير داد      گير در برابر نفوذ منطقه رژيم صدام حسين، نقش عراق را از يك ضربه سقوط

هـا    فلسطيني  2005 رشد متحدين غيردولتي ايران در عراق و پيروزي حماس بر فتح در انتخابات      
، بـر قـدرت و      2006 اهللا در پي تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان در تابستان  و افزايش اعتبار حزب

افـزايش قـدرت و نفـوذ ايـران موجـب           .  نفوذ ايران در خاورميانه به هزينه عربستان سعودي افزود    
هـاي مختلفـي ازجملـه       تنش ميان دو دولت در حوزه.  افزايش تنش در روابط دو كشور شده است

اي   هاي هـسته    عربستان سعودي نسبت به پيشرفت.  اي نمايان شده است تنش بر سر مساله هسته
دنيس راس گزارش داده است كه نتوانسته ملـك عبـداهللا را قانـع               .  ايران واكنش نشان داده است  

رياض تهديد كـرده اسـت     . اي كردن عربستان بر نيايد نمايد كه در واكنش به تهران درصدد هسته
در حـوزه تروريـسم،     .  ايش را پيش خواهد برد اي شدن تهران، برنامه هسته كه در واكنش به هسته

متهم به حمايت از گروه تروريستي جنداهللا نموده و عربستان نـيز تهـران را بـه             راايران، عربستان 
بار نيز به عمليـات پنهـاني در       طرح قتل عادل عبدالجبار، ديپلمات سعودي در واشنگتن، و چندين

در خصوص مراسم سياسي عبادي حـج، عربـستان در      .  نشين شرقي متهم كرده است استان شيعه
مراسم سياسي عبادي حـج     .  هاي سياسي مراسم حج را ممنوع اعالم نمود       ، جنبه2012 حج سال 

در حوزه انرژي و سـازمان اپـك       .  اي براي بروز اختالفات سياسي ايران و عربستان بوده است عرصه
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اند؛ ازجملـه بـر       هاي گذشته داشته    اي در دهه    جويانه  هاي رقابت دو دولت ضمن همكاري، سياست
همچنين عربـستان بـراي     .  بروز نمود   2011 بندي صادرات نفت كه در       گذاري و سهميه سر قيمت

وضعيت شيعيان سعودي نـيز از      .  موفقيت سياست تحريم نفت ايران با غرب همكاري نموده است      
عربستان سعودي بارها ايران را به مداخلـه در امـور         .  باشد زا در روابط دو دولت مي موضوعات تنش

تمركز نسبت بااليي از شيعيان سعودي در مجاورت شـيعيان     .  شيعيان سعودي متهم ساخته است
مثابـه مزيـتي راهـبردي عربـستان را در برابـر ايـران                خيز الظهران به  عراق و بحرين در حوزه نفت

تـر از     مهـم .  ها در بين دو كشور را افزوده اسـت      ها و سوءظن پذير نموده و به شدت بدگماني آسيب
هـاي    اي دو دولت در خاورميانه است كه تحـت تـاثير انقـالب       هاي منطقه همه، تنش بر سر رقابت

اي دو دولت ايـران و    در اين پژوهش به بررسي رقابت منطقه.  اخير در دنياي عرب قرار گرفته است
پرسش اين پـژوهش ايـن      .  هاي اخير در دنياي عرب پرداخته خواهد شد   عربستان در سايه انقالب

اي ايـران و      در دنياي عرب رخ داده، چه تاثيري بر رقابت منطقه  2011 هايي كه از  است كه انقالب
عربستان در خاورميانه داشته است؟ در پاسخ بـه پرسـش پـژوهش، فرضـيه مـا ايـن اسـت كـه                     

اي ايران و عربستان بر سر قدرت و نفـوذ            هاي مورد نظر، سبب افزايش شدت رقابت منطقه  انقالب
انـداز    در ادامـه از چـشم     .  ميانه شده و تنش در روابـط دو دولـت را  افـزايش داده اسـت                 ردر خاو 
 . گرايانه موازنه تهديد و به روش تبيني به  بررسي آن خواهيم پرداخت نوواقع

 چارچوب تئوريك

موازنـه  «بنـدي نويـني از تئـوري          عنوان فرمول   را به   »موازنه تهديد «استفان والت تئوري   
. ها در درجه اول نگران امنيت خويشند     به باور والتز، دولت.  كنث والتز ارايه كرده است »قدرت

)Waltz, 1979, 67 ( كند كه امنيت در برابر چه چيزي؟         استفان والت با اين پرسش آغاز مي
وي بر اين باور است كه امنيت بيش از آنكه در برابر قدرت مطرح شود، در برابر تهديد مطـرح     

بـه  )  Walt, 2008, 36(.  گيرد والت در نقد والتز از تمايز بين قدرت و تهديد بهره مي.  شود مي
ها قـرار دارد و بـر ايـن اسـاس             هاي امنيتي دولت    باور والت، تهديد و نه قدرت در قلب نگراني 

ترسند كه بيـش از سـاير       ترسند، بلكه از دولتي مي ها ضرورتا از قدرتمندترين دولت نمي دولت
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تهديـد بـه نوبـه خـود، تـابعي از مجـاورت جغرافيـايي،                .  هـا تهديـدآميز جلـوه نمايـد         دولت
درك .  هاي تهاجمي، نيات و مقاصد تجاوزگرايانه و مجموع قدرت يـك دولـت اسـت      توانمندي

ها ممكن اسـت تغييـر     عالوه نيات و مقاصد دولت ها دشوار است، به نيات و مقاصد واقعي دولت
هـاي تـدافعي و       هـا و سياسـت      همچنين تميز بين توانمنـدي  ) Walt, 1987, 21-27(. كنند

هاي تدافعي يك دولت براي ديگـر       ها و سياست تهاجمي نيز دشوار است و ممكن است قابليت
گاهي ممكـن   »  تصور تهديد «.  هايي تهاجمي جلوه نمايد     ها و سياست  عنوان قابليت ها به دولت

توانند از نيات واقعي يكديگر مطمئن باشند و به وضوح بين      ها نمي دولت.  است غيرواقعي باشد
هاي يكديگر  هاي تدافعي و تهاجمي يكديگر تميز قائل شوند، لذا گاهي نيات و سياست سياست

چه واقعي چه غيرواقعي موجب »  تصور تهديد«اما .  يابند اي غيرواقعي، تهديدآميز مي گونه را به
والـت جهـت    .  گـذارد   ها تاثير مي    و بر روابط دولت  )  Walt, 1987, 37(شود  ها مي ترس دولت

هاي نظريه  طور قابل توجهي از محدوديت الملل به ابتكاراتي دست زده كه به درك سياست بين
ها و نقـش      والت در اين راستا به عوامل سطح واحد ازجمله ايدئولوژي دولت  .  والتز كاسته است

ها تاثيري شـگرف بـر        انقالب.  گيري تصور تهديد پرداخته است    ها در اثرگذاري بر شكل انقالب
المللي دارند، گاهي موجب تشديد بدگماني در بيـن دولـت             توزيع يا فهم تهديد در روابط بين  

شـوند و     هـاي سياسـي مـي       شوند، همچنين موجـب تغيـير رژيـم         ها مي   انقالبي و ديگر دولت 
اي ديگر تعريـف   گونه رسانند كه ممكن است منافع كشور را به هايي جديد را به قدرت مي گروه
شوند، غالبا تغييراتـي وسـيع در روابـط           هاي بزرگ مي   هايي كه دستخوش انقالب دولت.  كنند

نيروهاي انقالبي نامحتمل اسـت كـه       )  Walt, 1996, 31-43(.آورند  وجود مي   خارجي خود به
متحدين رژيم حاكم بعيد است . نگاهي مثبت به متحدين و دوستان رژيم پيشين داشته باشند

از سقوط رژيم حمايت نمايند، به داليل ساختاري، متحدين حكومت مستقر با مساله اعتبـار و   
هـاي انقالبـي      رژيـم .  شوند  عدم قطعيت در خصوص آينده روابطشان با رژيم انقالبي مواجه مي 

ويـژه اگـر آنهـا رژيـم پيـشين را در              نگرند، بـه    معموال با سوءظن به دوستان رژيم پيشين مي     
. هاي جديد همراه هـستند      ها همچنين با ايدئولوژي    انقالب.  سركوب انقالب كمك كرده باشند

هنگامي كه  .  گذارند  ها تاثير مي  اند كه بر درك مقاصد و نيات دولت ها خود از عواملي ايدئولوژي
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ها تشابهات ايدئولوژيكي داشته باشند، ممكن است نسبت به نيات و مقاصد يكـديگر بـا             دولت
تنهـايي موجـب پيونـدها و         توانـد بـه     اما تشابهات ايدئولوژيكي نمـي .  حسن نيت برخورد كنند

هاي مختلـف    ها ايدئولوژي اگر دولت) Walt, 1987, 123(. ها شود تعهدات قوي در بين دولت
گاهي .  باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه با سوءظن به مقاصد و نيات يكديگر بنگرند        داشته 
هاي ايدئولوژيكي همراه هستند كـه ممكـن اسـت بـا گـرايش ايدئولوژيكـي                  ها با گرايش    انقالب

هـا مـورد تهديـد        اگر ثبات درونـي ديگـر دولـت     .  متحدين و  دوستان رژيم گذشته مخالف باشد
هـا در بيـن دولـت         هايي با ايدئولوژي مشابه با ايدئولوژي دولت انقالبي واقع شود، بـدگماني     گروه

هاي انقالبـي بـه       هاي ايدئولوژيك دولت    گاهي گرايش .  ها تشديد خواهد شد انقالبي و ديگر دولت
) Walt, 1977, 8-11(.  شـود   هـا تبـديل مـي       مانعي براي روابط دولت انقالبي بـا ديگـر دولـت          

هـا از طريـق       دولـت .  نمايـد   هـاي امنيـتي را تـسهيل مـي          هـاي ايـدئولوژيكي همكـاري       شباهت
گذارند، اما ايدئولوژي و مساعدت مالي به        نيز بر محاسبات يكديگر تاثير مي هاي مالي مساعدت

. هاست  كننده روابط دولت    ها نيستند، بلكه امنيت، عامل تعين  كننده روابط دولت تنهايي تعيين
اي آنارشيك است كه بر اسـاس قواعـد           گرايانه خاورميانه يك سيستم منطقه انداز واقع از چشم

گرايانه انگيزش بقا در آنارشي، ايران و   انداز واقع از چشم.  كند گرايانه سياست قدرت كار مي واقع
اي خاورميانه ناگزير از جستجوي قدرت و  عنوان دو عضو سيستم منطقه عربستان سعودي را به

عنـوان    هاي اخير در دنياي عرب بر امنيت و منافع ايران و عربستان به انقالب.  نفوذ نموده است
نخستين انقالب رژيـم بـن      .  اي خاورميانه تاثير گذاشته است     دو عضو قدرتمند سيستم منطقه

كار سعودي را ساقط نمود، اما ايران و عربستان منفعت راهبردي    علي، متحد پادشاهي محافظه
ها به مصر، يمـن، بحـرين، اردن و ديگـر             ثباتي پس از آنكه  بي.  براي رقابت در تونس نداشتند

هاي عربي سرايت كرد و نهايتا بحران سوريه درگرفت، دو دولـت ايـران و عربـستان                  پادشاهي
گونه كه والـت      همان.  درگير رقابتي سرسختانه بر سر افزايش قدرت و نفوذ در خاورميانه شدند

ها پيوسته درگير رقابت در جهت  گذارند و دولت ها بر ساختار اتحادها تاثير مي باور دارد، انقالب
هاي اخير در دنياي عرب بر نظام اتحادها در خاورميانـه            انقالب.  افزايش متحدين خود هستند

اي در    عنوان دو قدرت منطقه     تاثير گذاشته و سبب افزايش رقابت ايران و عربستان سعودي، به
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دريافـت  «نيز تبعات انقالب اسالمي ايران بر    1980 پيش از اين در دهه .  خاورميانه شده است
از جانب عربستان سعودي و متحدينش بر شدت خصومت رژيم پادشاهي سـعودي و         » تهديد

هـاي    نمايـد، دولـت     جمهوري اسالمي انقالبي ايران افزوده بود، و آنگونه كه والت تـشريح مـي       
هاي اخير در دنياي عرب  پس از آغاز انقالب. كشند هاي كهن را به چالش مي انقالبي غالبا رژيم

نيز پادشاهي سعودي و جمهوري اسالمي ايران براي حفاظت از پيونـدهايي كـه بـا متحديـن          
هايشان را در     شان دارند و يا براي افزايش شمار متحدينشان به هزينه يكديگر، رقابت   اي منطقه

عربستان سعودي در مواجهه با     .  خاورميانه افزايش داده و تنش در روابطشان شدت يافته است 
هاي دنياي عرب از متحدينش حمايت نمـوده و در پـي بحـران سـوريه در پيونـد بـا                        انقالب

اي خود تالش نموده است با تغيير رژيم بشار اسد، سـوريه را از      اي و فرامنطقه متحدين منطقه
هـاي    اتحاد با ايران خارج نموده و به سلك متحدين خود درآورد و در بحرين، يمن، سـرزمين         

اي   فلسطيني و لبنان با حمايت از متحدينش، درصدد برآمده است مانع از افزايش نفوذ منطقه   
 . ها بررسي خواهد شد ايران شود كه در ادامه، رقابت اين دو دولت در هركدام از اين حوزه

 فارس  حوزه خليج 

ايران در  .  ميليون نفر جمعيت دارند     43 مجموع كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس     
عـالوه  .  ترين كشور خليج فارس اسـت       ميليون نفر به مراتب پرجمعيت  70 مجاورت آنها با بيش از 

. بر جمعيت بيشتر و مجاورت، ايران مجهز بـه ايـدئولوژي اسـالم سياسـي شـيعي انقالبـي اسـت             
شـناختي كشورهايـشان، در برابـر         كار حوزه خليج فارس به لحاظ جمعيـت     هاي محافظه پادشاهي

ترين حوزه رقابـت سـنتي ايـران و           حوزه خليج فارس مهم   .  نمايند  پذيري مي ايران احساس آسيب
تا پيش از سقوط صدام حسين، ايران، عـراق و عربـستان سـه قطـب موازنـه           .  عربستان بوده است

هاي   پس از انقالب اسالمي، عربستان و ديگر دولت       .  دادند محلي در حوزه خليج فارس را شكل مي
در مواجه با ايران انقالبـي، از تهـاجم عـراق           »  شوراي همكاري«حوزه خليج فارس عالوه بر ايجاد 

در واقع ايران به مثابه دولتي انقالبي بـا ايـدئولوژي اسـالم شـيعي،                . نمودند عليه ايران حمايت مي
عنـوان    ايران به .  فارس به چالش كشيده بود      رژيم پادشاهي سعودي و متحدينش را در حوزه خليج 
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دولتي انقالبي با مجموع قدرتي بيش از عربستان سعودي و مجهز به ايـدئولوژي اسـالم سياسـي                
مثابه تهديـدي بـراي ثبـات         كار سعودي به  شيعي در مجاورت خليج فارس براي پادشاهي محافظه

هـاي پادشـاهي سـعودي و متحدينـش           پـذيري   آسيب.  شد  اش محسوب مي    دروني و نفوذ بيروني
شان، با توجه به ايدئولوژي اسالم شـيعي          هاي شيعي ويژه به سبب تشابهات ايدئولوژيك جمعيت به

ايش نـسبت بـه ايـران         هاي رياض و متحدين منطقه      ها و سوءظن  ايران انقالبي، بر شدت بدگماني
عربستان سعودي در رقابت با گـسترش نفـوذ سياسـي و ايـدئولوژيك ايـران در ميـان                    .  افزود  مي

از سـويي بـا همكـاري ائتالفـي از            1980 هـاي شـيعي حـوزه خليـج فـارس، در دهـه                جمعيت
نمـود، و از ديگـر      »  شـوراي همكـاري   «هاي كوچك حوزه خليج فارس، اقدام به ايجاد           اميرنشين

عربـستان، در دوره    .  سوي به پشتيباني از رژيم صدام حسين در جنگ عليه ايران مبـادرت ورزيـد     
صدام حسين همواره از نيات و مقاصد عراق براي هژموني بر خليج فارس بيمناك بود، اما عـراق را    

مراتب از سوي ايـران      ، از آنجا كه به1980 ديد و در طول دهه  وزنه تعادلي در برابر ايران شيعي مي
، در پـي    1990 در اوايـل دهـه      .  انقالبي واهمه داشت، عليه ايران به حمايـت از عـراق پرداخـت             

تضعيف ايران در طي جنگ تحميلي و به اوج رسيدن نيات و مقاصد تجاوزگرايانـه بغـداد بـراي                
هژموني بر خليج فارس در پي تهاجم به كويـت و از سـويي تعـديل ايـدئولوژي انقالبـي ايـران،                  
عربستان سعودي بيش از آنكه نگران ايران شود، از عراق ترس داشت، لذا به همكـاري بـا ايـران            

هاي   جز معدود سال    با وجود اين، به   )Ehteshami and Hinnebusch, 1997, 23(. روي آورد
اي جمهـوري اسـالمي       گير را در برابر نفوذ منطقـه  ، عراق پيوسته نقش يك ضربه1990 اويل دهه 

پس از سقوط صـدام حـسين، ايـن وضـعيت بـه هزينـه               .  كرد  ايران در حوزه خليج فارس ايفا مي 
از آن پس ايران با حمايت از شيعيان عـراق و عربـستان بـا                .  عربستان و به نفع ايران دگرگون شد 

گرچه نفـوذ ايـران در رقابـت بـا          .  ها درگير رقابت بر سر نفوذ در درون عراق شدند حمايت از سني
مراتـب    كار سعودي پيوندهايي به     عربستان در درون عراق افزايش يافته است، اما پادشاهي محافظه 

در يمـن، عربـستان پرنفوذتـرين بازيگـر         .  كار حوزه خليج فـارس دارد       هاي محافظه   تر با رژيم  قوي
ــي    ــارجي محــسوب م ــود  خ ــاري     )  Matthieson, 2012, 17(.  ش ــوراي همك ــارچوب ش در چ

هـاي    فارس و پيوندهاي دوجانبه، عربستان نفوذي گسترده بر سياست خـارجي اميرنـشين           خليج
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با اين همه، ژئوپليتيك خليج فارس پادشاهي سـعودي را در برابـر نفـوذ ايـران              .  خليج فارس دارد
پذيري پادشاهي سعودي و متحدينش در حـوزه خليـج فـارس بـا              آسيب.  پذير نموده است آسيب

 . ويژه در بحرين آشكار است توجه به ژئوپليتيك شيعه به

 بحرين 

اي   ، حـوزه  1970 الجزاير بحرين در طول چنـدين قـرن گذشـته تـا اوايـل دهـه                 مجمع
هـاي    در طـول چنـدين قـرن گذشـته در دوره          .  نفوذپذير از تماميت ارضي ايران بوده است   

مختلف زماني، امپراتوري عثماني، استعمار پرتغال و بريتانياي كبير براي سلطه بـر بحريـن         
ـارس         اين امر   )  Cordesman,1977(  .اند  تالش كرده  بيانگر اهميت ژئوپليتيكي بحرين در خليـج ف

عنوان دو قـدرت      به استقالل رسيد، رقابت ايران و عربستان به        كه بحرين 1970 از اوايل دهه .  است
الجزاير بحرين سـبب ايجـاد يـك        اهميت راهبردي مجمع.  اي براي نفوذ در بحرين آغاز شد منطقه

هايي ظريف از رقابت ايران و عربستان بـراي      جنبه.  نگراني امنيتي پايدار براي اين كشور شده است
عربـستان سـعودي و     .  افزايش نفوذ در بحرين، ريشه در ميراث گذشته روابط اعراب و ايرانيان دارد  

طرفداران خاندان آل خليفه در بحرين بارها در انتقاد از نفوذ ايران در حوزه خليـج فـارس، از واژه               
هـاي    كننـده خـصومت     ايست كـه تـداعي      اند كه استعاره    مجوس براي اشاره به ايران استفاده كرده 

هـاي خـصمانه،      فراتر از اين نگـرش    )  Mabon, 2013, 3(.  گذشته امپراتوري ايران و اعراب است     
بـراي پادشـاهي    .  هاي قوي ژئوپليتيكي دارد    كشمكش ايران و عربستان براي نفوذ در بحرين جنبه

هاي حوزه خليج فارس، بقاي سلطه سياسي خاندان آل خليفـه در       نشين سعودي، هژموني بر شيخ
در تعارض با منافع امنيتي پادشاهي سعودي، واژگوني سلطه سياسي اقليـت       .  بحرين ضرورت دارد

سني حاكم بر بحرين و رشد شيعان به گسترش نفوذ ايران در حوزه خليج فـارس منجـر خواهـد          
از سـويي   .  ، ايران را به ايدئولوژي سياسي اسالم شيعي تجهيز نمـود     1979 انقالب اسالمي در . شد

هاي بحرين در برابـر     پذيري دهند، از آن پس آسيب اكثريت جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي
هاي خاندان آل خليفه و پادشاهي سعودي نسبت به       نفوذ سياسي و ايدئولوژيكي ايران، بر بدگماني

پـس از پـيروزي     .  نيات و مقاصد احتمالي ايران براي نفوذ بيـشتر در حـوزه خليـج فـارس افـزود            
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هاي اسالم سياسي شـيعي در ميـان          اسالمي، ايران از صدور انقالب اسالمي و اشاعه ارزش   انقالب
براي عربـستان سـعودي، سياسـت صـدور انقـالب           .  كرد  همسايگانش ازجمله بحرين، حمايت مي   

هـاي سـنتي حـوزه        نـشين   اسالمي، تالشي از جانب ايـران بـراي واژگونـي متحـدينش در شـيخ          
هاي انقالبي ايران در عرصه خارجي كاسـته   از شدت سياست 1980 تا اواخر دهه . فارس بود خليج
مثابـه دو     اما ايران و عربستان همچنان بـه      )Ehteshami and Hinnebusch, 2001, 26(.  شد

حكومت آل خليفه در بحرين بـراي مقابلـه بـا تهديـدات درونـي بـه حمايـت                .  رقيب باقي ماندند
مثابـه يـك منبـع        هاي خارجي نيازمند بوده و پادشاهي سعودي از بدو استقالل بحرين بـه          قدرت

در ،  )Hinnebusch, 2003, 9(بيروني از سلطه خاندان آل خليفـه بـر بحـرين حمايـت نمـوده             
پادشاهي سـعودي   .  گيري كرده است  كه ايران در حمايت از حقوق شيعيان بحرين موضع حالي

هاي مـالي و      اي، اهرم مساعدت    براي نفوذ در بحرين در رقابت با ايران، ميراث پيوندهاي قبيله     
كـار گرفتـه و در ديگـر سـوي، ايـران              اي شوراي همكاري خليج فـارس را بـه          ساختار منطقه 

هـاي سياسـي از حقـوق شـهروندان را عـالوه بـر                ايدئولوژي اسالم سياسي شيعي و حمايـت      
پادشاهي بحرين  .  پيوندهاي دوجانبه براي گسترش نفوذ در بحرين، مورد توجه قرار داده است     

كيلومتري عربـستان واقـع شـده         16 ترين آنها بحرين در      جزيره تشكيل شده كه بزرگ 33 از 
 30 دقيقه و تا مـرز عـراق       8 هوايي بحرين تا مرزهاي ايران  فاصله)  Dunne, 2011, 14( . است

احـداث    1986 راه ملك فهـد كـه در          بحرين از طريق بزرگ   )  Cordesman,1997(.  دقيقه است 
مثابه كشوري كوچـك در مجـاورت سـه           شد، به خاك عربستان متصل شده، به عبارتي بحرين به  

آن سوي مرزهاي بحرين، استان شـرقي عربـستان       .  اي خليج فارس قرار داشته است قدرت منطقه
. واقع شده است كه بيش از يك ميليون از جمعيـت شـيعيان سـعودي در آنجـا سـكونت دارنـد                    

هاي   عنوان نفوذناپذيرترين جامعه عربستان در برابر ايدئولوژي     به 1979 شيعيان سعودي تا پيش از 
آنهـا پيونـدهاي قـوي      .  شـدند   گرايي ناصر و صدام حسين ياور پادشاهي سعودي محسوب مي ملي

پـذيري عربـستان سـعودي را در برابـر پـيروزي              مذهبي و قومي با شيعيان بحرين دارند كه نفوذ       
هـزار نفـري      568 درصـد از جمعيـت        70 حـدود   .  دهد  احتمالي انقالب شيعيان بحرين نشان مي  

دانند، امـا تحـت سـلطه         آنها خود را ساكنان اصلي بحرين مي .  دهند بحرين را شيعيان تشكيل مي
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خانـدان آل خليفـه بـا كمـك         .  اند  خاندان آل خليفه كه از اقليت سني بحرين هستند، قرار گرفته     
حكومت محلي ايراني بحرين را ساقط نموده و قدرت          18 جزيره عربستان در قرن  ديگر قبايل شبه

از قرن هيجدهم تا هنگام جدايي از ايران، و     )  Henderson, 2011, 12(.  سياسي را قبضه نمودند
هم ايران  .  اند  شده  پس از آن، تهران و رياض براي حفظ نفوذ در بحرين رقيب يكديگر محسوب مي  

، هنگـامي كـه     2011 در ميانـه    .  و هم پادشاهي سعودي به اهميت راهبردي بحرين واقف هستند     
هاي دنياي عرب به بحرين سرايت كرد و اين پادشاهي دستخوش مبارزات انقالبيون شد،           ثباتي بي

. عربستان سعودي با حساسيت به حمايت از رژيم آل خليفه در مواجه با انقالب درونـي پرداخـت            
تنها به هزينه عربستان بر پيونـد ايـران و بحريـن              تبار آل خليفه نه     سقوط خاندان سني و سعودي

با آغاز اعتراضات شـهروندان  .  شد گذاشت، بلكه موجب افزايش تقاضاي شيعيان سعودي مي تاثير مي
خليفه، پادشاهي سعودي نگران تبعات واژگوني احتمالي حكومـت بحريـن    عليه خاندان سلطنتي آل 

گرچـه ايـران در حمايـت از        .  هاي حوزه خليج فارس شد    نشين بر امنيت ملي و هژموني خود بر شيخ
ـاهي سـعودي و                انقالب بحرين به حمايت ـا پادش هاي لفظي سياسي و ديپلماتيـك بـسنده كـرد، ام

ـاي انقالبـي      حكومت بحرين با بدگماني نسبت به نيات و مقاصد تهران، ايران را به حمايت از گـروه      ه
بخش بحرين روي داد، پادشاهي سـعودي    نيز كه كودتاهاي ناكام جبهه آزدي 1981 در.  متهم نمودند

سقوط رژيم آل   )  Khalaji, 2011, 23(.  و حكومت بحرين ايران را متهم به حمايت از كودتا نمودند      
اي در حوزه   گيري يك نظام دموكراتيك در بحرين، پيامدهايي براي موازنه قواي منطقه خليفه و شكل

. اي ايران خواهد افـزود      تبع، به هزينه عربستان بر قدرت و نفوذ منطقه     خليج فارس خواهد داشت و به
ـاري خليـج            از طرفي امنيت پادشاهي سعودي و هژموني محلي    اش بر كشورهاي عضو شـوراي همك

نمايد كه پادشاهي سعودي را ناگزير به حمايـت از خانـدان           هاي راهبردي را ايجاد مي فارس، ضرورت
ـالي از حكومـت بحـرين و تـداوم              پادشاهي سعودي از طريق حمايـت  .  خليفه نموده است آل ـاي م ه

ـان خانـدان         اي ازجمله از طريـق ازدواج     هاي قبيله علقه ـاميلي مي ـاي ف ـاهي دو كـشور،         ه ـاي پادش ه
از فوريـه     )HEnderson, 2011, 14(.  اش را با حكومت بحرين حفظ نموده است  پيوندهاي گذشته

كه تظاهرات اكثريت شيعي بحرين عليه حكومت آغاز شد، عربستان سعودي سرسختانه از        2011 
بـا تمـام    «پادشاهي سعودي در اين خصوص اظهـار داشـت كـه        .  ملك حميد حمايت كرده است



39 

 

 

 1392، سال بيستم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هنگامي كه تظاهرات ضدحكومتي گـسترش يافـت،      »  .قدرت پشتيبان دولت و مردم بحرين است
مقامات بحريني اعالم كردند كه از متحدينشان در شوراي همكاري خليج فارس درخواست كمك      

نـيروي پليـس بـراي حمايـت از حكومـت             1000 ، عربستان   2011 مارس    14 در  .  خواهند نمود 
نـيرو بـه      500 امارات متحده عربي نيز اقدام به اعـزام         .  بحرين در برابر انقالبيون به بحرين فرستاد  

حضور نيروهاي سعودي و امارات نمادي از يك حمايت ساختاري از حكومت بحريـن       . بحرين كرد
ايران مداخله عربستان در بحرين را يك كودتـا خوانـد و از سـازمان                )  Mabon, 2012, 54(. بود

اهللا لبنان نيز به حمايت از       حزب.  ملل متحد براي توقف كشتارها در بحرين درخواست مداخله كرد
، ملـك   2011 مـارس     21 در .  خواند فرا»  شكستن استبداد«انقالبيون بحرين پرداخت و آنها را به 

. انـد   هاي آموزشـي برپـا كـرده        اهللا را متهم نمود كه براي شورشيان اردوگاه حميد نيز ايران و حزب
 2011 در آوريـل    .  گـيري نمـوده اسـت       عربستان سعودي با نگراني تحوالت دروني بحرين را پـي        

هـاي كوچـك شـيعي را         حكومت بحرين فعاليت حزب الوفاق و انجمن اقدام اسالمي و ديگر گروه   
هـاي    پادشاهي سعودي از سياست   )  International Crisis Group, 2012(.  ممنوع اعالم كرد  

ترين متحد خانـدان آل خليفـه در        عنوان قوي حكومت بحرين در برابر مخالفان حمايت نموده و به
عربستان سپس از طريق پيوندهاي دو و چندجانبه درصـدد        .  برابر اكثريت شيعي عمل كرده است

در اواسط بهار   .  تحكيم حكومت بحرين و حفظ نفوذ خويش در اين پادشاهي وارد عمل شده است   
در آسـتانه برگـزاري نشـست       .  ، رياض طرحي براي الحاق بحرين به عربستان تهيـه نمـود            2012 

رساني بحرين اعالم كـرد، اتحاديـه دوجانبـه مـورد             اعضاي شوراي همكاري در رياض، وزير اطالع   
. توافق اين كشور با عربستان حول چهار محور امنيت، دفاع، اقتصاد و وزارت خارجـه خواهـد بـود           

توانند به بقا ادامه دهند، و اميدواريم بقيه      كشورهاي كوچك امروزه نمي«:  سميره رجب اذعان كرد
هاي خارجه و     خانه  اين طرح شامل ادغام وزارت »   .كشورهاي عربي منطقه به اين اتحاديه بپيوندند

از .  رو شـد   اين طرح با مخالفت شديد ايران روبه.  شد هاي عربستان مي خانه افتصاد بحرين در وزارت
در نشـست آوريـل     .  انـد   هايي با هدف سلطه عربستان بر بحرين ارايه شده    منظر ايران، چنين طرح

، شوراي همكاري خليج فارس با حمايت پادشاهي سعودي، وزراي خارجه كشورهاي حوزه         2011 
و تاكيـد نمودنـد    » جويي ايران عميقا نگران هستند از تداوم مداخله«خليج فارس اعالم كردند كه 
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ملـك عبـداهللا، پادشـاهي      )  Slackman, 2011, 56(.  كه ايران حاكميتشان را نقض كرده اسـت    
سپس اين شـورا از     .  خواستار گسترش شوراي همكاري خليج فارس شد   2011 سعودي، در اواخر 
هاي دنياي عرب براي پيوستن به اين شورا دعوت نمـود و              عنوان ديگر پادشاهي مراكش و اردن به

. ، ملك عبداهللا خواستار ارتقاء شوراي همكاري خليج فارس به يك اتحاديه گرديـد    2011 در اواخر 
رهبران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در نشست رياض، توافق كردنـد كـه مـساله       
بررسي اتحاد ميان كشورهاي عضو كه با اتحاد ميـان عربـستان و بحـرين آغـاز خواهـد شـد، در                   

سعود الفيصل، وزير امور خارجـه عربـستان، در كنفرانـسي           .  نشست وزارتي اين شورا بررسي شود    
ها درخصوص اتحـاد كـشورهاي عـضو در          گيري تصميم«:  مطبوعاتي بعد از برگزاري نشست گفت

وفـصل    هايي براي حل شود و كميته نشست آينده سران كه در رياض برگزار خواهد شد، مطرح مي
ايـن اقـدامات ناشـي از         ».اكنـون تـشكيل شـده اسـت         مشكالت موجود بر سر راه اين اتحاد هـم 

رقابـت ايـران و     .  هاي عربستان نسبت به افزايش نفوذ ايران در حـوزه خليـج فـارس اسـت           نگراني
 . شود و فراتر از آن به يمن نيز كشيده شده است عربستان در اين حوزه به بحرين محدود نمي

 يمن

از هنگام سرنگوني رژيم پادشاهي ايـران و اتحـاد مجـدد يمـن، كـشمكش ميـان حكومـت               
هايي براي رقابت ايران و عربستان بر سر گـسترش نفـوذ در يمـن              مركزي و قبايل حوثي، زمينه

هـا تقـسيم شـده        يمن در واقع ميان شيعيان و سني )  Mabon, 2012, 27(.  فراهم نموده است
هـا    حوثـي .  اي ايجاد كرده است     كه زمينه كشمكش ايران و عربستان را براي افزايش نفوذ منطقه  

. كننـد   مذهب بوده و در استان شمالي يمن يعني سعده و در مجاورت عربستان زندگي مي  شيعي
هـا را     عربـستان حوثـي   .  دهنـد   ميليوني يمن را تشكيل مي      23 درصد از جمعيت    30 آنها حدود 
نمايد كه درصدد ايجاد حكومتي اسالمي به سبك جمهـوري اسـالمي ايـران در يمـن             متهم مي
نسبي ايدئولوژيكي، نفـوذ جمهـوري        در واقع تشابه  )  ArabNews, April 25, 2011(.  هستند

كه پادشاهي سعودي منافع امنيتي خـود     ها افزايش داده و در حالي اسالمي ايران را در ميان حوثي
در يمن را در حمايت از سركوب شورشيان حوثي يافتـه اسـت، ايـران افـزايش نفـوذ سياسـي و                     
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رقابت دو دولـت ايـران و      . نمايد ايدئولوژيكي خود در يمن را مستلزم رشد شيعيان حوثي تصور مي
خـود گرفتـه      عربستان در يمن، رقابتي ژئوپليتيكي براي افزايش نفوذ است كه بعدي مـذهبي بـه           

براي رياض با توجه به اختالفات وسيع سرزميني با يمن و نفوذ سياسي و ايدئولوژيكي ايران        . است
از .  ها، رشد شيعيان يمن تبعات ناخوشايند امنيتي براي پادشاهي سعودي خواهد داشـت       بر حوثي

انداز پادشاهي سعودي، رشد شيعيان در يمن هم چـون بحـرين و يـا هـر جـاي ديگـر در                        چشم
عنوان رهبر دنياي تـشيع       ايران به.  خاورميانه به هزينه عربستان بر منافع امنيتي ايران خواهد افزود

بنابراين دشوار است كـه در خـصوص        .  اعتبارش به حمايت از مبارزات شيعيان پيوند خورده است     
معناي حمايت    گيري سياسي ننمايد، اما اين به  ها و حكومت مركزي موضع كشمكش دروني حوثي

هاي پادشاهي    در واكنش به حمايت     2009 ها از نوامبر    حوثي.  هاي يمن نيست تسليحاتي از حوثي
. سعودي از سركوبشان توسط حكومت مركزي وارد زدوخوردهاي مرزي با نيروهاي سعودي شدند    

ايـن  .  هـا زد    عربستان سعودي با همكاري حكومت يمن دست بـه مداخلـه نظـامي عليـه حوثـي               
. كـرد   ترين تهاجمي بود كه عربستان پس از جنگ دوم خليـج فـارس در آن مـشاركت مـي                   مهم

در نهايـت در فوريـه      )  Worth, 2011(.  نظامي سعودي در اين نبرد كشته شـدند      133 كم  دست
هـاي درونـي      ثبـاتي   سپس بي .  بس را امضا نمودند     ها و عربستان و صنعا توافق آتش    ، حوثي2010 

هاي دنياي عرب اين كشور را فرا گرفتـه بـود، فرصـتي دگربـاره بـراي            يمن كه تحت تاثير انقالب
گـيري    پـس از كنـاره    .  ها ايجاد نمود كه مبارزاتشان را براي خودمختاري محلي ادامه دهنـد  حوثي

دو طرف يكديگر را    .  ها در يمن باال گرفت    ها و سلفي علي عبداهللا صالح از قدرت، تنش ميان حوثي
صنعا بارهـا ايـران را بـه        .  نمودند  هاي مالي تسليحاتي از رياض و تهران متهم مي      به كسب حمايت

اهللا لبنـان از شـيعيان حوثـي          پشتيباني مالي و تسليحاتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق حـزب         
اي است كه انتظار      گونه  سرشت كشمكش يمن به  ) Reuters, 31July 2012(. متهم نموده است

بنابراين عرصه براي رقابت ايران و عربستان همچنان در         .  وفصل شود  رود در آينده نزديك حل نمي
هاي دروني يمن و در پي آن رقابت ايران و عربـستان بـر سـر نفـوذ               كشمكش.  يمن گشوده است

بيشتر در اين كشور، تنش در روابط تهران و رياض را افزايش داده است، اما در حوزه خليج فـارس   
مراتب بيش از پيامدهاي تحوالت دروني يمن بـر موازنـه        تبعات پيروزي احتمالي انقالب بحرين به
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قوا در اين حوزه تاثير خواهد گذاشت، لذا تنش ميان عربستان و ايران در خصوص انقالب بحريـن        
فراتر از حوزه خليج فارس سقوط احتمـالي حكومـت      .  مراتب شديدتر از كشمكش در يمن است به

خاورميانـه      بشار اسد و يا تجديد روابط تهران و قاهره تاثيرات چشمگيري بر موازنه قوا در منطقـه        
اي ايـران و      هاي اشغالي بر نفوذ منطقـه    همچنين تحوالت دروني لبنان و سرزمين.  خواهد گذاشت

در ادامه به بررسي رقابـت ايـران و عربـستان در سـوريه، حـوزه لبنـان و                    .  عربستان اثرگذار است  
 . هاي اشغالي و مصر خواهيم پرداخت سرزمين

 سوريه

اي متحـد     اي و فرامنطقـه     در مواجه با تهديدات مـشترك منطقـه      1979 سوريه و ايران پس از 
هـاي    اين اتحاد براي بيش از سه دهه پايدار باقي مانده و به يك محور موازنه در برابر رژيـم         .  اند شده
(.  سوريه رژيمـي سـكوالر و ايـران حكومـتي مـذهبي اسـت             .  گراي منطقه تبديل شده است      غرب

Ehteshami and Hinnebusch, 2001  (ها، اتحاد ايـران و سـوريه را عوامـل            رغم اين تفاوت    به
هايي راهبردي و حياتي براي دو دولت داشـته،        اين اتحاد مزيت.  نمايند خوبي تبيين مي ساختاري به

در مواجه با تهديدهاي مشتركي كه در طول سه دهه گذشته از جانـب تركيـه، عـراق، اسـراييل و                
عالوه بر اين عوامـل، عوامـل درونـي و          .  شده است   هژموني غرب بر منطقه متوجه اين دو دولت مي  

شاه با اتحاد بـا اسـراييل، سـوريه و عـراق را             .  اي اين اتحاد را تقويت نموده است      توازن قواي منطقه
مثابه تهديداتي مشترك بـراي رژيـم         هايي راديكال به    عنوان دولت  سوريه و عراق به.  نمود متوازن مي

پس از انقالب اسالمي، تهران اتحاد با       )  Chubin, 1992, 57(.  شدند  صهيونيستي و شاه ادراك مي
اي مهـم از تـوازن قـواي          از آن هنگام، اين اتحاد به مولفـه       .  سوريه را جايگزين اتحاد با اسراييل كرد 

اي قـدرت در      اي در خاورميانه تبديل شده است و در واقع يك محور اصلي در تقالي منطقه       منطقه
هـايش بـا رژيـم        محوري كه بـا مخالفـت     )  Hokayem, 2012, 13(شود؛    خاورميانه محسوب مي 
و همچنين هژموني غرب بر خاورميانه شـناخته شـده          »  رو عربي ميانه«هاي  اسراييل و محور دولت

اي رژيـم صهيونيـستي و عربـستان          المللي اياالت متحـده و در سـطح منطقـه           در سطح بين . است
اي، اتحـاد سـوريه بـا ايـران را مزيـتي راهـبردي بـراي                  عنوان دشمن و رقيـب منطقـه        سعودي به 
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اياالت متحده و اسراييل خروج سـوريه را از اتحـاد بـا ايـران بـراي تحقـق انـزواي                .  بينند مي تهران
نمايند و عربـستان      ـ اسراييل حياتي تصور مي      اي تهران و پايان بخشيدن به كشمكش اعراب   منطقه

بحران سوريه را فرصتي بـراي       2011 داند، از  سعودي كه دمشق را راه ورود ايران به دنياي عرب مي
كـار    طور تاريخي، پادشـاهي محافظـه    به.  دگرگون نمودن پيوندها و روابط خارجي سوريه يافته است

از منظر رياض، خاندان اسـد از       .  اش بدگمان بوده است     سعودي نسبت به سوريه با گرايشات انقالبي 
نمايند و متحـدي بـراي گـسترش نفـوذ تهـران در لبنـان و                   اهللا لبنان و حماس حمايت مي       حزب

اهللا و حمـاس يـك تـوازن محلـي در             سوريه در پيوند با ايران، حزب     .  هاي فلسطيني است  سرزمين
ايـش    اي و فرامنطقه    حوزه لبنان و فلسطين در مواجه با عربستان سعودي و شركاي محلي و منطقه  

. شـد   در محيط پساطائف لبنان، نفوذ عربستان از طريق رفيق حريـري تـامين مـي               .  اند ايجاد نموده
پادشاهي سعودي دمشق را مسئول قتل حريري و برهم خوردن تـوازن درونـي در لبنـان خوانـده                  

اي ايران و سـوريه       هاي منطقه   با اين همه، سياست )Asharq Alawsat, July 25, 2012(.  است
دمشق پيوند نزديكـي بـا بقايـاي بعـثي در عـراق دارد كـه در                  .  طور مطلق بر هم منطبق نيست    به
ثبـاتي اقتـدار سياسـي تحـت غلبـه شـيعيان عـراق  از                  بـي .  انـد   ثباتي سياسي عراق موثر بـوده   بي

دركشمكش دروني يمن و مداخله عربـستان در بحـرين، سـوريه جانـب              .  هاي رياض است  خواسته
هاي دروني عليه حكومت بـشار اسـد شـروع شـد، بـه                از ابتدا كه مخالفت   .  عربستان را گرفته است

اي در عرصه سـوريه درگرفتـه و          اي و فرامنطقه  هاي منطقه هاي دروني، كشمكش موازات كشمكش
اي بـه     اي براي رقابت راهبردي تبديل شده اسـت؛ چـرا كـه تـوازن قـواي منطقـه               سوريه به عرصه

توان بـه سـه       بازيگران خارجي درگير در بحران سوريه را مي       .  پيامدهاي اين كشمكش وابسته است
دسته اول آنهايي هستند كه از رژيم بشار اسد براي شكست مخالفان پـشتيباني   :  دسته تقسيم نمود

اردوگـاه ديگـر آنهايـي      .  ترين حاميان بشار اسد هـستند   اهللا و روسيه برجسته ايران، حزب. نمايند مي
هـاي    تركيه، عربستان، دولت  .  اند  دست شده   هستند كه براي سرنگوني رژيم بشار اسد با مخالفان هم 

شوراي همكاري خليج فـارس، ايـاالت متحـده و متحـدينش در نـاتو از مخالفـان اسـد حمايـت                       
اند كه نـه بـه رژيـم بـشار اسـد            در ميانه اين دو اردوگاه اسراييل، عراق و لبنان واقع شده.  نمايند مي

اي رقم بخـورد كـه        گونه  نمايند تحوالت سوريه به    متعهدند و نه به معارضين، بلكه هركدام سعي مي
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. اسراييل در واقع منافعي متعارض در بحران سـوريه دارد         .  ترين خسارت را براي آنها داشته باشد  كم
هاي نخبگان سياسي جايگزين اسد در آينـده نـسبت بـه خـود         اسراييل از سويي نسبت به سياست

. اهللا لبنـان اسـت      نگران است و از ديگر سوي، نگران پيوندهاي بشار اسد با تهران، حمـاس و حـزب    
عبارتي، بقاي حكومت بشار اسد و همچنين سرنگوني احتمالي حكومـت دمـشق بـراي اسـراييل         به

از ميان حاميان بشار اسد، ايران درصـدد اسـت مـانع از دسـت                .  تبعات ناخوشايندي خواهد داشت   
(.  براي تهـران اتحـاد بـا دمـشق چنـدين منفعـت مهـم دارد               .  رفتن تنها دولت متحد عربش شود   

Blanchard, 2012, 12  (مجرايي براي ايران   .  اي ايران را تقليل داده است      اين اتحاد انزواي منطقه
خوبي قـادر     اهللا كمك برساند و از طريق اين مجرا ايران به    فراهم كرده است كه از طريق آن به حزب

شده است نفوذش را در حوزه فلسطين و لبنان اعمال نمايد و مانع از تحكيم هژموني اياالت متحده     
در اردوگاه دوم اياالت متحده و عربستان سـعودي، منافعـي          .  هاي عربستان شود و موفقيت سياست

انـداز   عربستان سعودي از چشم.  اش دارند راهبردي در محروم نمودن ايران از تنها دولت متحد عربي
نگرد و در اين راسـتا وارد بحـران سـوريه             اي به كشمكش در سوريه مي  تر توازن قواي منطقه وسيع

كارانـه و     هاي سوريه شروع شد، پادشاهي سـعودي رهيـافتي محافظـه       از ابتدا كه آشوب.  شده است
رهبران سعودي نسبت به هرگونه شورش ضدحكومتي در دنيـاي عـرب          . محتاطانه در پيش گرفت

هاي داخلـي و      پيروزي شورش   )Martini, Young, 2013, 24. (بسيار مشكوك و بدبين هستند  
ايجاد ساختارهاي سياسي دموكراتيك در هر كشور عربي تبعاتي ناخوشـايند بـراي ثبـات سياسـي         

ها در سوريه شدت يافـت، عربـستان          كه شورش 2011 از تابستان .  پادشاهي سعودي خواهد داشت
مواضعش را در خصوص سوريه تغيير داد و براي سـاقط نمـودن حكومـت بـشار اسـد، دسـت بـا                      

، 2011 نوامبر    12 در نشست قاهره در   .  كار شد   ايش دست به  اي و فرامنطقه همكاري دوستان منطقه
اتحاديه عرب عضويت سوريه را معلـق كـرد و از اعـضايش خواسـت كـه سفرايـشان را از دمـشق                        

(.  عليه حكومت سوريه را در دستور كار قـرار داد       هاي سياسي و اقتصادي فراخوانند و  اعمال تحريم
Cordesman, 2012, 23  ( اي شـديدالحن     ، ملك عبداهللا پادشاه ريـاض بيانيـه   2011 در آگوست

در سوريه شد و خـشونت     »  توقف ماشين كشتار«عليه بشار اسد صادر كرد و بر اساس آن خواستار 
كـار گرفتـه شـده عليـه          هـاي بـه     حكومت عليه معترضين را محكوم كرد و در اعتراض به خشونت      
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ــد،          ــشق فراخوان ـاييز     )Mabon, 2012, 54(مخالفــان، ســفيرش را از دم ــدان   2011 در پـ كارمن
ـاض             كنسولگري سوريه در جده را به خاطر رفتار ناشايست اخراج كرد، سـپس سـفير سـوريه را از ري

سعود الفيصل    2012 در فوريه   .  سفارت خود در دمشق را تعطيل نمود     2012 اخراج كرد و در مارس 
ـازمان ملـل         خواستار مداخله سازمان ملل متحد در سوريه و تغيير موضع روسيه در شوراي امنيت س

. ، عربستان سـعودي خواسـتار تحـريم تـسليحاتي حكومـت سـوريه شـد               2013 مارس    23 در  . شد
عربستان با هدف سرنگوني رژيم بشار اسد به مخالفت با حكومـت پرداختـه و از معارضـين حمايـت            

عربستان سعودي سقوط بشار اسـد        )Ignatiusm, 2012, 23(.  نمايد  سياسي مالي و تسليحاتي مي
ـا سـوريه را در گـرو           .  كند  را موجب از دست رفتن نفوذ ايران در سوريه تلقي مي    ايران حفظ ائتالف ب

. بقاي حكومت دمشق تصور نموده و از حكومت سوريه در برابر معارضين حمايت سياسي كرده است       
ـاي حكومـت بـشار اسـد            رقابت عربستان و ايران براي نفوذ در سوريه به رقابت بر سر سـرنگوني و بق

خاطر   شدت ايران را به   ، در همين راستا بود كه سعود الفيصل به2013 ژوئن  25 در .  تبديل شده است
ـاخ سـفيد درصـدد تـدارك يـك            2013 حمايت از بشار اسد مورد انتقاد قرار داد و در سپتامبر  كه ك

حمله نظامي عليه حكومت بشار اسد برآمد، عربستان سعودي به وزير امورخارجه اياالت متحده وعده    
ـا عليـه بـشار اسـد را داد                 ـالي امريك  The Washington Post,11(.  حمايت مالي از حملـه احتم

September, 2013  ( سپتامبر كه تحركات اياالت متحده براي حمله به سوريه شدت گرفتـه           5 در
بود، فرمانده سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمي اعالم كرد كه ايران تا آخرين نفس از حكومت بشار         

، حسن نصراهللا متحد راهبردي ايران در       2013 اگوست    16 پيش از اين در  .  اسد حمايت خواهد نمود
ـار داشـت كـه             لبنان به فعاليت نظامي حزب اهللا در حمايت از بشار اسد در سوريه اذعان نمـود و اظه

در صـورت   .  چنانچه ضرورت يابد، خود نيز به دفاع از مقاومت وارد عرصه نبرد در سوريه خواهد شـد          
باقي ماندن رژيم بشار اسد، سوريه تهديدي وجودي براي عربستان و ديگر بازيگراني كه از معارضـين         

ـاير          مخاطره كشمكش سوريه براي ايران و حزب .  نمايد، نخواهد بود حمايت مي ـان بيـش از س اهللا لبن
سقوط احتمالي رژيم بشار اسد، ايران را از تنها دولت متحـد عـربش محـروم خواهـد            .  بازيگران است

اهللا و حماس را كاهش خواهد داد و در عوض موجب افزايش قـدرت        نمود و قدرت محور ايران، حزب
  .و نفوذ مخالفان ازجمله عربستان سعودي در حوزه شرق مديترانه خواهد شد
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 هاي فلسطيني  لبنان و سرزمين
هاي فلسطيني به لحاظ فقدان اقتدارهاي نيرومند ملـي و نـيز تجـاوزات          حوزه لبنان و سرزمين
ايران و عربـستان  .  اي نفوذپذير در كرانه شرقي مديترانه تبديل شده است رژيم صهيونيستي به حوزه

انـد،    شان در ايـن حـوزه برقـرار نمـوده           از طريق پيوندهايي كه با متحدين غيردولتي      1979 پس از 
در حوزه فلسطين، ايران با توجه به وجوه مـشترك ايـدئولوژي          .  اند سرگرم رقابت قدرت و نفوذ شده

تر با فتـح   هاي نزديك اسالم سياسي پيوندهايي نزديك با حماس برقرار كرده و عربستان به همكاري
 14 مارس و عربـستان بـه حمايـت از گـروه              8 در لبنان ايران به حمايت از گروه       .  روي آورده است

هاي گرايشات ايـدئولوژيك سياسـي و       هاي مالي و شباهت در اين حوزه كمك.  مارس پرداخته است
شـان را     هاي مشترك امنيتي، پيوندهاي ايران و عربستان و متحدين غيردولتي  تر از همه نگراني مهم

، نفـوذ عربـستان از طريـق رفيـق          70 در لبنان پس از پايان جنگ داخلـي دهـه           .  شكل داده است 
اش   المللي نيروهاي نظـامي   پس از آنكه سوريه تحت فشارهاي بين.  شد ها تامين مي حريري و سلفي

رفيق حريـري تـرور       2005 نشيني كرد، در      را از لبنان بيرون كشيد و اسراييل از جنوب لبنان عقب
ايش يعني    اهللا و حاميان منطقه     اهللا بر اعتبار حزب   اسراييل و حزب 2006 سپس جنگ تابستان .  شد

اين عوامل توازن درونـي لبنـان را        ايران و سوريه افزود و نهايتا سقوط كابينه سعد حريري، مجموعه
نفـوذ ايـران در حـوزه لبنـان و فلـسطين چالـشي              .  نفع ايران تغيير داده است   به هزينه عربستان به

عالوه بر اختالفات ايـران و      .  شود  نمادين براي اعتبار پادشاهي سعودي در جهان اسالم محسوب مي  
پادشـاهي سـعودي    .  عربستان در لبنان، دو دولت رهيافتي متفاوت نسبت به مساله فلسطين دارنـد     

. نمايـد   بخش فلسطين به رهبري فتح حمايت مـي     بيش از حماس و جهاد اسالمي از سازمان آزادي
اتحاديه عرب است كه بـه ابتكـار ملـك        »  طرح صلح عربي«ترين شاهد براي ديدگاه عربستان  قوي

. در نشست بيروت به تصويب اتحاديه عرب رسيد     2002 عبداهللا و با عنوان صلح در برابر سرزمين در
نشيني به مرزهاي     اساس اين طرح پيشنهاد شناسايي كامل اسراييل را در برابر عقب  ملك عبداهللا بر

بخـش فلـسطين      و از موضع سازمان آزادي)  Al Arabiya, October 1, 2011(ارايه داده  1967 
در عوض ايران مخالف هرگونـه   . براي كسب عضويت در سازمان ملل متحد قويا حمايت نموده است

و نيـز     2008 در نـبرد اواخـر      .  نمايـد   موجوديت اسراييلي است و از مواضـع حمـاس حمايـت مـي         
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، ايران آشكارا از حماس عليه اسراييل حمايت نمود، در حالي كـه پادشـاهي سـعودي                2012  اواخر
 Washington(. ها در برابر اسراييل كشيده است دست از پشتيباني از مبارزات مسلحانه فلسطيني

Post, September 28, 2012  ( اي عربستان به حمايت از مـسلمانان گـره           پرستيژ و نفوذ منطقه
هـا،    در نيمه دوم قرن بيستم حمايت سرسختانه بغداد، دمـشق و قـاهره از فلـسطيني        . خورده است

از طرفـي عربـستان در مواجهـه بـا مخـاطرات            .  داد  پادشاهي سعودي را در موضعي دشوار قرار مي      
هاي سياسي امنيتي اياالت متحده كه پيوندي قوي با اسراييل داشت، نيازمنـد       اي به حمايت منطقه

بود و از سويي مواضع سرسختانه ديگر مراكز نفوذ و قدرت در دنياي عرب اعتبار پادشاهي سـعودي      
اكنون نيز مواضع سـر سـختانه ايـران در حمايـت از مبـارزات مـسلحانه                هم.  كشيد را به چالش مي

 . دهد مي ها، پادشاهي سعودي را در موضعي دشوار قرار فلسطيني

 مصر

مصر از بدو استقالل تا پيش از توافق كمپ ديويد نقشي موثر در معادالت قـدرت در خاورميانـه            
ـاري         در واقع در دوره ناصر، افزايش نفوذ منطقه.  نمود ايفاء مي ـاي    اي مـصر موجـب گـسترش همك ه

ـاي    مشترك دو پادشاهي ايران و سعودي در برابر تهديدات جمهوري انقالبي مـصر و ديگـر دولـت        ه
ـاي عـرب مـنزوي و پـيروزي انقـالب                  . شد راديكال عربي مي پس از توافق كمپ ديويد، مصر در دني

اي را بـه      تجديد روابط ايران و مصر، توازن قواي منطقه    .  اسالمي به قطع روابط ايران و مصر منجر شد
روابـط ايـران و     )  Feridman, 2012(.  هزينه عربستان و متحدينش به نفع ايران تغيـير خواهـد داد      

پـس از   .  هاي امنيتي دو دولـت قـرار داشـته اسـت           مصر در طول سه دهه گذشته تحت تاثير نگراني
ـاي                   2011 انقالب مصر در  ، رهبر پيشين از قدرت خلع و رژيـم دسـتخوش تغيـير گرديـده و نيروه

ـان      المـسلمين كـه بـه       از جملـه اخـوان    .  اند  گيري بوده   جديدي در مصر در حال قدرت    عنـوان مخالف
ـاني مـصر          سرسخت رژيم ـات پارلم هاي پيشين مصر بعد از بيش از نيم قرن مبارزه سياسي در انتخاب

ـان      درصد كرسـي    75 ها    گرايان؛ يعني سلفي   ترين اسالم پس از انقالب به همراه سرسخت ـاي پارلم ه
ـابي غيرنظامـي        عنوان اولين رييس    اند محمد مرسي را به      مصر را كسب نموده و توانسته جمهـور انتخ

تحول در ساختار سياسي مصر و  .  جمهوري مصر كنند مصر از حزب آزادي و عدالت راهي كاخ رياست
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جايي نخبگان پيشين با نخبگان جديد موجب تحوالتي ظريـف در سياسـت خارجـي        همچنين جابه
. ديـد   در دوره حسني مبارك، رژيم قاهره امنيت مصر را در گرو صلح با اسراييل مـي     . مصر شده است

كه انقالب به پـيروزي   2011 از فوريه . كرد گرايان احساس ترس مي بيش از هر چيزي از جانب اسالم
مالحظات مصر در دوره  .  هايي از تغيير در سياست و روابط خارجي مصر ظاهر شده است رسيد، نشانه

عنوان موانع روابط مصر و جمهوري اسـالمي ايـران محـسوب              جديد نسبت به مسائلي كه تاكنون به   
هايي براي تهران و قاهره فـراهم آورده كـه روابـط ديپلماتيـك                شدند، دچار تحول شده و فرصت   مي

در جريان انقـالب    .  فيمابين را مجددا برقرار نمايند كه موجب حساسيت عربستان سعودي شده است 
، رهبر ايران به صراحت از انقالبيون مصر در برابر رژيم حسني مبارك حمايـت كـرد، در       2011 فوريه 
ـاهي سـعودي در     .  نمود  كه پادشاهي سعودي با احتياط از رژيم حسني مبارك حمايت مي حالي پادش

المـسلمين داشـته اسـت و از سـركوب آن             اي خصمانه با اخوان     هاي گذشته همواره رابطه   طول دهه
ـارك      كه ايران از اخوان نمود، در حالي توسط حكومت قاهره حمايت مي المسلمين در برابر حـسني مب

ـارك            پادشاهي سعودي احساس مي   .  نمود  حمايت سياسي مي  نمود كه سـرنگوني رژيـم حـسني مب
المسلمين در مـصر      المسلمين خواهد گشود و به قدرت رسيدن اخوان  يابي اخوان عرصه را براي قدرت

ها از جمله داليلي بـود كـه        اين نگراني.  به زيان عربستان بر تعامل تهران و قاهره تاثير خواهد گذاشت
ـاي    پـس از انقـالب، شـدت نگـرش        .  شـد   سبب عدم حمايت پادشاهي سعودي از انقالب مصر مي   ه

هايي از بهبود روابـط دو دولـت  آشـكار شـد كـه                خصمانه قاهره نسبت به تهران رنگ باخته و نشانه
ـات ايـران ازجملـه             در سال .  واكنش پادشاهي سعودي را برانگيخته است    هاي گذشته برخـي از مقام

ـا           نژاد، رييس محمود احمدي جمهور ايران، اعالم كرده بودند كه ايران براي برقـراري روابـط رسـمي ب
ـالحي      علـي .  مصر آماده است، اما حسني مبارك اشتياقي براي برقراري روابط با ايران نداشت      اكـبر ص

ايران و مصر دو ستون مهم از دنياي اسالم هستند و اگر به   «:  مصر اظهار داشت 2011 پس از انقالب 
اكبـر    كما اينكه اين اتفاق نيز افتاد و علـي     ».طور قطع  به قاهره سفر خواهد كرد قاهره دعوت شود، به

الـشيخ شـركت نمـوده        صالحي كه براي شركت در نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در شرم     
ـاني تهـران در تابـستان           . دعـوت كـرد     2012 بود، از مصر براي نشست آتي گروه عدم تعهد بـه ميزب

ناو ايراني اجازه داد كه به مقصد الذقيـه از           فوريه، ارتش مصر به دو رزم 22 بالفاصله پس از انقالب در 
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يافتند كـه     ناوهاي ايراني پس از سه دهه اجازه مي     اين اولين باري بود كه رزم.  كانال سوئز عبور نمايند
: العربي اولين وزير امور خارجه دولت موقت اعالم كـرد     در اوايل آوريل نبيل.  از كانال سوئز عبور نمايند

ـا در         ...  اي از روابط با هر كشوري در جهان خواهد گشود      مصر فصل تازه« ـا نيـست م ايران دشمن م
» گشودن فصلي جديـد   «العربي همچنين افزود كه قاهره براي     نبيل.  هيچ جايي هيچ دشمني نداريم

ـاب         ...  در روابط با ايران آماده است  مردم ايران و مصر شايسته داشتن روابط متقابلي هستند كـه  بازت
العربي و    مي،  نبيل    25 در  )  Today’s Zaman, 28, Agust 2011(»  .هايشان باشد   تاريخ و تمدن

ـات و بـر سـر                علي اكبر صالحي در حاشيه نشست جنبش عدم تعهد در بالي اندونزي با يكديگر مالق
ـات      .  انداز روابط دوجانبه با هم بحث و گفتگو كردند چشم نفـره از     50 كمتر از يك هفته بعد يـك هي
اكبر صالحي حضور     علي.  هاي شناخته شده مذهبي، فرهنگي و انقالبي مصري وارد تهران شدند  چهره

ـار       هيات مصري در تهران را گامي در جهت آماده سازي بستر ازسرگيري روابط دو دولت خواند و اظه
محمود احمدي نـژاد در     .  داشت كه ايران آماده است هرچه زودتر روابط رسمي با مصر را ازسر بگيرد       

. اي دريافت كند، به مصر خواهـد رفـت     نامه حضور هيات اعالم كرد كه به محض اينكه از قاهره دعوت
Fulton, 18 Agust, 2011) (      مواضع نخبگان جديد مصر در خصوص رابطه با ايران موجب نگراني

ـارك در        .  هاي حوزه خليج فارس شد      و واكنش اسراييل و عربستان و دولت مصر در دوره حـسني مب
عربـستان و   .  شـد   در خاورميانه محسوب مي   »  رو  هاي ميانه   ائتالف دولت «كنار عربستان و اردن جزو  

اي را    اند كه تجديد روابط قاهره و تهران، توازن قواي منطقـه      هاي حوزه خليج فارس نگران شده دولت
در واكنش به مواضع مقامات مصر در خصوص تجديد روابط با ايران، عربستان   .  نفع ايران تغيير دهد به

ـارجي در            فارس براي فشار بر مـصر، محـدوديت       هاي خليج و دولت ـارگران خ ـايي در خـصوص ك ه
بيش از دو ميليـون     .  داد  كشورهاي خود اعمال كردند كه عمال كارگران مصري را تحت فشار قرار مي     

ـان بـه مـصر وعـده         عربستان از سويي ديگر هم.  كارگر مصري در اين كشورها مشغول كار هستند زم
فوز جرجس باور دارد كه رياض براي باز داشتن مصر از تجديد روابط با      .  هاي چندميلياردي داد كمك

ـالي را بـه       ايران اهرم كمك   ـار گرفتـه اسـت       هاي م  )The Guardian, February 22, 2011(.  ك
ـا     «:  جوالي براي رفع نگراني اعراب اظهار داشت 4 العربي در  نبيل روابط با ايران به هزينه روابط مصر ب
ـا نيـست            ]فارس[هاي خليج  دولت ـات آنه  Al-Ahram Weekly, 11(»  .يا به هزينه امنيت و ثب
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Jun 2011  (ـا                اسام شرف، نخست ـات ب وزير وقت مصر، در اواخر آوريل به رياض سفر كرد و در مالق
هاي حـوزه خليـج       ملك عبداهللا از قصد مصر براي بهبود روابط با ايران گفت و براي رفع نگراني دولت 

را تـضعيف نخـواهيم كـرد؛ چراكـه امنيـت             ]فارس[هاي خليج     امنيت دولت «فارس اظهار كرد كه     
 Asia Times,7 Agust(»  .براي ما و براي امنيت ملي مصر اهميت دارد   ]فارس[هاي خليج  دولت

ـالحي     علي.  مي مصر يك مامور سياسي ايراني را به اتهام جاسوسي اخراج كرد 30 در  )2011 اكـبر ص
برخي از تحليلگران باور دارند كه اين اقدام مـصر و همچنيـن              .  خواند»  سوءتفاهم«اين مساله را يك 

دور كردن نبيل العربي از وزارت خارجه مصر و فرستادن وي به دبيركلي اتحاديه عرب، واكنش قاهره        
ـا ايـران                    به حساسيت عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس به تالش مصر براي تجديـد روابـط ب

ـاخوم، سـخنگوي وزارت خارجـه مـصر، در          )  Jurshalim Post, 17 Sep 2011(. است بوده منها ب
برقـراري روابـط    «:  ها گفت   اواخر آوريل در خصوص شايعه بازگشايي سفارت تهران در قاهره به رسانه 

 )Almasry Alyoum, April 17, 2011(»  .دوكشور تا پيش از يك توافق دوجانبه ناممكن است     
ـات كـرد               ـات مـصر مالق ـا مقام محمـد  .  امير قطر در خصوص مواضع جديد قاهره در رابطه با ايران ب

ـازه نمـي       «:  حسين طنطاوي در ديدار با امير قطر اظهار داشت    دهـد يـك قـدرت        راهبرد ما به ما اج
محمد مرسـي   )  AlArabiya News, 4 July 2011(»  .پرنفوذ منطقه شبيه ايران را ناديده بگيريم 

ـا         2012 جوالي  12 و  11 پس از كسب رياست جمهوري در  ـا ب به مكه و سپس جده رفت و در آنج
ـات                به.  ملك عبداهللا مالقات كرد   عنوان اولين سفر خارجي رييس جمهوري جديـد مـصر، ايـن مالق

. المسلمين هرگز دوسـتانه نبـوده اسـت       تا پيش از آن، روابط عربستان و اخوان.  ارزشي نمادين داشت
. كـرد  المسلمين حمايت مي مبارك در برابر مخالفان دروني از جمله اخوان پادشاهي سعودي از حسني

در طول جنگ دوم    .  كردند  المسلمين در عوض از مخالفان دروني عربستان سعودي حمايت مي اخوان
.  كردند  هاي خليج فارس پشتيباني مي المسلمين از صدام حسين عليه شيخ نشين خليج فارس، اخوان

با هدف بهبود روابط با عربستان به مكـه و جـده سـفر          ) Weekly, 30 Nov 2011(محمد مرسي 
هاي حوزه خليج فارس نسبت به برقراري مجـدد روابـط مـصر و ايـران            عربستان و شيخ نشين.  نمود

ـا تهـران                گونـه   نخبگان جديد مـصر بـه     .  نگران هستند  اي محتاطانـه در خـصوص تجديـد روابـط ب
ـارس نـشود    اند كه موجب خصومت عربستان و ديگر دولت گيري نموده موضع از .  هاي حاشيه خليج ف
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ـاي    سپتامبر هنگامي كه در خصوص نشانه       16 جمله نبيل فهمي، وزير امور خارجه موقت مصر، در   ه
ـاره كـرد كـه ايـران مـي                    مثبت از سوي ايران سخن مي   ـارس اش بايـست    گفت، بـه حـوزه خليـج ف

ـا ملمـوس نمايـد             سياست ) Al Ahram, 16 September 2013(.  هاي جديد مثبتـش را در آنج
ـار دارد؛          هايي قابل مالحظه براي اثرگـذاري بـر سياسـت       عربستان سعودي اهرم ـاي مـصر در اختي ه

پس از بركناري غيرقانوني محمـد مرسـي از     .  ها دارد هاي مالي و پيوند نزديكي با سلفي ازجمله كمك
قدرت، توسط ارتش، ايران با احتياط نسبت به احتمال جنگ داخلي و انحراف انقالب در مصر هشدار    

ـاري محمـد مرسـي اسـتقبال نمـود و در                      داد، در حالي   3 كه پادشاهي سعودي با خشنودي از بركن
در ايـن ديـدار     .  وزير امورخارجه عربستان وارد قاهره شد و با مقامات ارتش ديدار كرد 2013 سپتامبر 

وزير امور خارجه عربستان پيام تشكر و قدرداني ملك عبداهللا را بـه عبـدالفتاح السيـسي بـه جهـت                 
ـان              تالش و سرعتش در بازگرداندن جايگاه رفيع مصر به « عنوان مركـز ثقـل و عمـق راهـبردي جه

طلبانه عربستان    هاي ديپلماتيك و حمايت     در مقابل عبدالفتاح السيسي نيز از تالش .  ابالغ كرد»  عرب
طي دوره اخير قدرداني و همچنين از مواضعي كه پادشاه عربستان در قبال مصر اتخاذ كرد و تمايـل         

ـاي سياسـي و اقتـصادي تـشكر نمـود            اش براي حمايت از اين كشور در صحنه         دايمي  Today(.  ه

Zaman, 4 September 2013(         ـا تحـوالت مـصر نيـز كشمكش بين ايران و عربستان در پيوند ب
ـايي از بهبـود روابـط دو          روست، اما نشانه    آينده روابط ايران و مصر با عدم قطعيت روبه  .  آشكار است ه

بازگـشت مـصر بـه      .  دولت نمايان شده و همين امر موجب حساسيت عربستان سعودي شده اسـت          
اي بـه هزينـه عربـستان تاثيـر           توازن قواي منطقه   خاورميانه و تجديد احتمالي روابط ايران و مصر بر     

خواهد گذاشت و همين مساله سبب نگراني رياض از احتمال تجديد روابط تهران و قاهره شـده و در       
هاي مالي براي اثرگـذاري بـر سياسـت           هاي ديپلماتيك، اهرم كمك    اين راستا، رياض عالوه بر تالش

 . كار گرفته است خارجي مصر را نيز به

 گيري نتيجه

هاي اخيـر     ها و انقالب  ثباتي در اين نوشتار به رقابت جاري قدرت بين ايران و عربستان در پرتو بي
ـا نيازمنـد رهيافـت       از آنجا كه بهبود درك و شناخت پديده      . هاي عربي پرداخته شد در دولت ـاي    ه ه
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تـر از     طـور مـشخص     گرايي ساختاري و به   نظري مناسب است، در اين پژوهش از رهيافت نظري واقع
رويكرد موازنه تهديد والت بهره گرفته شد؛ چرا كه اين رويكرد بيش از ساير رويكردها امكان بازنمايي          

ـايش مـي     و تبيين رقابت جاري بين عربستان و ايران را در سيستم منطقه . گـذارد   اي خاورميانه به نم
عنـوان دو     هاي عربي بر امنيت و منافع ايـران و عربـستان بـه             هاي اخير در دولت ثباتي ها و بي انقالب

منظور افزايش قدرت     ايران و عربستان در رقابت با يكديگر به.  اي تاثير گذاشته است بازيگر مهم منطقه
ـان، درگـير يـك كـشمكش بـزرگ در             ايشان و در نهايت تامين امنيت و منافع ملي     و نفوذ منطقه ش
هاي سياسي سوريه    تجديد احتمالي روابط تهران و قاهره و دگرگوني احتمالي رژيم.  اند خاورميانه شده

هاي لبنان، فلسطين و يمن بر موازنـه بيـن ايـران و عربـستان تاثيـر              و بحرين بيش از تحوالت حوزه
ـاي بـه     خواهد گذاشت، لذا كشمكش بين ايران و عربستان در خصوص اين كشورها با تنش مراتـب    ه

ـان هـستيم     فراتر از روابط با رياض ما ناگزير از افزايش قابليـت  . شديدتري همراه بوده است ايـن  .  هايم
هايمان از حيات در يك سيستم آنارشيك است و   ها چه دروني و چه بيروني، پاسخي به نگراني قابليت

اي در    مشخصا تهديدات مكرر اياالت متحده و رژيم صهيونيستي ما را ناگزير از افزايش نفـوذ منطقـه        
عنوان يك قطب موازنـه در        خاورميانه نموده است كه تاثيراتي ناخواسته بر درك پادشاهي سعودي به  

عربـستان  .  هاي روابط كشورمان و عربستان سـعودي افـزوده اسـت      پيچيدگي خاورميانه گذاشته و بر
آنها نگران دسترسي ما به متحديني جديد ازجملـه در      .  سعودي نگران كاربرد نيروي نظامي ما نيست

هاي لبنان، فلسطين و يمن بـه         مصر و بحرين و افزايش نسبي توانايي متحدين غيردولتي ما در حوزه
ترين   عنوان مهم   كه ما نگران از دست رفتن سوريه به      باشند، همچنان هزينه خويش و متحدينشان مي
اي خاورميانـه     عدم شناسايي وجود معماي امنيتي در سيستم منطقه.  متحدمان در خاورميانه هستيم

ـازيگران ايـن             از سوي رهبران سياسي كشورهاي اين منطقه، بر شدت بدگماني  ـات ب ـا در مـورد ني ه
اي افزوده و اثراتي ناخوشايند بر روابط كشورمان با عربستان سعودي برجاي گذاشـته            سيستم منطقه

ـاهش تنـش          .  است ـاري        شناسايي وجود معماي امنيتي، عرصـه را بـراي ك ـا و افـزايش همك ـاي    ه ه
 . المللي در خاورميانه خواهد گشود و موجب كاهش تنش در روابط ايران و عربستان خواهد شد بين
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