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 دهیچک

مری  ۳۰۳۰ترا  ۳۰۰۲ای عربستان در قبال ایرران ا  سرال های تهاجمی منطقهپژوهش حاضر به بررسی سیاست     

به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقره نرناهته  ۳۰۰۲پردا د. عربستان که تا قبل ا  سال 

؛ امرا و به تقابل با ایرران پرداهتره اسرت، منطقه ای هود تغییر ایجاد نموده به بعد در سیاست ۳۰۰۲ا  سال می ند، 

سوال اصلی پژوهش این است که چرا عربستان در قبال ایران در منطقه سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است؟ در پاسخ 

بعد و قلمداد کرردن هرود بره عنروان هژمرون  به ۳۰۰۲می توان گفت که عربستان به دنبال تحولات منطقه ا  سال 

ای و رهبری جهان عرب در برابر قدرت و نفوذ ایران سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است. همچنین عربستان در منطقه

، تا ا  نفوذ ایرران در منطقره ای ایران به انعقاد قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با آمریکا روی آوردهقبال مذاکرات هسته

ای و هرای کتابخانرهی واقع گرایری تهراجمی و برا اسرتفاده ا  دادهیری کند. پژوهش حاضر در چارچوب نظریهجلوگ

 تحلیلی به نگارش درآمده است. –اینترنتی به روش توصیفی 
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 مقدمه

، یمن و آغا  تحولات بهارعربی و ق، لبنان، فلسطین، سوریهث عرابه بعد ، و در پی حواد ۳۰۰۲ا  سال      

، محیط منطقه ای بسیار آنارنیک و دچار هرج و مرج ند. در این محیط پیدایش داعش در منطقه

ای هود توانست نفوذ و ، ایران به کمک هم پیمانان منطقهنیک و نبود یک قدرت مرکزی و مسلطآنار

همچنین این محیط آنارنیک هاورمیانه بالاهص در حو ه  قدرت هود را در منطقه گسترش دهد.

، و این احساس تهدید  مانی افزایش به فکر مقابله با تهدید انداهته و ها را نگران، سعودیورهای عربیکش

نطقه افزوده بود. ا  نظر که رقیب سنتی و طبیعی عربستان یعنی ایران بر نفوذ و قدرت هود در م یافت

ای است که قدرت قلابی هواهان رهبری بر جهان اسلام و مبدل ندن به قدرت برتر منطقه، ایران انعربستان

کشد و سعی به نفوذ در کشورهای منطقه دارد. رقابت بین ایران و سعود را به چالش میو موقعیت آل

ای طقهه هژمونی مندو کشور بزرگ هاورمیانه به عنوان یک سعی دیرینه برای دستیابی ب به عنوانعربستان 

، در حال رقابت با یکدیگر هستند. عربستان به دلیل باهتن ژیک. و در واقع دو جبهه ایدئولوقابل رویت است

های تهاجمی و رویارویی و رقابت با ایران ا  سال ، به سیاستت بر سر قدرت هژمون ندن در منطقهرقاب

قدرت ایران افزایش یافته  و به تهدید و  ، نفوذه است. ا   مان حذف صدام در عراقبه بعد روی آورد ۳۰۰۲

، ایران ی برجامدر هصوص مساله موجود و نگرانی اصلی برای آل سعود در چندین جبهه مبدل نده است.

ی هسته ای و دستیابی به یک توافقی جامع با دول غربی به ویژه آمریکا و نیز تلاش در حل وفصل مناقشه

، موجب نده است که عربستان در المللیی بینتحریم ها در عرصهو رو  افزون ایران در راستای رفع و لغ

، استفاده ی ایران ا  محور مقاومت ،ایند. به طورکلی، مذاکرات هستهمقابل ایران رویکردی هصمانه اتخاذ ک

های آل سعود در قبال ایران است. پرسش اصلی هلال نیعی و تلاش برای مسلط ندن در منطقه ا  دغدغه

این است که چرا عربستان در قبال ایران در منطقه سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است؟ در پژوهش حاضر

به بعد و قلمداد کردن هود به  ۳۰۰۲پاسخ می توان گفت که عربستان به دنبال تحولات منطقه ا  سال 

ده ای و رهبری جهان عرب در برابر قدرت و نفوذ ایران سیاستی تهاجمی اتخاذ کرعنوان هژمون منطقه

و تسلیحاتی با آمریکا  است. همچنین عربستان در قبال مذاکرات هسته ای ایران به انعقاد قراردادهای نظامی

 ، تا ا  نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کند.روی آورده

 

 نوآوری تحقیق -1

 بسیاری ا  تحلیل گران معتقدند که سیاست های منطقه ای عربستان سعودی در طول این سال ها نیز     

ادامه همان سیاست های محافظه کارانه و طرفدار وضع موجود است و اگر بخواهیم آن را در قالب واقع 
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ها را واکاوی کنیم. تحلیل گران برای ، باید در چارچوب واقع گرایی تدافعی این سیاستگرایی تبیین کنیم

طرفداری ا  وضع موجود، ربستان سعودی درکشورهای منطقه را، اثبات ادعاهای هود در مورد مداهلات ع

های دانستند. پژوهش حاضر در صدد است سیاست، و تدافعی در مقابل رقبای منطقه ای میمحافظه کارانه

در چارچوب واقع گرایی  ۳۰۳۰تا  ۳۰۰۲ای عربستان در قبال ایران را در با ده ی  مانی تهاجمی منطقه

 تهاجمی مورد واکاوی قراردهد.

 تحقیقپیشینه ی -2

)ا غندی و « ستانعرب ای و واگرایی در روابط ایران وبررسی عوامل منطقه»مقاله ای تحت عنوان      

قاله نقش عوامل روابط دو کشور را قبل و بعد انقلاب مورد واکاوی قرار داده است. این م (،1۲۳۳ ،علیخانی

. همچنین ا  دیدگاه و واگرایی دو کشور دهیل می داند المللی را در همگرایی، بینداهلی، منطقه ای

نویسندگان عوامل متعددی بعد ا  انقلاب اسلامی سبب واگرایی میان عربستان و ایران نده است ا  جمله 

 ، بحرین اناره نمود. می توان به مساله ی عراق، لبنان

( 1۲۳1، آرم آرمینا« )، رقابت بر سر نفوذ در هاورمیانه ایران و عربستان»همچنین مقاله ای با عنوان      

، رقابت عربستان و ایران نیز فزونی پیدا کرده است باتوجه به تحولات گذنته در منطقهبراین باور است که 

، عراق ای مانند یمنان در تحولات منطقهای میان ایران و دول غربی و نقش موثر ایرباتوجه به توافقات هسته

، که سبب تشدید رقابت در منطقه فراهم نده ایرانای نیعیان و های افزایش قدرت منطقهو سوریه  مینه

 منطقه ای بین عربستان و ایران نده است.

عنوان  1(.۳۰1۳، )آریل ژانر، «یج فارس: کشمکش برای قدرت و نفوذ در هلعربستان سعودی و ایران»و 

و تو یع  ، به تغییر محیط سیاسیدر هاورمیانه ۳۰11نقلابات مردمی مقاله ای است که نویسنده با واکاوی  ا

قدرت در منطقه اذعان دانته و بر این باور است که  این امر فرصت هاصی را در اهتیار عربستان و ایران 

روابط عربستان و ایران پیش  داده است نویسنده همچنین در آغا برای رهبری منطقه ی هلیج فارس قرار 

دو قطبی دوران جنگ سرد بررسی می  ا  انقلاب اسلامی پرداهته است. و روابط آنان را بر مبنای سیستم

کند و سپس به روابط دو کشور بعد ا  انقلاب اسلامی می پردا د واعتقاد دارد در این دوران تنش در بیشتر 

ژانر اظهار می کند به دنبال تحولات منطقه ای  کشور حاکم بوده است. و در نهایت مواقع  بر روابط دو

اهمیت ی هلیج فارس فزونی یافته است. ، در منطقهاین دو دولت متضاد، رقابت و نکل گیری منافع ۳۰11

، ۳۰۰۲ای عربستان سعودی ا  سال های منطقهپژوهش حاضر به این دلیل است که علاوه بر تبیین سیاست

                                                                 
1 Ariel.Jahner 
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به اهتلافات عربستان با ایران و چگونگی تهاجمی ندن سیاست های آن در مقابل با ایران ، در منطقه ی 

 .هته استهاورمیانه پردا

 و روش تحقیق  ظریچارچوب ن-3

و روند  ، تحلیل و توصیف سیاست های منطقه ای عربستان سعودیدر این پژوهش، برای بررسی     

ایم. بر همین اساس، مبانی می بهره گرفته، ا  نظریه ی واقع گرایی تهاجتهاجمی ندن این سیاست ها

ای عربستان سعودی در قبال سیاست های منطقه ، نظریه واقع گرایی تهاجمی است که بانظری تحقیق

 همخوانی دارد. ۳۰۳۰تا  ۳۰۰۲ایران در با ده ی  مانی 

. این نظریه پردا ان ری پردا ان رئالیسم تهاجمی هستندفرید  کریا و جان مرنایمر ا  اصلی ترین تئو     

به حداکثر برسانند .دولت ها با  معتقدند که آنارنی دولت را مجبور می سا د تا قدرت یا نفوذ نسبی هود را

رنی ، آناا  نظر رئالیسم تهاجمی می رسانند، امنیت هود را به حداکثر ه حداکثر رساندن قدرت و نفوذ هودب

ها برای کسب امنیت ممکن است به تعارض با ، سعی دولتالمللی اهمیت وافری دارد؛ بر همین مبنابین

، درهواست قدرت معنای فقدان قدرت دولت دیگر است بهدیگران منجر نود و چون کسب قدرت دولتی 

ی چنین با ی، نهایتا کشمکش و فر می کنند که نتیجهنسبی دولت ها را مجبور به با ی با حاصل جمع ص

ی کنند که هدف همه(. نظریه پردا ان واقع گرایی تهاجمی استدلال می1۲۰:1۲۳۰ ،مشیر ادهتضاد است )

، این الملل است. بر همین مبناظام بینترسی به جایگاهی هژمونیک در ندولت های تجدید نظر طلب دس

، هواهان آن هستند تا تو یع رت هستند و اگر نرایط فراهم باندها ندیدا به دنبال کسب قددسته ا  دولت

(. رئالیسم تهاجمی بر این باور است که احتمال ۴۸:1۲۴۳ ،عبداله هانیقدرت را به سود هود تغییر دهند )

 ,Mearsheimer)تنزل نمی کند رد و هیچ گاه به میزان آرام بخشی، قوع جنگ همیشه وجود داو

تر ، ناامنی را پدیده گرایان تهاجمی راهکار تهاجمی احتمال وقوع جنگ و به بیانی دقیقواقع (.2001:12

که آنان طراحی  ای طبیعی و اجتناب ناپذیر می دانند ا  میان دلایل و مطالب آنان می توان نتیجه گرفت

های امنیتی مبتنی بر کاهش احتمال وقوع جنگ را غیر مطلوب و ناکار آمد می دانند و دکترین و استراتژی

عبداله ال نکست در جنگ متمرکز نده اند )، یعنی کاهش احتموی دومین گزینه ی معادله ی امنیتبر ر

افزایش قدرت ها بر طلبی و تاکید دولت (. مرنایمر بر این باور است که دلیل اصلی قدرت۴۸:1۲۴۳ ،هانی

ها ا  آن ی دولت، توانمندی تهاجمی که همهالملل؛ ساهتار آنارنیک نظام بیننظامی در سه چیز است

، نوع واقع گرایی تهاجمی بر ، ا  دیدگاه این نظریه پردا دم اطمینان به مقاصد و نیات دنمنبرهوردارند و ع

الملل آنارنیک را تعریف سا ی قدرت در نظام بینی کشورها برای بیشینهپنج پایه استوار است که انگیزه

 (.Mearsheimer,1990:3) می کند
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در سیاست جهان هستند که در یک نظام  عمدهو  اصلیبا یگران  قدرت های بزرگ، بالاهص کشورها-1

 می کنند. عملآنارنیک 

تواند تا به ، هر کشوری میند. بر همین مبنای تهاجمی را دارتمامی کشورها میزانی ا  توانایی نظام -۳

، و در طول کشورهای مختلف باهم تمایز دانته هایهمسایگانش هسارت و ضربه وارد کنند. البته توانایی

  مان تغییر می کنند.

توانایی های  بر هلافنمی توانند ا  مقاصد کشورهای دیگر اطمینان حاصل کنند.  یرا  هرگزکشورها  -۲

ربی تشخیص و بررسی گیرندگان آنان است که نمی توان به روش تجات کشورها در اذهان تصمیم، نینظامی

طرفدار وضع  نمی توانند اطمینان حاصل کنند که آیا با یک کشور هرگز، سیاست گذاران کرد. بنابراین

 رو به رو هستند. موجود یا تجدید نظرطلب

، و نظم دی عمل، هود مختاری، تمامیت ارضیمی کونند آ ا، کشورها کشورها بقاستهدف اصلی  -۸

سیاسی داهلی نان را حفظ و تامین نمایند. کشورها می توانند مقاصد دیگری مانند حفظ حقوق بشر و 

؛  یرا پیگیری و تامین این مقاصد در صورت در اولویت بعد ا  بقا قرار دارد رفاه را دنبال کنند اما این اهداف

 بقا و حیات امکان دارد.

چشم ؛ یعنی آنان می توانند راهبردهای صحیحی را به کار بگیرند که کشورها کنشگران عاقلی هستند -1

سا د این امر به این معنا نیست که کشورها هر گاهی دچار سوء بقای آنان را بیشینه می اندا  و امید

، بعضی ا  مواقع ابرایناعات ناقص عمل می کنند. بنمحاسبه نمی نوند  یرا کشورها در جهان پیچیده با اطل

 (.Mearsheimer,2001:30-31)مرتکب انتباهات بزرگی می نوند 

ی حفظ قدرت و موا نه ی قوا ین پنج موارد نرایطی را فراهم می آورند که کشورها نه تنها مشغله ا     

یکدیگر ترس   یرا کشورها ا ؛ بلکه انگیزه ی ندید و قوی را برای بیشینه سا ی قدرت فراهم می سا د دارند

؛ تنها می توانند برای تامین امنیتشان به هود اتکا کنند و بهترین راهبرد برای تامین و تضمین بقا دارند

، برهلاف واقع گرایان تدافعی که بر این باورند کشورها تنها ا ی قدرت نسبی است در همین راستابیشینه س

تهاجمی معتقدند که تامین امنیت مستلزم  به دنبال کسب میزان مقتضی ا  قدرت هستند واقع گرایان

بیشینه سا ی و کسب قدرت نسبی تا حد امکان است در نهایت آنان ثبات و پایداری نظم و موا نه ی قوای 

و نهایتا در پی هژمونی  نیستند راضیا  قدرت هود  هرگزموجود را  یر سوال برده و معتقدند که کشورها 

ند و در نتیجه مقصود آنها هژمونی ندن و پایداری در نظام بین الملل امنیتشان هست تضمینو  تامینبرای 

برهمین مبنا، در چارچوب واقع گرایی تهاجمی،  (.Mearsheimer,2001:21-42) آنارنیک هستند

، تجدید نظر طلبی و تجاو  یک وضعیت طبیعی است که کشورهای عاقل بیشینه سا  ، قدرت توسعه طلبی
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، بر اساس عقلانیت و سا ی قدرت با هدف کسب هژمونی، ا  دیدگاه مرنایمرینه ایجاد می کنند. بیش

، نرایطی که مرنایمر برای توسعه طلبی مبنی بر احظات عقلانی صورت می گیرد.  یرامحاسبات و مل

 آماده، کشورها در صورت دنوار می سا د بدان معنی که اول بیشینه سا ی قدرت قائل می نود آن را بسیار

، توسعه طلبی وقتی صورت می گیرد که ست به توسعه طلبی می  نند. ثانیاهای مناسب د بودن فرصت

، کشورها در صورت بلوکه ندن توسط آن بیشتر باند. ثالثا هایهزینه و هطراتمنافع آنکار و مملوس ا 

ر ، مرنایمر دفرصتی مناسب می نشینند. بنابرایندیگران دست ا  توسعه طلبی می کشند و در انتظار 

، هزینه های تسلطو هژمونیتوضیح دلیل کم بودن هژمونی در طول تاریخ می گوید قبل ا  دست یافتن به 

ا  دیدگاه واقع گرایی  (.Mearsheimer,1990:13) توسعه طلبی معمولا پیش ا  منافع آنان است

که این به هود را ا  قدرت جهانی به حداکثر برساند  سهمهر دولتی آن است که  اصلیتهاجمی مقصود 

 »(. مرنایمر به این مسئله تاکید دارد که 1۲۳:1۲۳۰مشیر اده دیگران است )  یانقدرت به  کسب معنای

در مناطق راهبردی محیط منطقه ای و  فراملیو  هارجیهژمون منطقه ای به عنوان موا نه کننده ای 

ر در ایجاد توا ن باند. آنان تا جهانی عمل می کنند. گرچه آنان ترجیح می دهند تا آهرین نیروی موا نه گ

؛ چرا متعجب نودحد امکان هود را ا  کشمکش مستقیم دور نگه می دارند. ممکن است کسی ا  این امر 

نسبی نظامی دارد به وجود یک هژمون منطقه ای دیگر عکس العمل نشان می دهد؟  ا  مزیتبا یگری که 

ی قوا در حیاط هلوت و ر را ا  راه برهم  دن موا نههژمون های رقبای منطقه ای همچنان می توانند یکدیگ

(. سعودی ها هود را قدرت هژمون منطقه ای می 11۴:1۲۳۰ ،مرنایمر) «منطقه تحت تسلط تهدید کنند

؛ ا  نظر واقع گرایان تهاجمی، چنین انب ایران به چالش کشیده نده استدانند و همیشه این رهبری ا  ج

یکدیگر دارند. و به این معناست که در منطقه ی هاورمیانه عربستان هود را در  با یگرانی انگیزه ی برتری بر

 یک جو رقابت منطقه ای با ایران می بیند.

 

 ای عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران در منطقههای تهاجمی منطقهسیاست -4

 عراق 1-4

درت ا  اقلیت سنی به ریکا به عراق و انتقال قبا سرنگونی صدام بعد ا  حمله ی آم ۳۰۰۲عراق ا  سال      

را که  «محور مقاومت»، جایگاه ایران نسبت به عربستان در عراق پررنگ تر نده است. ایران اکثریت نیعه

، برای پیشبرد اهداف هژمونی هود ر لبنان و گروه فلسطینی حماس است، حزب الله دنامل سوریه، عراق

. این امر موقعیت حوثی ها در یمن پشتیبانی می کند بر اینکه ا در منطقه نکل داده است و مضاف 

عربستان را به چالش می کشد و آمریکا و اسرائیل را هراسان می کند. نکل گیری محور مقاومت نشان داد 
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ایران توانایی و استعداد بیشتری نسبت به عربستان در کسب مقاصد استراتژیک هود در منطقه دارد 

(Teitelbaum,2017:52 .) به بعد در منطقه رخ  ۳۰۰۲تحول مهمی که بعد ا  سرنگونی صدام در سال

بود که تحولات در آن صورت داد ، به قدرت رسیدن نیعیان در سطح منطقه بود. عراق اولین کشوری 

ی ایران در بین گروه های (. وجود اکثریت نیعه در عراق و نفوذ فزاینده۲۴:1۲۳۳ ،سعدالدینگرفت )

ب روی کار آمدن نظامی متمایل به ایران درعراق ند. این امر هشم سعودی ها را در پی دانت نیعی ، سب

؛ به صورتی که عراق حکومت نیعی ابراهیم جعفری را به رسمیت نشناهت . ا  این  مان به بعد ما ناظر 

ا سعودی ه(. Morten and Andre,2011:4)رقابت وسیع میان ایران و عربستان در منطقه هستیم 

هواهان افزایش قدرت و نقش گروه های سنی بوده و ا  قدرت گرفتن نیعیان و برهم هوردن توا ن قدرت 

منطقه هراسان هستند. این نگرانی سبب حمایت عملی و سیاسی ریاض ا  نورش سنی های افراطی در 

عد و با به ب ۳۰۰1(. ا  سال ۳1:1۲۳۸ ،کونکی و محمدینده است ) فرقه هشونت های افزایشعراق و 

، نگرانی های عربستان فزونی یافت و موقعیت و ران و قدرت گرفتن نیعیان در عراقافزایش نفوذ و قدرت ای

قدرت هود را هرچه بیشتر در تهدید دید. و نهایتا دست به اقدامات وسیعی  د و تقابل آنان با ایران بالا 

ی نیابتی ندند. گسترش تروریسم در منطقه گرفت. سعودی ها در جدال امنیتی با ایران وارد نوعی موا نه 

، ا  پیامدهای این موا نه ی نیابتی ده به الگوهای ساهتاری دولت عراقی هاورمیانه و حملات برنامه ریزی ن

بود. عربستان ، ایران را به مداهله در امور عراق متهم کرد و در مقابل ایران به موا نه ی سخت و رویارویی با 

 منجر ند ۳۰1۸ش تمسک جست. این موضوع به بحران داعش در عراق در سال این کشور و متحدان

(Cordesman Al-Rodhan,2006:262 .)همواره تعداد ر ضد نیعی و نیز منابع مالی ریاضعناص ،

بیشماری ا  عربستانی ها را برای رویارویی با نیعیان به عراق روانه کرده است. به نظر می آید این ملاحظات 

ا برای مقاصد مهم تری ا  قبیل تلاش برای عدم تثبیت ساهتار سیاسی جدید عراق و برهم عربستانی ه

، سران عربستانی می ای سعودی در منطقه هست. بنابراینهوردن موا نه ی قدرت منطقه ای به  یان رقب

کونند ا  تنش های موجود بین سنی و نیعه برای بسیج افکار عمومی و توده های داهلی به منظور 

شتیبانی ها بر پ(. سیاست سعودی۳۳:1۲۳۰ ،ذاکراردکانیسیاست هارجی هود استفاده کنند ) شتیبانی ا پ

، تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی برای ورود سنی ها به قدرت و حمایت ا  ا  قبایل و گروه های سنی

ضعیت امنیتی عراق را ، وی عراقیهای القاعدهانی ا  گروهگروه های تکفیری مبتنی است. ریاض با پشتیب

 تر کرد و به نکل کاملا پنهان کارانه در حال رقابت جهت انراف بر وضعیت ژئوپلیتیکی عراق بودپیچیده

(Kirdar,2011:6 .)و اردن، یههای تروریستی که ا  مر های سورکوند با مجهز کردن گروهعربستان می 

دانت ا  قدرت افزایش دهد. عربستان در این دوره ها را در بر، سهم سنیندندعربستان وارد کشور عراق می
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حتی تمایل دانت مستقیما در عراق مداهله کند و در مقابل ایران قرار گیرد و ا  گروه های سنی حمایت 

نکل گیری یک کشور نیعی برای آل سعود در کنار مر های هود هونایند (. Mason,2012:75)کند 

نود تا بتوانند مله ترور و قتل عام مردمان بی گناه و غیره متوسل مینخواهد بود و نهایتا به هر راهی ا  ج

 (.۳1:1۲۳۲ها به دست آورد )اسلامی و دیگران سهم بیشتری را در حکومت برای سنی

 لبنان 2-4

به بعد کشور دیگری که دچار تحولات اساسی ند ، لبنان بود. لبنان عرصه ی دیگر تقابل  ۳۰۰۲ا  سال      

رو ه ی حزب الله  ۲۲با عربستان و دنبال کردن مقاصد تجاو  کارانه آل سعود بود. سال جنگ  محدود ایران

، با تبلیغات این حظه ای که برای لبنان در پی دانت، با وجود  یان های قابل ملا۳۰۰۲با اسرائیل در سال 

کار عمومی مردم گروه مبنی بر مقاومت در برابر قوی ترین ارتش منطقه و نیز به دلیل نگاه منفی اف

کشورهای عربی نسبت به اسرائیل ، در درون کشور تعبیر به پیرو ی ند و ا  آن پس گروه نیعی نبه 

نظامی نزدیک به ایران ، دست بالا را در معادلات سیاسی لبنان کسب کرد که ا  قبیل آن انتخابات پارلمانی 

 ر راه یافتند. این نیز پیرو ی دیگری برایبود. که همه ی نامزدهای حزب الله به پارلمان این کشو ۳۰۰۳

، کرد و ذ فزاینده ی نیعیان در منطقه بود، عربستان را که نگران نفونیعیان در منطقه بود. این مسئله

، افزایش نقش نود، و در لبنان ریاض امیدوار بود که با نکست حزب الله ا  قدرت هلال نیعی کاسته

با پیرو ی حزب الله بر اسرائیل  -1؛ در دو مرحله صورت گرفته استنیعی منطقه ای ایران ا  طریق عنصر 

بت های درونی لبنان در سال افزایش نقش ایران با پیرو ی حزب الله در دور جدید رقا -۳،  ۳۰۰۲در سال 

(. پشتیبانی های ریاض ا  گروه های تکفیری و تروریستی جهت 1۳۰:1۲۳۳ ،ساعی و علیخانی)۳۰۰۴

یکی دیگر ا  سیاست های تهاجمی آل سعود در منطقه و ا  جمله لبنان است. پیشبرد اهداف هود 

پشتیبانی ا  این گروه ها در لبنان در برابر دیگر گروه های اسلامی ا  جمله تشیع ا  دیگر نشانه های حمایت 

معنوی آل سعود ا  تروریسم در سطح منطقه ای است این اقدامات عربستان معضل  –فزاینده ی مالی 

نیتی را در منطقه گسترش می دهد و نشان دهنده ی ابزار ندن این گروه ها در رقابت های منطقه ای ام

، در رو ه ی حزب الله و اسرائیل ۲۲نگ گذنته ا  رویکرد عربستان در ج(. Byman,2006:53) است

ها در جهت ، عربستان راه حمایت ا  دولت سنیوره را در پیش گرفت. تمامی این کارانتحولات سیاسی لبن

که رهبر آن سید  ، بالاهص حزب اللهنی سنیوره در قبال گروه های نیعیپاسداری ا  دولت غرب گرا و س

 (.۲1:1۲۳۳ ،یزدانی و نیخونحسن نصرالله است، می باند )

 

 فلسطین 3-4
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ن در این  مان یکی دیگر ا  عرصه های رقابت ایران با عربستان ، فلسطین است. موضع گیری عربستا     

نسبت به موضوع فلسطین هرگز پاسخی صرفا به دنمنی های اسرائیل نبوده است ، بلکه ، مواضع آل سعود 

تحت تاثیر رقابت های منطقه ای قرار گرفته است. در این حو ه سوریه و ایران پیوندهای تنگاتنگی با گروه 

ل هستند. ا  سوی دیگر ، جهاد اسلامی و حماس برقرار کرده اند که مخالف نناسایی موجودیت اسرائی

ریاض پیوندهای نزدیک با سا مان آ ادی بخش فلسطین به رهبری فتح برقرار کرده است. مضاف بر اینکه ، 

، رویکردهای متفاوتی به موضوع فلسطین دارند. نظام سلطنتی تلافات ایران و عربستان در لبنان، دو دولتاه

ن آ ادی بخش فلسطین به رهبری فتح پشتیبانی می کند. ، ا  سا مابستان قبل ا  جهاد اسلامی و حماسعر

اتحادیه ی عرب است که به ابتکار ملک « طرح صلح عربی»ناهد برای دیدگاه های عربستان  قوی ترین

عبدالله و با عنوان صلح در برابر سر مین در نشست بیروت به تصویب اتحادیه ی عرب رسید. ملک عبد الله 

کرد ، با عدم رضایت سوریه روبه رو ند و نهایتا تحت فشار سوریه به اجبار ،   مانی که طرح صلح را مطرح

بندهایی ا  طرح پیشنهادی را تغییر داد. که پذیرش عملی آن را برای اسرائیل سخت می کرد. کنفرانس 

، سوریه برهلاف سایر کشورهای عربی در سطح مقامات عالی در این رگزار ندب ۳۰۰۲آناپولیس که در سال 

، بلکه ندیدا آن را محکوم کرد و نه تنها به این کنفرانس دعوت نشدشست نرکت نکرد ، حماس نیز ن

یاد کرد. حماس و ایران مخالف هرگونه موجودیت « هزان آناپولیس»بری ایران ا  آن نشست به عنوان ره

یه و ایران آنکارا ، سور۳۰۰۴تیبانی می کند. در نبرد سال اسرائیل هستند و سوریه نیز ا  مواضع حماس پش

ا  حماس در برابر اسرائیل پشتیبانی می کردند و این در صورتی بود که نظام سلطنتی آل سعود هیچ 

(. ۲۴:1۲۳۲ ،جانسیز و دیگرانکرد )ها نمیا در قبال اسرائیلیهحمایتی ا  مبار ات مسلحانه ی فلسطینی

، یعنی هموار کردن راه صلح میان صلح آناپولیس در کنار مقصود اصلیگفته می نود که کنفرانس 

فلسطین و اسرائیل ، هدف دیگری نیز دانت و آن ممانعت به عمل آوردن ا  نفوذ فزاینده ی ایران بود. در 

امام که به نایعات بالا دامن می  د ) واقع ا  ایران برای نرکت در این کنفرانس دعوت به عمل نیاورده بودند

نیز یکی دیگر ا  نرایطی بود که عربستان بتواند قدرت هود را با یابد و  (. اجلاس مکه1۴۰:1۲۳۰ ، اده فرد

برمنطقه تسلط یابد. با نکل گیری اجلاس مکه گروه های مختلف فلسطینی برای تشکیل وحدت ملی 

، مداهله ی آل سعود برای حل و فصل بحران در تشکیلات ژوهشگرانتوافق کردند. ا  نظر نماری ا  پ

سعی آن دولت برای مواجه با نفوذ رو  افزون منطقه ای ایران دارد. و عربستان قصد دارد فلسطینی نشان ا  

ای هود را کسب کند. پس ا  پیرو ی حماس در ا  راه مشارکت در حل تحولات هاورمیانه جایگاه منطقه

 های مجلس را کسب کرد.، حماس اکثر کرسیدر فلسطین ۳۰۰۲و پارلمانی درسال انتخابات نهرداری 

پیرو ی حماس نشانگر این واقعیت بود که عربستان در فلسطین ، ایران را پیرو  نده می دید و نگران این 
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موضوع بود که حماس مورد حمایت ایران ، سیاست های این کشور را در فلسطین اجرا کند و عربستان در 

 (.1۲۸:1۲۳۳ ،قادریر مورد موضوع فلسطین قرار گیرد )انزوای بیشتری د

 یمن 4-4

را می توان « برگرداندن امید»و پس ا  آن « طوفان قاطعیت»به یمن با عنوان  حمله ی هوایی عربستان

نقطه ی عطفی در رویکرد جدید سیاست هارجی منطقه ای عربستان دانست. آل سعود وادار ند یک 

اجویانه و تهاجمی رویکرد جدید را در سیاست هارجی هود در پیش بگیرد که غیر محافظه کارانه ، ماجر

(. ایران و عربستان تلاش می کنند با تقویت با وهای نفوذ هود یعنی 11۸:1۲۳1 ،بود ) نجات و دیگران

انصارالله و القاعده ، دست برتری را در تحولات یمن دانته بانند. ا  دیدگاه با یگران هارجی به تحولات یمن 

تان مهم ترین نقش را در این بحران دانته است. عربستان ، یقینا عربسجریان بیداری اسلامی و بعد ا  آندر 

ای همواره نقش مداهله گرایانه در یمن را دانته و این کشور را حیات هلوت هود تلقی کرده است به گونه 

، معتقدند که عربستان نقش بسزایی در که اکثر ملت یمن فارغ ا  مذهب، جهت گیری سیاسی یا اجتماعی

، یمن را هط قرمز هود می داند که عربستان(. Blunmi,2011:146)نته است بی ثباتی این کشوردا

، عیان حوثی در جنگ با منصورالهادیایران نباید ا  آن تجاو  کند. آنان ایران را متهم به پشتیبانی ا  نی

رئیس جمهور مستعفی یمن و حس توسعه طلبی و جاه طلبی این کشور در هلیج فارس و هاورمیانه می 

، بغداد و دمشق ران در چهار پایتخت کشورهای عربی، صنعادولت مردان سعودی اذهان می دارند که ایداند. 

ای همچون نورای همکاری سعودی ها ا  طریق نهادهای منطقه  (.Sailer,2016:5)و بیروت نفوذ دارند 

ران در منطقه را ، اتحادیه ی عرب و همکاری با آمریکا می کونند نقش و جایگاه رو  افزون ایهلیج فارس

، ایران گسترش ناامنی در منطقه را ا  جانب در مقابل (.Abdel Maguid,2017:24) کنندکنترل 

، سعودی ها با یگران اصلی گسترش هشونت در هاورمیانه هستند. عودی ها می داند ا  دیدگاه ایرانس

(. Kamali Dehghan,2017:5)های بی نماری  ده است عربستان در یمن دست به هشونت

، ا  اهرم سنی و نیعه استفاده نماید. درک رو ی جنگ ژئوپلیتیکی با ایرانعربستان می کوند برای پی

وسط ایرانی ها پشتیبانی می نخبگان جدید در عربستان این است که وجود حوثی های مذهب نیعه که ت

ی باند و این امر ، سعده عربستان متژیک در همسایگی استان های الجوف، حجه؛ تهدیدی استرانوند

عربستانی ها نقش ایران در یمن را نوعی (. Neubauer,2015:1)سبب نکنندگی مر ها نده است 

با ی قدرت و ا  لحاظ استراتژیکی کونشی برای محاصره کردن و تهدیدی برای موجودیت کشورهای 

ن در منطقه پیش گرفته و ، راهبرد تهاجمی در قبال رفتارهای ایرافارس به حساب می آورند. بنابراینهلیج 

برای هنثی کردن نفوذ منطقه ای ایران برآمدند این در صورتی است که منا عات و مداهلات ایران در 
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درگیری یمن متفاوت و ا  گستره ی محدود تری برهوردار است و این کشور در اولویت مسائل استراتژیکی 

، سیاست هارجی ایران نسبت به یمن مقصود ه و عراقاستراتژی ایران در سوری ایران قرار ندارد. لذا به رغم

نهایی را دنبال نمی کند. در نرایط فعلی در فشار قرار دادن ایران ا  راه محدود کردن حو ه ی اعمال نفوذ 

ایران در هاورمیانه و ایفای نقشش به عنوان قدرت منتقد منطقه ای ا  مقاصد مهم حضور نظامی عربستان و 

با پشتیبانی ا  گروه  (.Chubin,1994:109)، بحرین و یمن است ه ویژه عراق، سوریها در منطقه بآمریک

های مخالف ایران تحولات سیاسی منطقه را در راستای منافع و مقاصد هود نکل می دهند بعضی ا  

 تحلیل گران حتی کنترل تنگه ی باب المندب را اقدامی برای تثبیت کردن دام ها و تله های پیرامون ایران

 و نیز سناریوی جنگ با ایران می دانند و آن را گام پایانی ناتو در مسیر آغا  حمله به ایران مطرح می کنند

(Nazemroaya,2015:3-5.) 
 سوریه 5-4

، دلایل ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک را سرکوب کنند و برای این تصمیم ، سوریهعربستانی ها تمایل دارند     

هواهان سرنگونی اسد و طرفدار تشکیل دولتی در سوریه هستند که هم جهت بسیاری دارند عربستانی ها 

منافع آنها در منطقه باند و هم ا  نفوذ ایران در منطقه ممانعت به عمل آورد هم اکنون سوریه هط مقدم 

و  اسرائیل دانتن مر  مشترک با علتمنا عه ی ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک عربستان و ایران است. سوریه به 

، محور اصلی جریان موسوم به وه های حزب الله لبنان و فلسطینیقش لجستیکی در ارسال کمک برای گرن

، آل سعود ۳۰11جریان اعتراضات سال  ر، دنطقه ای ایران است. بر همین مبناترین متحد م اصلیمقاومت و 

وریه و ائتلاف ملی پرداهت با ارائه کمک های نظامی و مالی به بهبود موضع مخالفان اسد همچون ارتش آ اد س

(Berti and Juzanesky, 2014:27) .ثمر  ، لبنان و باسران سعودی بعد ا  نکست در یمن، عراق

 کرد، سوریه را عرصه ی تقابل با ایران یافته اند. سعود فیصل به صراحت اعلام بخشی مذاکرات هسته ای ایران

حضور ما در سوریه است گزارش های رسیده دال بر  اصلییکی ا  دلایل  جمهوری اسلامی ایرانکه رقابت ما با 

ی  نقش عربستان و حمایت های مالی مخالفان حکومت سوریه به ویژه گروه های سلفی جدید همچون جبهه

، آل سعود آنچه را ۳۰11(. در اوایل سال 1۲۸:1۲۳۳ ،جعفری ولدانی و نجاتالاسلامی و جبهه النصره است )

، محکوم کرد. و سفیرش را به نشانه ی اعتراض ددر سوریه هوان «غیر قابل پذیرش نت به کار رفته یهشو»که 

نورای همکاری هلیج فارس ا  سوریه تقاضا کرد  ۳۰11به سرکوب مردم سوریه ا  دمشق فراهواند در سال 

 ، اسد را به توقفقی که ا  رسانه های آن پخش می ندکه ا  کشتن نهروندان اجتناب کند. عربستان در نط

می داند که با ریختن هون بی گناهان  و هر عربی مانین کشتار فراهواند و به وی هشدار داد که هر مسلمان

نمی توان امیدی به آینده دانت ملک عبدالله همچنین بشار اسد را به پاسخگویی در برابر مسئولیت هایش و 
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ترین موضع سیاسی در جهان عرب علیه ، این دنوار نورش آغا پیشبرد اصلاحات فراهواند در طول پنج ماه ا  

، سعود فیصل در طی یک سخنرانی که در نشست موسوم ۳۰11در سال  (.Gause,2014:2-16)اسد بود 

در مراکش برگزارند و اعلام نمود این کشور ائتلاف مخالفان سوری را به عنوان  «دوستان ملت سوریه»به 

ادامه با ادعای اینکه مکانیسم مقابله ی حکومت  نمایندگان رسمی سوریه به رسمیت می نناسد. وی در

 . وی، ا  حمایت های مالی عربستان به مخالفان سوری هبرداد با مخالفان بسیار سهمگین نده استسوریه 

 ،جانسیز و دیگرانهبر داد ) «ائتلاف ملی سوریه»همچنین ا  حمایت مالی کشورش به گروه موسوم به 

دیدی ا  ارسال تجهیزات نظامی برای نورنیان آغا  گردید. بخش قابل موج ج،  ۳۰1۳(. در سال ۲۲:1۲۳۲

سلاح  ۳۰1۲به نورنیان انتقال داده نده اند در سال  اردنملاحظه ای ا  این سلاح ها ا  راه هاک ترکیه و 

های ساهت یوگسلاوی در درعا ا  مخالفان به دست نیروهای دولتی افتاد و نبکه های مجا ی ادعا کردند که 

ن در تجهیز ن سلاح ها نیز توسط آل سعود هریداری نده اند این موارد نشانه هایی ا  مداهله ی عربستاای

، اما پشتیبانی های سعودی ها ا  نورنیان در سوریه بسیار وسیع تر ا  این موارد مخالفان بشار اسد است

ر سعی آل سعود و ، د(. سوریه همچون عراق111:1۲۳۲-11۳ ، اده و دیگرانمطرح نده است )حشمت

متحدانش برهارج کردن متحدان غیر دولتی و دولتی ایران ا  مدار قدرت قرار دارد. در این مورد می توان به 

(. 1۳1:1۲۳۳ساعی و علیخانی پس عزل اسد ا  قدرت اناره نمود )تلاش برای ضعیف انگانتن حزب الله و س

ای ال نیعی و اثرگذاری بر قدرت منظم منطقههارج کردن سوریه ا  محور هل مقصود عربستان و متحدانش

هلیج فارس و هاورمیانه است. حکومت عربستان مایل است نظام هم پیمان ایران در سوریه سقوط کند و 

ی نفوذ هود را در کنار مر های ایران و در مرکز محور مقاومت توسعه دهد. عربستانی ها تغییرات در منطقه

دن حکومتی ترکیبی که در آن سنی ها ارجعیت دارند را عاملی برای ا بین سوریه و عزل اسد و روی کار آم

 (.1۲۲:1۲۳۰ ،ترابیکند )قوا به نفع هود ار یابی میرفتن نفوذ ایران در آن منطقه و نهایتا برهم هوردن توا ن 

 

 بن سلمان و تلاش های وی برای گسترش تروریسم در جغرافیای سیاسی ایران-5

نشدنی جریانات سیاسی منطقه حکایت ا  این مسئله دارد که تشدید چالش ها و بحران واقعیت انکار      

های سیاسی میان سعودی ها و ایرانی ها در منطقه به بیشینه ی میزان هود در چند دهه اهیر رسیده 

دی در فاجعه منا، انغال سفارت عربستان ا  طرف نیروهای است. مواردی همانند اهمال بار  مقامات سعو

ن ممکن رسانده است. ا  جهتی دیگر، در جدال های ، دنمنی میان دو کشور را به بالاترین میزاانقلابی ایران

، مداهله در دیگر کشورها و نیز حمایت ا  رها یکدیگر را به نقض آنکار حقوق، مقامات دو کشور بالفظی

درش ناهد تغییر لحن قابل تروریسم در منطقه متهم کرده اند. عربستان در  مان محمد بن سلمان و پ
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توجهی نسبت به ایران بود که تا قبل ا  این به دانتن سیاست های محافظه کارانه و بر مبنای حسن 

، بعد ا  پادناهی جدید لحن و دیگر کشورهای منطقه نناهته می ندهمجواری و برادری در قبال ایران و 

ییر داد و سیاست تهاجمی را در پیش گرفت سیاست هود را در قبال ایران به طور قابل ملاحظه ای تغ

(Meijer,2017:7.)  رویکرد بن سلمان در این مورد را می توان به جملات تهدید آمیز وی در قبال ایران

، در همین راستا «ن هواهیم کشاندما دامنه های جنگ و ناامنی را به مر های درونی ایرا»اناره نمود که 

ستی در ناامن کردن مر های سیاسی ایران همچون حمایت ا  داعش تشدید حمایت ا  گروهک های تروری

در حمله ی تروریستی به تهران ، جند الظلم در ناامن کردن مر های جنوب نرقی و نهادت برهی ا  

 (.Khan,2017:19)مر بانان ایرانی و نیز گسترش وهابیت در مناطق سنی نشین ایران اناره نمود 

 

 قبال مذاکرات هسته ای ایران مواضع خصمانه آل سعود در-6

، امکان جاه طلبی های هژمونیک ستیابی ایران به تسلیحات هسته ایعربستان بر این باوراست که د     

گسترده ای به ایران برای تغییر موا نه ی منطقه هواهد داد. همچنین ترس عربستان ا  دستیابی ایران به 

، و تقویت متحدان ایرانی نشات می گیرد ومت در منطقهه ا  مدل پیرو ی مقاسلاح های هسته ای است ک

(Joshi and Stephens,2013:11-12.) مساله ی برجام هطر دستیابی ایران ا  دیدگاه سعودی ها ،

که در کوتاه ، بلکه صرفا آن را چند سال به تعویق می اندا د. در صورتی سلاح هسته ای را ا  بین نمی برد به

یلیاردها دلار نصیب ایران می نود و این کشور می تواند انتیاق بیشتری به جاه ، ممدت با لغو تحریم ها

، عادی ندن رابطه ی تجاری فارغ ا  محتوای توافق نامه برجامطلبی های منطقه ای هود بدهد. همچنین 

واهد میان کشورهای اروپایی و ایران موجب تغییر توا ن قدرت در منطقه به سود ایران و به  یان عربستان ه

، ندن ایران به غرب به ویژه آمریکا(. انعقاد توافقات هسته ای و به دنبال نزدیک Berman,2015:14ند)

این وضعیت برای عربستان و اسرائیل که ا  متحدان منطقه ای آمریکا بوده اند و امنیت و بقای هود را در 

همچنین توسعه قراردادهای  (.1۲۳:1۲۳۲ ،رستمی و تاراور می دیدند، قابل توجیه نبود )اتکا به این کش

هنگفت نظامی و تسلیحاتی عربستان با آمریکا و استفاده ا  چنین هزینه های سنگینی به  عم بن سلمان 

 ناید بتواند بستر سا  گسترش قدرت این کشور در منطقه در جهت سرنگونی جنبش های مقاومت ا  قبیل

ن و نهایتا با دارنده ی مهم قدرت سپاه قدس ایران نود ، حزب الله لبناحشدالشعبی عراق، انصارالله یمن

(Holland,2017:2 .)( انعقاد قراردادهای هنگفت نظامی و تسلیحاتی بن سلمان با اتخاذ چنین سیاستی

 ؛ا( چند هدف عمده را دنبال می کردبا آمریک

 ، حزب اللهله با ایران، انصاراللهمقاب
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 گسترش رو  افزون قدرت نظامی عربستان

های اقتصادی وی در جهت تحقق سیاست –انت اقتصادی لا م به ترامپ باتوجه به نخصیت تجاری ضم

 جمهوری هواهان

 روسیه –غربی در جهت مقابله با ائتلاف ایران  –تاسیس ناتوی عربی 

های لا م با این رژیم تضمین امنیت و ثبات اسرائیل به آمریکا در صورت رخ دادن جنگ و ارائه ی همکاری

 (.Malsin,2017:1-2توجه به نفوذ فزاینده ی ایران در منطقه )با

 

 نتیجه گیری

رقابت های عربستان با ایران همچنان بر آینده ی هاورمیانه سایه افکنده است و نامساعد ندن روابط      

دلال ، می توان استسی و امنیتی منطقه را متحول سا د؛ برهمین مبنامی تواند چشم اندا  دیپلماتیک ، سیا

ی مقابله با نیعیان و رویارویی کرد که بسیاری ا  اقدامات تجاو کارانه و تهاجمی آل سعود در منطقه به بهانه

، در پی رهبری اجمیبا ایران انجام می نود. عربستان با انجام اقدامات سلطه جویانه و سیاست های ته

ان با عربستان در عراق به گونه ای است رویارویی ایر جهان اسلام و مبدل ندن به هژمون منطقه ای است.

تا کنون آمریکا  انغال این کشور توسط ابتدایدر عراق که ا   سنی ستیزه جو که آل سعود ا  گروه های

، حمایت و پشتیبانی می کند . تمامی اقدامات آل ها  مردم بالاهص نیعیان را به قتل رساند بیشماریتعداد 

ایش نفوذ و قدرت منطقه ای آن و کاهش قدرت و موقعیت سعودی ها در سعود نانی ا  تهدید ایران و افز

رو ه ا  قدرت به اصطلاح  ۲۲منطقه می باند. در لبنان عربستان امیدوار بود با نکست حزب الله در جنگ 

، نگرانی آل سعود دو چندان ند و و یر هارجه ا  پیرو ی حزب الله در جنگهلال نیعی کاسته نود بعد 

 ۲۲در قاهره هواستار اعزام نیروهای عربی به لبنان برای مقابله با حزب الله ند. در کل جنگ  ی این کشور

 ، موضع ایران به صورتو در مقابل ندهرو ه و پیرو ی حزب الله سبب تضعیف موضع عربستان در لبنان 

سعی در کنترل  ،  افزون ایران و گروه های مقاومت، عربستان با قدرت روتقویت ند. بنابراین چشم گیری

، ایران را پیرو  . بعد ا  پیرو ی حماس، آل سعود در فلسطینپرداهته است، و به مقابله با ایران  دانتهاوضاع 

نده می دید و نگران این موضوع بود که حماس مورد حمایت ایران، سیاست های این کشور را در 

ی فلسطین قرار گیرد باتوجه به اینکه موضع فلسطین اجرا کند و عربستان در انزوای بیشتر در مورد مسئله 

 مینه همکاری ایران و حماس  ،یکسان است رژیم صهیونیستی در به رسمیت نشناهتن حماسو  ایران

ا  افزایش نقش ایران در تحولات هاورمیانه تشدید ند. هدف  عربستان ، نگرانیلو در مقاب ندفراهم 

عه ی یمن را می توان بیش ا  هر چیز دیگری برگرفته ا  ی دولت ریاض ا  مداهلات نظامی در منا عمده
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دغدغه های همشیگی این نظام سلطنتی نسبت به مطرح ندن هرچه بیشتر نیعیان در معادلات منطقه 

ای عنوان کرد. نهایتا مقصود اصلی حکومت سعودی آن است که نظام هم پیمان ایران در سوریه را سرنگون 

دهد. سعودی ها  گسترشدر کنار مر های ایران و در قلب محور مقاومت سا د و منطقه ی نفوذ هود را 

تغییرات در سوریه و برکناری بشاراسد و روی کار آمدن حکومت ترکیبی که در آن سنی ها ارجعیت دارند 

 را عاملی برای اضمحلال نفوذ ایران در منطقه و نهایتا برهم هوردن توا ن قوا به سود هود ار یابی می کنند.

اله ی برجام سبب تقویت رو  افزون قدرت و نفوذ ایران در منطقه ند و آن را به عنوان یک با یگر موثر مس

های ای کشورهای غربی و ایران می تواند در کنار لغو تحریممذاکرات هسته المللی جلوه گر ساهت.بین

توان به تبع آن افزایش  ، ووپا و افزایش توان اقتصادی ایراناقتصادی سبب نزدیکی بیشتر ایران و ار

استراتژیک ایران در حمایت ا  متحدان هود در منطقه همچون انصارالله و حزب الله ند که  این امر ضمن 

ای را به سود ایران تغییرهواهد داد و آن را به ی قدرت منطقهتعمیق رقابت میان عربستان و ایران موا نه

، آل طقه و تثبیت جایگاه استراتژیک آنرفتن ایران در منلذا قدرت گ قدرت منطقه ای مبدل هواهد ساهت.

 سعود را نگران کرده و موجب نده است در برابر ایران رویکردی تهاجمی اتخاذ کند.
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