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بررسی تأثیر حمایت آمریکا از عربستان بر صلح منطقه غرب آسیا

احسان جعفری فر1

هادی ذکاء دادگستر2

چکیده

ــر حــول محــور  ــود کــه ب ــر اســاس منافعــی ب روابــط ایاالت متحــده و عربســتان ســعودی ب

ــگ  ــس از جن ــژه پ ــدی به وی ــوالت بع ــال تح ــا این ح ــت. ب ــکل گرف ــت ش ــر نف ــت در براب امنی

ــن  ــل تبیی ــکا قاب ــه آمری ــکای عربســتان ب ــر ات رسد نشــان داد کــه رابطــه امنیت محــوری تنهــا ب

نیســت بلکــه آمریــکا بــا سیاســت های حایت گرایانــه مــادی و غیرمــادی خــود از ایــن کشــور 

منجــر بــه نقش آفرینی هــا و اقدامــات متعــددی در منطقــه شــد. حــال ایــن پژوهــش درصــدد 

بررســی ایــن موضــوع اســت کــه سیاســت های حایت گرایانــه آمریــکا از عربســتان چــه تأثیــری 

بــر امنیــت منطقــه غــرب آســیا داشــته اســت؟ بــر اســاس روش توصیفــی- تحلیلــی در نهایــت 

یافتــه پژوهــش نشــان داد کــه نقــش آمریــکا در حایــت از عربســتان بــه گســرتش افراط گرایــی 

ــا دو رویکــرد تهاجمــی  و خشــونت در منطقــه غــرب آســیا، سیاســت های نظامــی عربســتان ب

بــه کشــورهای بحریــن و یمــن و اقــدام بــه جنــگ نیابتــی بــرای ســاقط کــردن بشــار اســد در 
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ســوریه انجــام  گرفتــه اســت. در ایــن میــان آمریــکا بــا حایــت مــادی چــون فــروش تجهیــزات 

پیرشفتــه نظامــی بــه عربســتان و حایــت غیرمــادی از جملــه چشم پوشــی در برابــر اقدامــات 

ــه  ــای منطق ــرتش ناامنی ه ــی در گس ــازمان های بین امللل ــت در س ــدم محکومی ــور و ع ــن کش ای

غــرب آســیا توســط عربســتان نقــش بســزایی داشــته اســت.

واژگان کلیدی: آمریکا، عربستان، غرب آسیا، صلح، تروریسم
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مقدمه

بحــث امنیــت خاورمیانــه و غــرب آســیا تحــت تاثیــر مســتقیم و غیــر مســتقیم سیاســت های 

ــا تروریســم و ســالح های  ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــکا ب ــوده اســت. اقدامــات تهاجمــی آمری ــکا ب آمری

ــان  ــه شــده اســت. در ایــن می کشــتار جمعــی موجــب ایجــاد دومینــوی ناامنی هــا در خاورمیان

بایــد بــه رابطــه آمریــکا و عربســتان اشــاره داشــت کــه بــر دامــن زدن بــه گســرتش ناامنی هــای 

منطقــه غــرب آســیا تأثیــر بســیاری گذاشــته اســت. پیش درآمــد نزدیکــی آمریــکا بــه عربســتان 

نخســت بــه داشــن منابــع غنــی نفــت بــاز می گــردد امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه تــا پیــش 

ــر جلــب ایــن کشــور در  ــا عربســتان ب ــکا ب از ســقوط شــوروی و خطــر کمونیســم روابــط آمری

ــا بلــوک غــرب نیــز متکــی بــوده اســت. مصــداق اهمیــت ایــن رابطــه را می تــوان در  ارتبــاط ب

دکرتیــن دو ســتونی نیکســون در 1969 بــه عنــوان مشــخص ترین وجــه ایــن روابــط نزدیــک بیــان 

کــرد. هــدف آمریــکا ایــن بــود کــه از ایــن دو ســتون در جهــت تامیــن امنیــت و منافــع اقتصــادی 

خــود بهــره بــرد و کمــرت بــه صــورت مســتقیم خــود را در منطقــه حــارض شــود. ایــن کشــور بــا 

ــران در 1979 کــه  ــرو شــد. معضــل وقــوع انقــالب اســالمی ای یــک معضــل و یــک فرصــت روب

یکــی از ســتون های ایــن دکرتیــن را فــرو پاشــید و موجــب شــد تــا اتــکای آمریــکا بــه عربســتان 

بــا دو محــور امنیــت و نفــت بیــش از پیــش تقویــت شــود بااین حــال فرصــت پــس از فروپاشــی 

شــوروی و حــوادث یــازده ســپتامر موجــب شــد تــا سیاســت های آمریــکا بــه بهانــه مبــارزه بــا 

ــن کشــور  ــرد. ای ــش گی ــه را در پی ــه خاورمیان ــوذ و حضــور بیشــرت در منطق ــه نف تروریســم روی

در جنگ هــای متعــددی چــون افغانســتان و عــراق ورود کــرد ولــی زمــان نشــان داد کــه دچــار 

ــوع  ــه وق ــی ب ــا در حال ــل هزینه ه ــن تحمی ــت. بنابرای ــده اس ــیاری ش ــای بس ــل هزینه ه تحمی

می پیوســت کــه هــدف آمریــکا بــرای مبــارزه بــا تروریســم و مهــار خشــونت بــا شکســت روبــرو 

نیــز می شــد. ایــن کشــور بــرای کاســن هزینه هــای خــود و پیشــرد اهــداف سیاســت خارجــی اش 

تــالش کــرد کــه بازیگــران دیگــری چــون عربســتان را در فعالیت هــای منطقــه ای فعال تــر کنــد.
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ــن  ــا ای ــد ت ــب ش ــود و موج ــته تر ب ــت گذاری برجس ــرح سیاس ــن ط ــتان در ای ــش عربس  نق

کشــور بــا داشــن منابــع مالــی حاصــل از فــروش نفــت و تــالش بــرای ســلطه بــر جهــان عــرب و 

اســالم آمــاده ایفــای چنیــن نقشــی بــر آیــد. حایت هــای مــادی و غیــر مــادی امریــکا بیــش از 

پیــش از اقدامــات منطقــه ای عربســتان فعال تــر شــد و بــه عــالوه درآمدهــای حاصــل از اقتصــاد 

نفتــی ایــن کشــور و متایــل بــه خریــد کاالهــای نظامــی موجــب شــد تــا خاطــر آمریــکا از احالــه 

مســئولیت بــه عربســتان تــا حــد زیــادی جمــع شــود. حــال ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــه 

ــری  ــه تأثی ــتان چ ــکا از عربس ــه آمری ــت های حایت گرایان ــه سیاس ــد ک ــخ ده ــوال پاس ــن س ای

بــر صلــح منطقــه غــرب آســیا داشــته اســت؟ فرضیــه مطــرح شــده در پاســخ بــه ایــن پرســش 

ــکا انجــام  ــا پشــتوانه آمری ــن اســت کــه منطقــه غــرب آســیا باسیاســت های عربســتان کــه ب ای

ــر  ــه خاط ــر ب ــوی دیگ ــی و از س ــرات افراط گرای ــت تفک ــبب تقوی ــه س ــو ب ــود از یک س می ش

تهاجــم بــه یمــن، تهاجــم بــه بحریــن و تــالش بــرای ســاقط کــردن بشــار اســد در ســوریه دچــار 

چالــش امنیتــی شــده و در نتیجــه منطقــه را از برقــراری صلــح و امنیــت دور کــرده اســت.

چارچوب نظری: واقع گرایی نوکالسیک

واقع گرایــی نوکالســیک عنوانــی اســت کــه گیدئــون رز1 بــه مجموعــه ای از آثــار در روابــط 

بین امللــل داده اســت کــه در تبییــن سیاســت خارجــی و فراتــر از آن، در توضیــح روابــط بین امللــل 

ــش  ــان نوکالســیک بی ــد. توجــه واقع گرای ــتفاده می کنن ــی اس ــع گرای ــای واق از بســیاری بینش ه

ــدی  ــاس توامنن ــر اس ــان ب ــع گرای ــد نوواق ــز مانن ــدرت را نی ــت و ق ــدرت اس ــه ق ــز ب ــر چی از ه

ــد و  ــطح واح ــل س ــه عوام ــا ب ــیک تنه ــان کالس ــع گرای ــالف واق ــا برخ ــد. آن ه ــف می کنن تعری

نوواقــع گرایــان بــه عوامــل ســطح نظــام توجــه ندارنــد، بلکــه برآننــد کــه برداشــت های ذهنــی 

ــه  ــگاه ب ــزوم ن ــه ل ــد. به نوعــی نوکالســیک ها ب ــت دارن ــز اهمی ــی دولت هــا نی و ســاختار داخل

ــد  ــن رو، بای ــد. از ای ــم می دانن ــز مه ــا آنارشــی را نی ــد. آنه ــد دارن ــل تأکی ــف تحلی ســطوح مختل
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گفــت هــدف واقع گرایــی نوکالســیک، روزآمــد کــردن نظریه هــای واقع گرایــی کالســیک و 

ــل  ــرای تحلی ــل کالن و سیســتمی ب ــا عوام ــی ب ــب ســطوح خــرد داخل ــی از راه ترکی نوواقع گرای

ــتمی و  ــطح سیس ــه س ــه ب ــر توج ــالوه ب ــیک ع ــی نوکالس ــت. واقع گرای ــی اس ــت خارج سیاس

عوامــل مــادی، عوامــل غیرمــادی و انگاره هــا را نیــز بــر سیاســت خارجــی اثرگــذار می دانــد. بــه 

مســائلی همچــون ایدئولــوژی، هویــت و ملی گرایــی می پــردازد و ایــن عوامــل را بــر سیاســت 

ــی کشــورها،  ــات داخل ــت، رهــران و ترتیب ــرای دول ــا ب ــد. آن ه ــر می دان خارجــی کشــورها مؤث

نقــش مهمــی در رفتــار خارجــی کشــورها قائــل هســتند. واقع گرایــی نوکالســیک بــر آن اســت 

کــه دولت هــا تــا انــدازه زیــادی وابســته بــه ترجیحــات برخاســته از داخــل کشــور نیــز هســتند. 

ــد و ســادات حســینی، 4:1399( )ســادات الون

واقع گرایــی نوکالســیک ماننــد نوواقع گرایــی، امنیــت را دلیــل اصلــی پیگیــری قــدرت توســط 

ــدرت هــدف نیســت  ــن، ق ــد؛ بنابرای ــار می دان ــل آنارشــیک و خودی ــا در نظــام بین املل دولت ه

بلکــه ابــزاری بــرای دســتیابی بــه امنیــت اســت. )عــادی و علیخانــی، 266:1400( نوکالســیک ها 

ــر  ــد. از منظ ــی می کنن ــا را بررس ــار دولت ه ــت و رفت ــای دول ــدرت، اولویت ه ــن ق ــه بی رابط

ــوان  ــن می ت ــت؛ بنابرای ــران اس ــر دیگ ــوذ ب ــتلزم نف ــدرت مس ــب ق ــیک کس ــی نوکالس واقع گرای

قــدرت مــورد نظــر واقع گرایــی نوکالســیک را بــه مثابــه نوعــی توانایــی و بــا ظرفیت هــای عمــل 

یــک دولــت در کنــرتل رفتــار دیگــری تعریــف کــرد. ایــن تعریــف را می تــوان بــه صــورت زیــر 

نشــان داد کــه در آن خــط ممتــد نشــان دهنده اعــال گوناگــون اســت.

نفــوذ دولــت الــف بــر ب                                             هدایــت  و حایــت                              

ب توســط  مشــخص  سیاســت  تعقیــب 

دولــت الــف می کوشــد بــر دولــت ب نفــوذ منایــد زیــرا اهــداف مشــخصی را بــرای خــود متصــور 

اســت. نفــوذ بــر دول ب آشــکارا مســتلزم برقــراری رابطــه میــان دولــت الــف و ب اســت. دولــت الــف 

ب را بــه ســمت انجــام عملــی در راســتای منافــع خــود هدایــت می کنــد. )حق شــناس، 673: 1392(
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کاربــرد چارچــوب نظریــه نوکالســیک ها بــرای ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه فروپاشــی نظــام 

ــه عــراق و افغانســتان  ــی ب ــر جهان ــوان هژمــون برت ــه عن ــکا ب ــا آمری دو قطبــی موجــب شــد ت

ــا در  ــد ت ــب ش ــا موج ــل هزینه ه ــت ها و تحمی ــت سیاس ــر شکس ــوی دیگ ــد. از س ــه کن حمل

غــرب آســیا را بــا حایــت از عربســتان بــرای پیشــرد اهــداف خــود پیــش بــرد و متایــل نخبــگان 

عربســتانی بــرای هژمــون شــدن منطقــه ای موجــب شــد تــا سیاســت هایی در پیــش گرفتــه شــود 

کــه نتیجــه آن مداخله جویــی و ماجراجویــی عربســتان در منطقــه غــرب آســیا شــود.

جایگاه عربستان در سیاست آمریکا

در ســال 1923 هم زمــان بــا تأســیس دولــت عربســتان، نیــروی نظامــی آن از جملــه ارتــش 

ــور  ــس جمه ــز و رئی ــک عبدالعزی ــدار مل ــت و دی ــف نف ــس از کش ــد. پ ــکیل ش ــعودی تش س

ــاالت  ــل ای ــد. تعام ــعودی ش ــتان س ــی عربس ــد اصل ــده متح ــاالت متح ــت، ای ــن روزول فرانکلی

متحــده بــا خلیــج فــارس در جنــگ رسد در فوریــه 1945 بــا مالقــات رئیــس جمهــور روزولــت 

و پادشــاه ســعودی عبدالعزیــز بــن ســعود آغــاز شــد. ایــن دو رهــر نفــت ارزان را بــا حفاظــت 

نظامــی مبادلــه کردنــد، ترتیبــی کــه تــا امــروز ادامــه دارد. هانطــور کــه جیمــی کارتــر در ســال 

1980 اعــالم کــرد، ایــن سیاســت شــامل ایــن می شــود کــه ایاالت متحــده بــه تــالش هــر نیــروی 

ــی  ــع حیات ــه مناف ــه ب ــوان حمل ــه عن ــارس... ب ــج ف ــرتل خلی ــه دســت آوردن کن ــرای ب خارجــی ب

]ایــاالت متحــده[ نــگاه کنــد. جنــگ جهانــی دوم بــدون تردیــد نشــان داده بــود کــه دسرتســی 

ــر شــوروی بســیار مهــم اســت و  ــا اتحــاد جاهی ــی ب ــه نفــت در هــر درگیــری احتال آســان ب

ــم نفــت  ــر عظی ــرتل ذخای ــد. کن ــه نفــت مقــدم بودن ــر دسرتســی آســان ب اقتصادهــای غــرب ب

خلیــج فــارس بــرای موفقیــت در جنــگ رسد بســیار مهــم بــود. سیاســت ســتون های دوســتون 

ــی  ــن دسرتس ــظ ای ــرای حف ــده ب ــط ایاالت متح ــا توس ــالش تنه ــن ت ــان دهنده اولی ــون نش نیکس

بــود؛ بنابرایــن پــس از تصمیــم بریتانیــا بــرای عقب نشــینی از رشق ســوئز و تأثیــر جنــگ ویتنــام 



سال سوم، شامره یازدهم، پاییز 1401

15

ــر  ــور ریچــارد نیکســون سیاســت خــود را تغیی ــس جمه ــی ایاالت متحــده، رئی ــکار عموم ــر اف ب

ــتون  ــتون های دوس ــت س ــد. سیاس ــز کن ــه ای مترک ــوزش رشکای منطق ــلیح و آم ــر تس ــا ب داد ت

)2020 ,Blogs(  .آغازگــر نظامی ســازی گســرتده ایــران پهلــوی و عربســتان ســعودی بــود

ــی  ــتون به خوب ــت دو س ــتان را در سیاس ــه دوم عربس ــگاه درج ــت جای ــن عل نیکســون مهم تری

ــم  ــرا بی ــد، زی ــار می رون ــه ش ــوزی ب ــد مرم ــعودی ها متح ــال س ــه به هرح ــازد ک ــرح می س مط

ــد. )چمــن کار،  ــر حکومت هــای افراطــی عــرب عقب نشــینی کنن ــه چه بســا در براب آن اســت ک

1385( بااین حــال فروپاشــی رژیــم پهلــوی منجــر بــه فروریخــن یکــی از ایــن ســتون های 

اتــکای آمریــکا شــد و در نتیجــه مترکــز بــرروی عربســتان قــرار گرفــت. امــا آمریــکا بــا فروپاشــی 

شــوروی در 1991 دچــار یــک چرخــش در سیاســت شــد و تــالش کــرد تــا بــه صــورت مســتقیم 

ــه افغانســتان و عــراق  ــه ب ــن منظــور حمل ــرای ای ــد. ب ــم بزن ــه رق حضــور خــود را در خاورمیان

ــگ هــای افغانســتان و  ــی در جن ــت؛  بااین حــال هزینه هــای ســنگین حضــور نظام شــکل گرف

عــراق سیاســت گذاران آمریــکا را بــه تغییــر رویکــرد در قبــال غــرب آســیا وادار کــرد. بســیاری 

ــتقیم  ــور مس ــت حض ــداوم سیاس ــه ت ــه اینک ــان ب ــا اذع ــکا ب ــت آمری ــد دول ــات ارش از مقام

عاملــی مــر بــرای منافــع ملــی ایــن کشــور اســت، بــر تغییــر نــوع حضــور آمریــکا از حضــور 

مســتقیم بــه »انتخــاب جایگزیــن« بــرای آمریــکا در منطقــه تأکیــد کردنــد. منظــور از سیاســت 

»انتخــاب جایگزیــن« تعامــل بــا ســایر متحــدان آمریــکا بــرای ایفــای نقــش مؤثرتــر در تحــوالت 

ــکا،  ــه آمری ــنگین ب ــای س ــل هزینه ه ــری از تحمی ــرای جلوگی ــر، ب ــود. به عبارت دیگ ــه ب منطق

ــه را از  ــه جــای حضــور مســتقیم، تحــوالت منطق ــد ب ــالم کردن ــن کشــور اع سیاســت گذاران ای

طریــق خــود کشــورهای منطقــه مدیریــت خواهنــد کــرد. )فرخــی چشــمه ســلطانی و عطــار، 

147:1396( طبــق راهــرد کوچک ســازی پنتاگــون1 نیــز بــه جــای اســتفاده از نیروهــای نظامــی 

ــتفاده شــود.  ــه ای اس ــا متحــدان منطق ــالف ب ــیا، از سیاســت ائت ــرب آس ــکا در تحــوالت غ آمری

)هــان: 151( بــر اســاس گزارشــی کــه توســط پــروژه هزینــه هــای جنــگ در انســتیتوی امــور 

1 Downsizing Of The Pentagon 
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بین امللــل و عمومــی واتســون در دانشــگاه بــراون منتــرش شــده اســت، هزینــه تخمینــی جنــگ 

ــی  ــات نظام ــن تلف ــت. همچنی ــر اس ــون دالر و 801000 نف ــم 6.4 تریلی ــه تروریس ــکا علی آمری

بدیــن رشح اســت:

مجموع تلفات نظامی ایاالت متحده در مناطق جنگی افغانستان و عراق ، 2018-2001

منبع : )رستمی و محقق، 41:1400(

سیاســت های نــگاه بــه رشق در دوران اوبامــا نیــز عاملــی دیگــر جهــت دادن نقــش بیشــرت 

ــه  ــود. در ایــن راســتا ایاالت متحــده در زمینه هــای کلیــدی مربــوط ب ــه متحــدان منطقــه ای ب ب

امــور سیاســی و نظامــی، آمریــکا متایلــی بــه فشــار بــر تصمیم گیرنــدگان پادشــاهی بــرای تغییــر 

ــالف  ــود برخ ــی خ ــات داخل ــه اصالح ــه ای و چ ــات منطق ــر اقدام ــه از نظ ــود چ ــای خ رفتاره

فشــارهایی کــه بــه ســایر کشــورهای منطقــه از خــود نشــان مــی داد در قبــال عربســتان نداشــته 

ــا در محافــل آمریــکا، بســیاری از مــدت هــا ایــن ســوال را  اســت. ایــن مســئله موجــب شــد ت

ــاالت  ــع ای ــن دو کشــور در خدمــت مناف ــط بی ــا وســعت و عمــق رواب ــد کــه آی مطــرح کرده ان

ــن رابطــه مدت هــا محــل مناقشــه در محافــل سیاســت خارجــی  ــر، و ای ــا خی متحــده اســت ی

آمریــکا بــوده اســت. اگرچــه ایــاالت متحــده نقــش نامتناســبی در امنیــت ایــن کشــور خاورمیانــه 

ایفــا می کنــد، امــا همیشــه از ایــن امــر بــرای اعــال ارزش هــا و منافــع خــود اســتفاده منی کنــد 

یــا آن را بــه عنــوان یــک اهــرم فشــار منی بینــد )Rand, 2020(. »کالرک کلیفــورد« وزیــر اســبق 

ــان  ــت: »بی گ ــار داش ــنا اظه ــلح س ــای  مس ــه نیروه ــل 1969 در کمیت ــکا در آوری ــاع امری دف
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ــم  ــه متحــدان  کمــک کنی ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای ــیا بای ــی در آس ــی کوشــش های دفاع هــدف غائ

توانایــی دفاعــی خــود را احــراز کننــد. ایــن سیاســت عالوه برآنکــه متضمــن هزینــه کمــرتی اســت  

ــک  ــه رصف ی ــه ای اســت ک ــک پانزدهــم هزین ــاز آســیایی ی ــک رسب ــداری ی ــه نگه ــرا هزین -زی

رسبــاز امریکایــی  می شــود- از نظــر سیاســی و روانــی بــه ســود هــر دو طــرف خواهــد بــود.« 

)فراهانــی، 1400( بنابرایــن حایــت از عربســتان در حالــی در اولویــت قــرار می گیــرد کــه پیــش 

تــر آمریــکا بــه بهانــه تروریســم بــه افغانســتان حملــه می کنــد یعنــی  باوجــود دســت داشــن 

15 تبعــه ســعودی از بیــن 19 نفــر عامــل حمــالت 11 ســپتامر عربســتان تنبیــه منی شــود. بــه 

گفتــه عامــل ســابق ســی آی ای ، رابــرت بائــر1، در کتــاب خوابیــدن بــا شــیطان2 بــوش بــا جنــگ 

علیــه بــا عــراق افــکار عمومــی را از حقیقــت حمــالت 11 ســپتامر منحــرف کــرد. بایــد گفــت 

جنــگ علیــه عــراق اولیــن نشــانه تغییــر رویکــرد آمریــکا نســبت بــه عربســتان اســت. )نعمتــی و 

حــاج یوســفی، 170:1398( بــه عــالوه از حایت هــای نظامــی در قبــال عربســتان نیــز اســتفاده 

کــرده اســت.

به طور کلی آمریکا به سه طریق از عربستان حایت کرده است:

تشــویق بــه تهاجــم و عــدم تحت فشــار قــرار دادن عربســتان بــرای تغییــر سیاســت داخلــی 

و خارجــی

انعقاد قراردادهای سنگین نظامی 

حایت از اقدامات عربستان در سازمان های بین املللی

بازتاب حایت های آمریکا از سیاست عربستان بر صلح غرب آسیا

متفکــران واقع گرایــی نوکالســیک مثــل گیــدن رز معتقــد اســت کــه سیاســت خارجــی کشــور 

تحــت تاثیــر منابــع تخصیصــی بــرای آن اســت. واقع گرایــی نوکالســیک مدعــی اســت کــه یــک 

کشــور در مواجهــه بــا تهدیــد خارجــی توامننــدی خــود اعــم از نظامــی، جغرافیایــی، اقتصــادی و 

1 Robert Baer

2 Sleeping with the Devil
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ــه  ــرد. وجــود ظرفیت هــای عربســتان در منطقــه موجــب شــکل دهی ب ــکار می گی ــی را ب مذهب

ــه غــرب  ــر منطق ــذاری ب ــکا از عربســتان و در نتیجــه تأثیرگ ــه آمری سیاســت های حایت گرایان

آســیا می شــود. عربســتان بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی خــود بــه دنبــال ایفــای نقــش در 

ــج  ــطح خلی ــان اســالم اســت. در س ــرب و جه ــان ع ــارس، جه ــج ف ــی خلی ــه حــوزه جغرافیای س

ــی  ــاد نظام ــتفاده از اتح ــا اس ــارس و ب ــکاری خلیج ف ــورای هم ــر ش ــت ب ــب زعام ــارس در قال ف

کــه میتوانــد در حملــه بــه بحریــن بــکار آیــد. در ســطح جهــان عــرب ســوریه و یمــن  کــه از 

ایــن نفــوذ مــی خواهــد اســتفاده کنــد و در ســطح جهــان اســالم ترویــج تفکــر وهابــی قابــل 

ذکــر اســت کــه هــر ســه ایــن مــوارد ارتباطــی بــا امنیــت غــرب آســیا دارد. در ادامــه بــه بررســی 

تأثیــر حایت هــای آمریــکا از عربســتان و تاثیــر آن بــر صلــح غــرب آســیا پرداختــه خواهــد شــد.

ترویج تفکر افراط گرایی

از آغــاز قــرن بیســتم، تروریســم چهــار مــوج متایــز را گذرانــده اســت و در حــال حــارض مــا 

شــاهد مــوج چهــارم تروریســم یــا هــان تروریســم مذهبــی یــا جهــادی هســتیم. طبــق نظــر 

ــه فراخــور موضوعــات و زمان هــا  ــورت، روش هــای انجــام اقدامــات تروریســتی ب ــد راپوپ دیوی

ــرور شــخصی  ــا ت ــل ی ــش تروریســتی در مــوج اول، قت ــب کن متحــول شــده اســت. الگــوی غال

بــود. مــوج دوم بــا حملــه بــه اهــداف اســتعاری از طریــق حالــت چریکــی مشــخص می شــد. 

در مــوج ســوم کــه موســوم بــه چــپ جدیــد اســت هواپیاربایــی، آدم ربایــی، گروگان گیــری و 

غیــره شــیوه غالــب بــود. در جنــگ افغانســتان از ســال 1979 زمینــه ظهــور تروریســم مذهبــی 

یــا مــوج چهــارم تروریســم فراهــم شــد و بــا پایــان جنــگ رسد و فروپاشــی مارکسیســم، شــاهد 

گســرتش تروریســم مذهبــی هســتیم کــه تکنیــک خــاص آن، عملیــات انتحــاری اســت. )مبینــی 

ــود.  ــناخته می ش ــری ش ــت های تکفی ــا تروریس ــارم ب ــل چه ــدی، 244:1398(  نس ــه و امی کش

واژه تکفیــر از کلمــه عربــی کفــر مشــتق شــده اســت. در اتهــام تکفیــر، شــخص تکفیــري، دیگــر 
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ــن،  ــد.؛ بنابرای ــدن می کن ــرف ش ــالم منح ــودن و از راه اس ــص ب ــه ناخال ــم ب ــلانان را مته مس

تکفیرگــرا بــه گروه هایــی اطــالق می شــود کــه غیــر از خــود را کافــر و بی دیــن می داننــد. ایــن 

آمــوزه بــه شــکل قــوي در رشق عربــی بخصــوص در شــبه جزیره عربســتان حضورداشــته اســت. 

محمــد بــن عبدالوهــاب بــا تأثیرپذیــری از نگرش هــای فکــري ابــن حنبــل، ابــن تیمیــه، ابــن قیــم 

جــوزي و دیگــران، فکــر و ایــده تکفیــر گرایــی را در جهــان عــرب بنیــان نهــاد. البتــه در غــرب 

عربــی از دســتگاه فکــري ابــن تیمیــه تأثیــر پذیرفتــه بودنــد امــا نــوع نــگاه و ورود ابــن تیمیــه 

بــه دو قســمت غــرب و رشق متفــاوت اســت. بــه ایــن شــکل کــه در غــرب عربــی رفتــار جهــاد 

ــد  ــی تن ــی آموزه هــای عقیدت ــر، در رشق عرب ــود و در براب ــالك ب ــه بیشــرت م ــن تیمی ــه اب گرایان

ــابقاً  ــر س ــه اســت. اگ ــن تیمی ــای اب ــل نگرش ه ــاد کام ــتقبال واقع شــده، داعــش من ــورد اس او م

اندیشــه های ابــن تیمیــه در دو حــوزه رشق و غــرب عــرب تقســیم بندی شــده بــود. ایــن 

اندیشــه امــروز به طــور کامــل در داعــش تجســم یافته اســت. روش ایــن گــروه بــا مبــاح دانســن 

خــون کافــران و مســلانان شــیعه و از ســوي دیگــر ادعــاي ایــن گــروه مبنــی بــر تــالش بــراي 

احیــاي خالفــت اســالمی همگــی نشــان از تأثیــرات فکــري و روشــی ابــن تیمیــه در ایــن گــروه 

اســت. )احمــدی لفورکــی،10:1394( تقویــت و کنشــگری برجســته ایــن گــروه در عــراق رخ داد. 

رسزمــن عــراق ازجملــه مناطقــی ســت کــه به ویــژه پــس از اشــغال آمریــکا در ســال 2003 

ــس از ســقوط صــدام؛ گروه هــای ســلفی-  ــده پ ــه وجــود آم ــدرت ب ــل خــأ ق ــه دلی ــالدی ب می

ــد.  ــب زده ان ــرور و تخری ــتار، ت ــه کش ــت ب ــراق – در آن دس ــده ع ــاخه ی القاع ــث از ش منبع

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــش اس ــروه داعـ ــارض؛ گ ــال ح ــال در ح ــلفی فع ــای س ــی از گروه ه یک

تعریــف تروریســم بــه معنــای اعــال فــردی یـــا گروهـــی کـــه از راه ایجـــاد تـــرس، وحشــت و 

ــف  ــوان آن را در ردیـ ــد؛ می ت ــود دارن ــی خ ــدف سياس ــه ه ــيدن ب ــد رس ــن زور قص ــکار بس ب

گروه هــای تروریســتی قــرار داد. ایــن گــروه کــه خــود را دایــه دار حکومــت اســالمی عــراق و 

ــه "خالفــت اســالمی و اجــرای  ــات تروریســتی اش را بازگشــت ب شــام می نامــد؛ هــدف از عملی

ــد.  ــل منوده ان ــت خــود تبدی ــز فعالي ــه مرک ــراق و ســوریه را ب ــد و ع ــوان می کن ــریعت" عنـ شـ
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گــروه داعــش را کــه می تــوان مولـــود تهـــاجم نظامــی ارتــش آمریــکا و انگليــس به عراق ناميـــد؛ 

ریشـــه تشـــکيل آن را بـــه ســـال 2014 میــالدی توســـط ابــو مصعــب زرقــاوی بــاز می گــردد. این 

ــه ای  ــاور و اندیش ــود؛ دارای ب ــرده می ش ــده نام ب ــوم القاع ــل س ــوان نس ــه از آن به عن ــروه ک گ

ــه   ــد ک ــر می دانن ــا را کاف ــردود و آن ه ــيعيان را م ــالمی ش ــرات اس ــه تفک ــت ازجمل ــی اس خاص

مهم تریــن دليــل گرایــش جوانــان مســلان عــرب و غیــر عــرب بــه گفتــه ی عبدالوهــاب فراتــی 

ــی نريوهــای  ــر اســاس گزارش هــا؛ تعــداد کل ــوژی آن هــا برمی گــردد. ب ــه جذابیت هــای ایدئول ب

داعــش را حــدود هفتــاد هــزار نفــر بــرآورده می شــود کـــه دارای تشــکیالت اداری هرمــی شــکل 

و گســرتده بــوده و در رأس ایــن هــرم "ابوبکــر بغــدادی" قرارگرفتــه اســت. )طاهــری، 206:1396(  

بــر اســاس بــرآورد وزارت امــور خارجــه امریــکا حــدود 12 هــزار خارجــی دســت کم از 50 کشــور 

جهــان  بــرای جنــگ در کنــار گروه هــای مبتــال ازجملــه داعــش بــه ســوریه ســفر کرده انــد. اجــرا 

رشيعــت در نظــر آن هــا البتــه بــا قرائــت ادعایــی آنــان، راه حــل متــام مشــکالت اســت. درواقــع 

ــل  ــه مث ــر مدرنيت ــام مظاه ــی مت ــی و نف ــل و عقل گرای ــه تأوي ــال رد هرگون ــه دنب ــی ب نص گرای

ــر  ــرتش تفک ــرای گس ــن رو ب ــد. ازای ــر می دانن ــی را کف ــی ها دموکراس ــت؛ داعش ــی اس دموکراس

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــز به منظ ــش نی ــد؛ داع ــی می زنن ــات تبلیغات ــه عملی ــت ب ــود دس خ

خــود، همچــون دیگــر گروههــای بنیادگــرا، ســازمان و تشــکیالت خــاص خــود را دارد، ایــن گــروه 

ــن«  ــس »شــورای مجاهدی ــرای مناطــق و مجال ــه متشــکل از ام ــک ســاختار ســازمانی دارد ک ی

ــه  و فرماندهــان عملیاتــی اســت؛ امــا ایــن امــور ســازمانی و تشــکیالتی به طــور کامــالً محرمان

اســت و برخــی پژوهشــگران امــور سیاســی اشــاره میکننــد کــه فرماندهــان داعــش در ســوریه از 

امــرای شــبکه القاعــده در عــراق دنبالــه روی میکننــد. )عــرص مــردم، 1393: 14(

گــروه تروریســتی داعــش دارای حاميــان منطقــه ای همچــون عربســتان ســعودی دارد کــه این 

کشـــور نقـــش اصلــی را در آمــوزش ایدئولوژیــک ایــن گــروه بــر عهــده داشــته اســت؛ عربســتان 

عــالوه بــر حایت هــای مالــی از طریــق مــرز خــود بــا عــراق اقــدام بــه ارســال تســلیحات بــرای 

ــر سیاســت های پنهــان و  ــان عربســتان متمرکــز ب ــن می ــد. در ای تروریســت های داعـــش می کن
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ــا اولویــت فروپاشــی کامــل نظــام سیاســی کنونــی عــراق و ســوریه از گروه هــای تروریســتی  ب

حایت هــای همه جانبــه کــرد. قــدرت نظامــی و تســلیحاتی داعــش و تجهیزاتــی کــه در عــراق 

در اختیاردارنــد ناظــر برایــن مســئله اســت؛ا ز طرفــی درگیــری ایدئولوژیکــی ایــران و عربســتان 

ــرار داده و هــر دو کشــور از  ــن دو کشــور را رودرروی یکدیگــر ق بعــد از انقــالب اســالمی، ای

گروههــای اســالمی در جهــت سیاســت گذاری های خارجــی خــود بهــره جســتهاند. بــه صورتــی 

کــه نبــود دیــدگاه واحــد ژئوپلیتیــک میــان ایــران ـ ســعودی زمینــه را بــرای تعــارض اســرتاتژیک 

آن هــا در سیاســت منطقهــای مهیــا کــرده، و ایــن تعــارض بســرت ممتــازی بــرای توامنندتــر شــدن 

ــی و  ــوارج، حنبل ــر )خ ــه تفک ــری س ــول فک ــه محص ــش ک ــن داع ــت. بنابرای ــوده اس ــش ب داع

وهابیــت( اســت بیشــرت در خدمــت اســرتاتژیهای منطقهــای عربســتان ســعودی بــوده و هســت 

ــای  ــایر گروهه ــر س ــا تکفی ــروه ب ــن گ ــود. ای ــی ش ــوردار م ــور برخ ــن کش ــای ای و از حایت ه

اســالمی به ویــژه شــیعه بــه اعــال خشــونتآمیزی ضــد انســانی دســت زد و همچــون گروههــاِی 

طالبــان و القاعــده، شــیعه را مــرشک و مهــدور الــدم مینامنــد. )حیــدری، 33:1398-32( متامــی 

مــوارد ذکرشــده نشــان میدهــد کــه چگونــه امنیــت منطقــه غــرب آســیا توســط مــوج چهــارم 

ــری آن  ــتگاه فک ــه خاس ــتان ک ــژه عربس ــدد به وی ــورهای متع ــت کش ــا حای ــه ب ــت ک تروریس

اســت بــه ســوی ناامنــی پیــش رفتــه شــده اســت.

اقدامات نظامی 

یکــی از مصادیــق برهــم زننــده صلــح خاورمیانــه و غــرب آســیا تهاجــم نظامــی اســت. بایــد 

در نظــر گرفــت اولیــن اقــدام برهــم زننــده کــه توســط آمریــکا شــکل گرفــت بعــداً بــه متحــدان 

منطقــه ای خــود از جملــه عربســتان واگــذار شــد. ایــن کشــور دو اقــدام تهاجمــی بــه بحریــن و 

یمــن انجــام داده اســت کــه موجــب برهــم زدن صلــح منطقــه شــد. در ادامــه بــه ایــن دو اقــدام 

ــه می شــود. پرداخت
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حمله به بحرین

ــل  ــه دالی ــرار دارد، ب ــعودی ق ــتان س ــی عربس ــواحل رشق ــی س ــت مایل ــه در بیس ــن ک بحری

ــار  ــن در کن ــرتاتژیک دارد. بحری ــت اس ــاض اهمی ــرای ری ــی ب ــه ای و ژئوپلیتیک ــادی، فرق اقتص

اســتان رشقــی عربســتان ســعودی قــرار دارد، منطقــه ای نفت خیــز کــه یک چهــارم منابــع نفتــی 

اثبات شــده جهــان را در اختیــار دارد. هرگونــه ناآرامــی در آنجــا پتانســیل رسایــت بــه پادشــاهی 

و واژگونــی بازارهــای جهانــی نفــت را دارد. اســتان رشقــی همچنیــن محــل زندگــی اکــر 

جمعیــت شــیعه عربســتان ســعودی اســت، جمعیتــی کــه برابــر بــا 15 درصــد از کل جمعیــت 

ــی و  ــن افراط ــک بحری ــت. ی ــی اس ــتان رشق ــت اس ــد از جمعی ــعودی و 30 درص ــتان س عربس

پــر از تنــش، بــا جمعیــت شــیعه در حــدود 70 درصــد می توانــد آتــش نارضایتی هــا را در 

ــی  ــعودی های ناراض ــرای س ــی ب ــد و پناهگاه ــعله ور کن ــعودی ش ــتان س ــی عربس ــتان رشق اس

ــا  آغــاز اعرتاضــات مردمــی در ســال 2011  ایجــاد کنــد.  )Bronson, 2020( بــه ایــن ترتیــب ب

علیــه بســیاری از دولت هــای ریشــه دار خاورمیانــه موســوم بــه بهــار عربــی، سیاســت خارجــی 

عربســتان را بــا چالــش هــای جدیــدی مواجــه کــرد. کشــور بحریــن به واســطه حــدود 75 درصــد 

ــته،  ــه گذش ــد ده ــیعی در چن ــتاخیز ش ــای رس ــی از کانون ه ــه یک ــواره ب ــیعه، هم ــت ش جمعی

ــت،  ــیعه اس ــت ش ــت جمعی ــور دارای اکری ــن کش ــه ای ــت. اگرچ ــده اس ــی ش ــه تلق در منطق

امــا اقلیــت ســنی مذهــب آل خلیفــه، همــواره بــر ایــن کشــور حکومــت و انــواع مختلفــی از 

ــور  ــن کش ــیعیان ای ــال ش ــادی و ... را در قب ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتاع ــای سیاس تبعیض ه

ــده  ــی فراموش ش ــن اکریت ــیعیان بحری ــران، ش ــل گ ــد تحلی ــه از دی ــد به طوری ک ــال می کنن اع

ــوان نقطــه عطفــی  ــوان به عن ــا وقــوع اعرتاضــات شــیعی در بحریــن می ت قلمــداد می شــوند. ب

ــای  ــه دار خیزش ه ــرتده و ادام ــات گس ــینه اعرتاض ــود. پیش ــاهد ب ــن ش ــیعیان بحری ــار ش در رفت

شــیعی در بحریــن از ســال 1980 آغــاز شــد کــه تابــع تحــوالت و پیــروزی انقــالب اســالمی در 

ــدی  ــال های بع ــر در س ــرتده دیگ ــرتاض گس ــن اع ــوع چندی ــال وق ــه دنب ــت. ب ــوده اس ــران ب ای
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ــن  ــای ای ــه و تبعیض ه ــرای آل خلیف ــام اقتدارگ ــه نظ ــی علی ــات مردم ــه اعرتاض ــن صحن بحری

اقلیــت حکمــران علیــه شــیعیان بــوده اســت کــه دریکــی از مهم تریــن جریــان ایــن اعرتاضــات 

در 14 فوریــه 2011 و پــس از صــدور بیانیــه شــورای همــکاری خلیج فــارس بــا ادعــای جلوگیــری 

ــب  ــارات در قال ــعودی و ام ــتان س ــای عربس ــن، نیروه ــور بحری ــه کش ــی علی ــد خارج از تهدی

ــان  ــگاه نظامی ــه جوالن ــن منطقــه را ب ــن کشــور شــدند و ای ــره، وارد ای ــروی ســپر دفــاع جزی نی

ــکاران،1393: 91-90( در  ــکی و هم ــد. )کوش ــدل منودن ــن مب ــاع بحری ــردم بی دف ــوب م و رسک

همیــن راســتا دولــت ســعودی بــه دنبــال اســتفاده از ثــروت و نفــوذ خــود بــرای مهــار تغییــرات 

ــن را  ــه بحری ــج فــارس ب ــود. در ســال 2011، اعــزام نیروهــای شــورای همــکاری خلی ــی ب انقالب

بــرای کمــک بــه رسکــوب اعرتاضــات گســرتده در آنجــا رهــری کــرد. همچنیــن کمک هــای مالــی 

بــرای حایــت از پادشــاهی هایی کــه در اردن ، مراکــش و عــان بــا تظاهــرات روبــرو هســتند، 

توزیــع کــرد. امــا عربســتان ســعودی از شــورش ها علیــه رژیم هــای غیردوســتانه بشــار اســد در 

ســوریه حایــت کــرد. )Zeidan., 2021( در تحلیــل سیاســت خارجــی عربســتان براســاس نظریــه 

تــوازن تهدیــد بایــد گفــت  عربســتان ســعودی بــه عنــوان یکــی از قدرت هــای منطقــه ای شــبه 

جزیــره عربســتان را منطقــه نفــوذ خــود می دانــد، و لــذا بانفــوذ ایــران در کشــورهای حاشــیه 

ــل  ــن اص ــر ای ــی ب ــالمی مبتن ــوری اس ــی جمه ــت اعالن ــد. سیاس ــت می کن ــارس مخالف ــج ف خلی

بــوده اســت کــه عربســتان را نوکــر آمریــکا )بــه عنــوان منــاد اســتکبار و شــیطان بــزرگ( معرفــی 

می کنــد. )ر.ک کریمــی، 91:1395(

حمله به یمن

از ســال 1970 تاکنــون عربســتان در شــکل دهی دولــت و ســاختار نیروهــای مســلح و 

ــر رویکــردی و  ــی ب ــه کاال مبتن ــی یمــن نقــش چشــمگیری داشــته اســت ک دســتگاه های امنیت

فرقــه ای -طایفــه ای بــوده اســت. پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران دولــت عربســتان 
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ــکار  ــج اف ــه تروی ــدام ب ــرده و اق ــال ک ــرتی دنب ــت بیش ــیت و جدی ــا حساس ــرد را ب ــن رویک ای

وهابیــت در مناطــق شــالی یمــن کــرده اســت، بــه طــور یکــه بیــش از 400 مدرســه وهابــی در 

مناطــق صعــده، صنعــا، تعــز، لحــج، ابیــن برپــا کــرده اســت. نزدیکــی رژیــم علــی عبداللــه صالح، 

ــه ســعودی ها ســبب گســرتش حضــور و نفــوذ وهابیــت به رغــم  رئیــس جمهــور ســابق یمــن ب

جمعیــت انــدک شــان در یمــن به ویــژه در پارملــان ایــن کشــور شــده بــود. ایــن رشایــط حتــی 

ــکیل  ــن را تش ــنی یم ــت س ــت جمعی ــافعی ها اکری ــرا ش ــت زی ــن نیس ــنی های یم ــوب س مطل

می دهنــد و ماننــد شــیعیان از مخالفــان ســلفی هــا بــه شــار می رونــد و برخــی از گــروه هــای 

ــد. )شــکر زاد و  ــن پرداخته ان ــت یم ــه دول ــرد علی ــه ن ــا ب ــار حوثی ه ــز در کن ــن نی شــافعی یم

جعفــری فــر، 13:1397( یمــن از روز 18 تــا 25 مــارس 2015 شــاهد چنــد اتفــاق مهــم بــود کــه 

درنهایــت منجــر بــه مداخلــه نظامــی ائتالفــی کــه ریاســت آن را عربســتان ســعودي بــر عهــده 

دارد، شــد. عبدالکریــم الخیوانــی، مناینــده جنبــش انصاراللــه روز 18 مــارس تــرور شــد. روز 20 

مــارس نیــز چنــد انفجــار تروریســتی در مســاجد حشــحوش و بــدر در صنعــا، پایتخــت یمــن، رخ 

داد کــه طــی آن صدهــا نفــر از نیروهــا و حامیــان انصــار اللــه کشــته و زخمــی شــدند. نیروهــاي 

انصــار اللــه نیــز در واکنــش بــه ایــن انفجارهــا، ابتــدا بــه ســمت شــهر تعــز، ســومین شــهر بــزرگ 

یمــن، حرکــت کــرده و کنــرتل کامــل ایــن شــهر و فــرودگاه آن را در اختیــار گرفتــه و توانســتند 

بــر ســاختان های دولتــی، نظامــی و دادگســرتي شــهر تعــز تســلط یابنــد. نیروهــاي انصاراللــه 

پــس از کنــرتل تعــز، بــه ســمت شــهر عــدن کــه کانــون توطئــه علیــه انصــار اللــه بــود و منصــور 

هــادي نیــز در آنجــا حضــور داشــت، حرکــت کــرده و روز 25 مــارس توانســتند کنــرتل ایــن شــهر 

را نیــز در اختیــار گیرنــد. منصــور هــادي بــار دیگــر و ایــن بــار از عــدن فــرار و بــه خــارج از یمــن 

گریخــت کنــرتل انصــار اللــه بــر شــهر جنوبــی و راهــردي عــدن به منزلــه پایــان دوران انتقالــی 

منصــور هــادی بــود. )فیروزکالئــی، 1394: 170(  بــا ایــن اتفاقــات در ســال 2015 میــالدی، حملــه 

هوایــی جمعــی از کشــورهای منطقــه بــه رهــری عربســتان ســعودی بانــام طوفــان قاطعیــت 

ــور  ــج کش ــای پن ــت. هواپیاه ــه یاف ــد ادام ــای امی ــات احی ــام عملی ــدازآن بان ــد و بع ــاز ش آغ
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ــی، قطــر، کویــت  عضــو شــورای همــکاری خلیج فــارس شــامل عربســتان، امــارات متحــده عرب

و بحریــن بــه همــراه مراکــش، اردن و ســودان در ایــن حملــه مشــارکت کردنــد. ایــن عملیــات 

ــح  ــه صال ــی عبدالل ــان عل ــه و حامی ــار الل ــه انص ــادی و علی ــور ه ــت منص ــت از دول در حای

رئیس جمهــور ســابق یمــن صــورت گرفتــه کــه صنعــا پایتخــت یمــن و بیشــرت مناطــق شــالی را 

ــن  ــارس به جــز عــان در ای ــکاری خلیج ف ــه کشــورهای عضــو شــورای هم ــد. هم در اختیاردارن

ــای  ــک و جنگنده ه ــاب موش ــکوهای پرت ــی، س ــاع هوای ــز دف ــد. مراک ــت کرده ان ــات رشک عملی

شــبه نظامیان و همچنیــن کاخ ریاســت جمهــوری صنعــا ازجملــه اهــداف جنگنده هــای ائتــالف 

ــر  ــه تأسیســات زی ــه ب ــا حمل می باشــند. در طــول ایــن جنــگ، هواپیاهــای عربســتان بارهــا ب

بنایــی یمــن ازجملــه دو نیــروگاه البیظــاء و صعــده خســارات زیــادی بــه ایــن تأسیســات وارد 

ــین زادگان، 239:1399( ــی و حس ــد. )نعیم کرده ان

ــوردار اســت.  ــز برخ ــده نی ــت ایاالت متح ــدام خــود از حای ــن اق ــعودی در ای ــتان س عربس

زمانــی کــه عربســتان ســعودی یمــن را به عنــوان اســتان تابعــه ریــاض معرفــی کــرد، ایاالت متحده 

آمریــکا از آن حایــت کــرد تــا مطمــن شــود کــه عربســتان بتوانــد بــر تنگــه باب املنــدب و جزایر 

ســوکوترا1 مســلط گــردد. باب املنــدب یــک تنگــه مهــم راهــردی بــرای دریانــوردی بین املللــی و 

انتقــال انــرژی اســت کــه خلیج فــارس را از طریــق اقیانــوس هنــد بــه دریــای مدیرتانــه از طریــق 

دریــای رسخ متصــل می منایــد. ایــن تنگــه درســت به انــدازه کانــال ســوئز بیــن آســیا، آفریقــا و 

ــد در  ــی منی توان ــه عربســتان ســعودی به تنهای ــد دانســت ک ــن، بای ــت دارد. بنابرای ــا اهمی اروپ

برابــر جمهــوری اســالمی ایــران مقابلــه منایــد. راهــرد عربســتان ســعودی ایــن بــوده اســت کــه 

یــک نظــام اتحــاد منطقــه ای را بــرای مواجــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران ترســیم منایــد. بــر ایــن 

اســاس عربســتان ســعودی ائتالفــی را بــا بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــرای مقابلــه بــا 

ــدرت خــود  ــش ق ــرای افزای ــع عربســتان ب ــران شــکل داده اســت. در واق ــوری اســالمی ای جمه

ــه  ــی و همــکاران، 49:1398-48( ب ــادر خان ــرا زده اســت. )به ــه ســازی برون گ ــه موازن دســت ب

.1 Socotra
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ــه  ــل ب ــازمان مل ــتادة س ــالش فرس ــه ت ــادي، نتیج ــور ه ــاب منص ــران، انتخ ــي تحليلگ ــر برخ نظ

ــه قــدرت رســيد. ســفارت  ــح، ب ــه صال ــن وي به جــای عــي عبدالل ــود. بنابراي ــکا ب ســفارت آمري

آمريــکا در »صنعــا«، يکــي از مهم تریــن بازيگــران صحنــه ســيايس در ميــن اســت و تــالش کــرد 

تــا از طريــق رهــران ميــن برایــن کشــور تســلط کامــل داشــته باشــد. همچنــن ايجــاد و تقويــت 

گروه هــای انحــرايف و تكفــريي، ماننــد »داعــش« و »القاعــده« توســط غــرب و دولت هــای 

ــت  ــي دانس ــگ نيابت ــن جن ــادي از اي ــوان من ــوان، به عن ــه را ميت ــا در منطق ــانده آن ه دست نش

کــه حتــی بخــي از ميــن، در اختيــار نريوهــاي القاعــده قــرار گرفــت و آن هــا وفــاداري و بيعــت 

ــراي ميــن محســوب می شــود.  ــگ خطــري ب ــن زن ــه اي ــد ک ــرده ان ــه داعــش اعــالم ک خــود را ب

)شــادلو، 56:1393( بــه عــالوه از ســال 2015، ایــاالت متحــده تســلیحات و حایــت نظامــی بــه 

رژیم هــای ســعودی و امــارات ارائــه کــرده اســت کــه بیشــرت آن در یمــن مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه اســت. بــر اســاس گــزارش دفــرت پاســخگویی دولــت در ژوئــن 2022، ایــاالت متحــده از 

ســال 2015 - ســال اول جنــگ یمــن - تــا ســال 2021 ، بیــش از 54 میلیــارد دالر تســلیحات بــه 

عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی فــروش داشــته اســت. 2021 - دوره ای کــه تفکیــک 

کامــل بــرای آن در دســرتس اســت - فــروش بــه عربســتان ســعودی و امــارات 17 درصــد از کل 

ــه خــود اختصــاص  ــاالت متحــده را ب ــت ای ــروش نظامــی خارجــی دول ــه ف ــروش تحــت برنام ف

داد. داده هــا بیانگــر ایــن اســت کــه پیامدهــای جنــگ در یمــن فاجعه بــار بــوده اســت. بیــش 

از 24000 نفــر در حمــالت هوایــی بــدون تبعیــض جــان خــود را از دســت داده انــد، از جملــه 

نزدیــک بــه 9000 غیرنظامــی، کــه در اثــر مببــاران اهدافــی ماننــد بازارهــا، تأسیســات تصفیه آب، 

ــن گره خــورده اســت. بســیاری  ــی مراســم تدفی ــوس مدرســه، عروســی و حت بیارســتان ها، اتوب

ــا اســتفاده از مهــات  ــی ســلطنتی عربســتان ســعودی ب ــروی هوای ــن حمــالت توســط نی از ای

ــات  ــر اســاس تحقیق ــاالت متحــده انجام شــده اســت. ب ــن شــده توســط ای و هواپیاهــای تامی

ــل  ــا، تعــداد قاب ــی در دانشــکده حقــوق کلمبی ــروی امنیت مشــرتک واشــنگن پســت و ناظــر نی

توجهــی از حمــالت توســط جت هایــی کــه توســط رشکت هــای آمریکایــی ســاخته، نگهــداری و 
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ــد انجام شــده  ــده بودن ــاالت متحــده آموزش دی ــی کــه توســط ای فروخته شــده و توســط خلبانان

اســت. محــارصه هوایــی و دریایــی بــه رهــری عربســتان ســعودی مانــع از واردات اقــالم حیاتــی 

ماننــد ســوخت، مــواد غذایــی و تجهیــزات پزشــکی شــده و یمــن را تــا مــرز قحطــی پیــش بــرده 

و منجــر بــه کشــته شــدن نزدیــک بــه 400000 نفــر شــده اســت.  )Hartung, 2022( مخاطــرات 

ــت  ــث امنی ــامل بح ــی ش ــم نظام ــث تهاج ــر بح ــالوه ب ــه ع ــیا در نتیج ــرب آس ــای غ ناامنی ه

ــی، مهاجــرت، بهداشــت و.. . می شــود. انســانی، غذای

حمایت از ناآرامی های داخل کشورها

هرچنــد رژیــم آل ســعود رویکــرد محافظــه کاری را در برابــر انقالبــات عربــی از خود نشــان داد 

و بــه بحریــن و یمــن نیــز جهــت حفــظ رژیــم هــای حاکــم اقــدام نظامــی کــرد امــا بــرای تغییــر 

رژیــم در ســوریه تــالش وافــری از خــود نشــان داد. دربــاره تحــوالت ســوریه تفاســیر و دیدگاه هــای 

ــی از  ــدی را ناش ــن فراین ــران چنی ــل گ ــی از تحلی ــود دارد. برخ ــی وج ــی متعارض ــف و حت مختل

ــد  ــن اعتقادن ــر ای ــی ب ــد امــا عــده ای از ناظــران بین امللل گروه هــای اجتاعــی در ســوریه می دانن

کــه حــوادث ســوریه بیــش از آنکــه منشــأ داخلــی داشــته باشــد، دارای منبــع خارجــی اســت و 

مشــکالت داخلــی ســوریه فرصتــی بــرای بهره بــرداری و رقابــت بازیگــران منطقــه ای و بین املللــی 

ــا اســتناد بــه دخالت هــای  ایجــاد کــرده اســت. کارشناســان معتقــد بــه دیــدگاه و تحلیــل دوم، ب

ــکا، فرانســه، آملــان، ارسائیــل، عربســتان ســعودی، قطــر و ترکیــه در بی ثبات ســازی ســوریه،  آمری

بــر ایــن باورنــد کــه جوهــره اعرتاضــات در ایــن کشــور، متفــاوت از جنبش هــای مردمــی کشــورهای 

منطقــه اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه مداخلــه بازیگــران خارجــی در تحــوالت داخلــی ســوریه 

به منزلــه یــاری بــه مــردم نیســت بلکــه مــردم توســط عوامــل بیرونــی مســلح و مجهــز شــده اند. 

)جعفــری فــر و خدیمــی، 32:1400( گرچــه عربســتان در ایجــاد بســیج بین املللــی بــراي مداخلــه 

ــور و  ــن کش ــیان ای ــلیحاتی شورش ــی و تس ــن مال ــق تأمی ــی  از طری ــود ول ــق نب ــوریه موف در س
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البی گــری بــرای تضعیــف دولــت بشــار اســد اقدامــات متعــددی انجــام داده اســت. اتحادیــه عــرب 

نیــز بــه تأســی از عربســتان بــر ضــد اســد فعالیــت می کنــد ازجملــه اقــدام نــوزده کشــور عــرب 

در تاریــخ 27 نوامــر 2011 در اقدامــی هاهنــگ علیــه ســوریه و مــورد تحریــم مالــی و بانکــی 

قــرار دادن ایــن کشــور کــه منجــر بــه کاهــش ارزش پــول ســوریه تــا میــزان زیــادي شــد. )کوهکــن 

و تجــری،120:1393( حایــت از معارضیــن ســوري و ایفــاي نقــش فعــال در کنــرتل بحــران ســوریه 

در جهــت ارتقــا نقــش و جایــگاه منطقــه ای عربســتان در نــزد کشــورهای عربــی و غربــی انجــام 

ــا  نگرانی هایــی کــه در مــورد نفــوذ منطقــه ای ایــران  ــا حایــت آمریــکا و ب گرفــت. عربســتان ب

به خصــوص در میــان شــیعیان و محــور مقاومــت دارد، تــالش می کنــد بــه پشــتوانه درآمــد نفتــی 

و حایــت غــرب در صــف مقــدم مقابلــه بــا ایــن محــور قــرار بگیــرد. ایــن کشــور حتــی ســعی 

ــد و از  ــان ده ــنی نش ــیعه و س ــان ش ــزاع می ــی ن ــوریه را نوع ــري در س ــا درگی ــت ت ــته اس داش

ــا  ــوان تنه ــود را به عن ــر خ ــوی دیگ ــرد؛ از س ــت بگی ــنت را در دس ــل س ــري اه ــق ره ــن طری ای

نیــروی توامننــد و بازدارنــده منطقــه ای بــه غربی هــا نشــان بدهــد تــا از حایت هــای آن هــا بیشــرت 

برخــوردار شــود. ایــن کشــور کــه تــا قبــل از بحــران ســوریه بــه دنبــال بهبــود روابــط بــا ســوریه 

باهــدف تضعیــف رابطــه ایــن کشــور بــا ایــران بــود در طــی تحــوالت سیاســی ایــن کشــور رابطــه 

ــه ای را از  ــدرت منطق ــش ق ــر افزاي ــن نظ ــر داد. از ای ــوریه تغیی ــان س ــه ســمت مخالف خــود را ب

طريــق کاهــش قــدرت حامیــان منطقــه ای ايــران و بــا رويکــرد حاصــل جمــع جــري صفــر تعقیــب 

می کنــد تــا عــالوه بــر کاهــش رضيــب امنيتــي ايــران در منطقــه بتوانــد بــه حوزه هــای موضوعــي 

دیگــری چــون مرزهــا، اقــوام و همچنــن مذاکــرات هســته ای و... تــری دهــد. عربســتان ســعودي 

ــران به عنــوان قــدرت عمــده منطقــه،  ــا ای به عنــوان قــدرت درجــه دوم منطقــه ای، در مواجهــه ب

در ســوریه بــا جدیــت علیــه حکومــت آن حرکــت منــوده و قــدرت ایــران را بــه چالــش می کشــد و 

ایــن اســرتاتژي در همپوشــانی بــا منافــع آمریــکا یعنــی قــدرت شــبه هژمــون قرارگرفتــه اســت. در 

ارزیابــی اقدامــات عربســتان می تــوان گفــت در فرصــت بیــداري اســالمی، ملــک عبداللــه شــیپور 

تغییــر در ســوریه را بــه صــدا درآورده اســت. )نیاکویــی،1391:9(
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ــده  ــری ش ــی پیگی ــداف خاص ــا اه ــز ب ــوریه نی ــران س ــتان در بح ــکا از عربس ــت آمری حای

اســت؛ اهــم اهــداف ایاالمتتحــده در بحــران ســوریه را بایــد در تأمیــن امنیــت و منافــع رژیــم 

صهیونیســتی، تضعیــف جبهــه مقاومــت بــا محوریــت ایــران و ســوریه، گســرته نفــوذ و هژمونــی 

ــالش  ــه، ت ــاد اســالم سیاســی در منطق ــوان من ــران به عن ــف ای ــان، تضعی ــه و جه خــود در منطق

ــت  ــق ســقوط بشــار اســد و درنهای ــم صهیونیســتی از طری ــراب و رژی ــح اع ــرای پیشــرد صل ب

ــا  ــود ت ــعی من ــتا س ــن راس ــده در ای ــت. ایاالمتتح ــه دانس ــیه در خاورمیان ــوذ روس ــه بانف مقابل

ــان،  ــای سیاســی از مخالف ــت و حایته ــای ضــد ســوری در شــورای امنی ــب قطعنامهه ــا تصوی ب

ــن، 142:1399( در  ــرد. )احمــدی یقی اهــداف و مالحظــات خــود در بحــران ســوریه را پیــش ب

ــی  ــرد و از طرف ــد ک ــدا خواه ــه پی ــر را در منطق ــت برت ــتان دس ــد، عربس ــقوط اس ــورت س ص

ــرد و  ــر بگی ــه را در نظ ــنیان منقط ــع س ــود، مناف ــد من ــعی خواه ــوریه س ــدۀ س ــرای آین ــم ب ه

یــک نهــاد سیاســی ســنی را در ســوریه بــر رسکار آورد، روی کار آمــدن یــک دولــت ســنی 

میانهــرو، عربســتان در منطقــه وضعیــت مســاعدی پیــدا خواهــد منــود و منطقــه بیش از گذشــته 

در جبهــۀ سیاســتهای محافظهــکاری عربــی قــرار خواهــد گرفــت. در صــورت کــه ایــن گزارههــا 

عملیاتــی گــردد، تــداوم بازیگــری عربســتان بیــش از گذشــته مســیر خواهــد شــد. امــا در صــورت 

تحقــق ســناریوی دوم، یعنــی بقــای نظــام ســوریه، طبیعتــا سیاســتهای دو کشــور تقابــل بیشــرتی 

بــه خــود خواهــد گرفــت و عربســتان بیــش از گذشــته و ایــن بــار در قالــب رویکــردی همــراه بــا 

فشــارهای بیناملللــی از ســوی امریــکا و متحــدان منطقهــای بــه اعــال فشــار خواهــد پرداخــت و 

رقابــت تعارض آمیــز میــان دو بازیگــر تشــدید خواهــد شــد. همچنــان چالشــهای بــرای عربســتان 

در حوزههــای نفــوذش در لبنــان، فلســطین و رقابتهــای منطقهــای بــا ایــران در پــی داشــته باشــد. 

)حاجــی یوســفی و نهضــت پــور، 118:1400-119( بنابرایــن از عوامــل ناامنــی منطقــه حایــت 

ــت. ــورها اس ــای درون کش از ناآرامی ه
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ارزیابی

ــت  ــردن امنی ــینه ک ــوذ و بیش ــبی، نف ــدرت نس ــش ق ــیک ها برافزای ــطح کالن، نوکالس در س

ــن  ــد. بنابرای ــدرت تأکیددارن ــه ق ــار موازن ــع در کن ــه مناف ــر موازن ــان و ب ــع گرای ــد نوواق هانن

ــه منظــور نفــوذ  ــش و گســرتش قــدرت نســبی خــود ب ــی افزای ــه، کشــورها همــواره در پ نظری

در محیــط پیرامونــی و حتــی فراتــر از آن هســتند. هــدف از نفــوذ، تأثیرگــذاری بــر تصمیــات 

ــط  ــکل دهی محی ــرای ش ــالش ب ــه ت ــن  ب ــت و ای ــود اس ــع خ ــت مناف ــر در جه ــورهای دیگ کش

ــوالً منجــر  ــذاری معم ــذ اثرگ ــع کشــور ناف ــا مناف ــگ ب ــه ای هاهن ــه گون ــه ای ب ــی منطق امنیت

می شــود. در همیــن راســتا عربســتان ســعودی بــا  حایــت آمریــکا اقــدام بــه حملــه بــه بحریــن 

ــرای تأمیــن  ــر در بحــران ســوریه ب ــه  مؤث ــه رهــری خــود،  مداخل ــا ائتــالف عربــی ب و یمــن ب

منافــع خودکــرده اســت. )ســادات الونــد و ســادات حســینی، 20:1399-19( در ادامــه بــه ســه 

دلیــل کــه منافــع آمریــکا اقتضــا می کنــد منطقــه غــرب آســیا از صلــح و ثبــات و امنیــت پایــدار 

ــود: ــاره می ش ــد اش ــوردار نباش برخ

الــف( خــأ امنیتــی موجــب شــکل گیری رقابــت بــرای کســب قــدرت در منطقــه می شــود. 

در پــی حــوادث 11 ســپتامر و آغــاز اقدامــات نظامــی امریکا عليـــه طالبـــان در افغانســـتان کـــه 

در راســـتای سياســت مبــارزه بــا تروریســم صــورت می گرفــت، عــراق متهــم بــه پنهــان کـــردن 

تســـليحات کشــتارجمعی و انجــام اقدامــات تروریســتی و همــکاری بــا طالبــان، دومــن کشــوری 

بــود کــه درراســتای ایـــن سياســـت موردحملــه قــرار می گرفــت. ایــن تهاجــم به جــای کاهــش 

ــر  ــدیدتر و پیچیده ت ــده را ش ــوج دوم القاع ــد و م ــت ش ــش و تقوی ــب افزای ــم، موج تروریس

ــوز  ــس ني ــری واپ ــال خ ــذار کان ــميت، بنیان گ ــن اس ــا ش ــه ای ب ــا در مصاحب ــرد. اوبام ــاد ک ایج

ــتقيم پيـــدایش گـــروه  بــه ایــن واقعیــت اذعــان می کنــد و می گوید:گــروه داعــش نتيجــه مسـ

القاعـــده در عــراق اســت کــه هنــگام حملــه مــا بــه ایــن کشــور تشــکيل شــد و این یــک مثــال 

بــارز پیامدهــای ناخواســـته ایــن جنــگ بــود. کــه ایــن پذیــرش خــود شــاهدی اســت بــر رابطــه 
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عليــت بــن مالحظــات نظامــی غربــی و شــکل گیری گروه هــای شــبه نظامی ارتجاعــی در جهــان 

ــروه  ــر خواســن گ ــرای ب ــراق مســري را ب ــه ع ــکا ب ــی امری ــه نظام ــن راســتا حمل اســالم در همی

ارتجاعــی داعــش همــوار کــرد. )طاهــری، 185:1396( بدیــن ترتیــب، پــس از خــروج نیروهــای 

ــن  ــراق در تأمی ــت ع ــی دول ــی از آن و ناتوان ــده ناش ــود آم ــه وج ــدرت ب ــأ ق ــی و خ آمریکای

ــد. ظهــور  ــل داعــش در عــراق رشــد یافتن ــی، گروه هــای افراطــی خشــونت گرا مث امنیــت داخل

مجــدد خشــونت افراطــی در عــراق باعــث انتقاداتــی بــه تصمیــات سیاســت خارجــی اوبامــا 

شــد. در همیــن راســتا، بی میلــی اوبامــا در کاربــرد نیــروی نظامــی در ســوریه پــس از کاربــرد 

ــی اســت  ســالح های شــیمیایی توســط بشــار اســد و عــدم مســلح کــردن شورشــیان از انتقادات

کــه مخالفــان اوبامــا مطــرح می کردنــد. )کریمــی فــرد، 170:1394( در حیطــه عوامــل خارجــی 

نیــز گراهــام فولــر در مطالعــه خــود تحــت عنــوان آینــدٔە اســالم سیاســی، نشــان می دهــد کــه 

چگونــه سیاســت های آمریــکا باعــث تریــع و رشــد افراط گرایــی در جنبش هــای اسالمی شــده 

اســت. او می نویســد: «علیرغــم جایــگاه تئوریــک آمریــکا بــرای گســرتش دمکراســی و لیرالیســم 

ــه بیشــرت دوســت دارد دولت هــای  ــل نشــان داده ک ــام عم ــت واشــنگن در مق ــان، دول در جه

ــه  اقتدارگــرا در کشــورهای عربــی حاکــم باشــند و اســتقرار دولت هــای دموکراتیــک را مــر ب

حــال خــود می دانــد »طبیعــی و عــادی اســت کــه در جــو رسکوبگرانــه و اســتبدادی، جریانــی 

ــم، از  ــن راه ه ــد و در ای ــدرت باش ــب ق ــال کس ــه دنب ــد ب ــی بخواه ــالم گرایی افراط ــد اس مانن

ارزش هــای اســالمی اســتفاده کنــد و آن را وســیله ای بــرای ابــراز نارضایتــی علیــه ایــن حکومت هــا 

قــرار دهــد. رهــران افراط گــرای دارای شــخصیت کاریزماتیــک نیــز بــه بســیج توده هــای مــردم 

ــداف  ــت اه ــی و در جه ــن رهران ــت چنی ــت حای ــردم تح ــت م ــد. درنهای ــلان می پردازن مس

ــل  ــز متوس ــی نی ــونت های افراط ــه خش ــزوم ب ــورت ل ــوند و در ص ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب آن ه

می شــوند. )کیانــی، 81:1394( میــراث سیاســت خارجــی اخیــر ایاالت متحــده در منطقــه 

ــورهای  ــخ در کش ــات تل ــه احساس ــر ب ــوریه - منج ــراق و س ــتان، ع ــژه افغانس ــیع تر - به وی وس

ــس  ــخ دهندگان پ ــر پاس ــال 2019، 66٪ ازنظ ــنجی از س ــک نظرس ــت. در ی ــده اس ــان ش عرب زب
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 ,cataloniaglobal(  ــرای امنیــت جهــان عــرب اســت ــد ب ــن تهدی ــکا فعال تری ــل، آمری از ارسائی

2022(. بــه عــالوه بــا اعــالم اوبامــا اعــالم کــرده بــود کــه منطقــه رشق آســیا در اولویــت سیاســت 

خارجــی آمریــکا قرارگرفتــه اســت و از همیــن رو عربســتان بــا نگرانی هایــی کــه در مــورد رهــری 

و در مــورد اولویت هــای سیاســت های ایاالت متحــده در خاورمیانــه در طــول ریاســت های 

ــه گســرتش حــوزه  ــم ب ــا داشــت تصمی ــاراک اوبام ــوش و ب ــو ب ــوری جــورج دبلی ریاســت جمه

امنیتــی خــود گرفــت. )Blanchard, 2018:4( ترامــپ نیــز بــا رویــه فــروش ســالح تــالش داشــته 

اســت تــا وضعیــت ناامنــی بــرای عربســتان را بــا فــروش بیشــرت نظامــی مرتبــط کنــد.

منبع:  )هداوند میرزایی، 145:1396(

ب( فــروش اســلحه یکــی از پرســودترین تجارت هــا بــا تولیــد ثــروت مانــدگار بــرای قدرت هــای 

جهانــی اســت. رقابت هــا، چالش هــا و مشــکالت امنیتــی در منطقــه، بزرگ تریــن فرصــت را بــرای 

ــر  ــروت را فراهــم مــی آورد. ب ــع رسشــار ث ــزرگ و رســیدن مناب کارتلهــای تســلیحاتی قدرت هــای ب

اســاس مجموعــه شــاخص های توســعه بانــک جهانــی کــه از منابــع رســمی به رســمیت شناخته شــده 
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گردآوری شــده اســت، هزینه هــای نظامــی )درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی( در عربســتان ســعودی 

ــی )٪ از  ــارج نظام ــعودی - مخ ــتان س ــت. عربس ــده اس ــد گزارش ش ــال 2020، 8.4476 درص در س

ــی( - ارزش هــای واقعــی، داده هــای تاریخــی، پیش بینی هــا و پیش بینی هــا  ــص داخل ــد ناخال تولی

)2022 ,Tradingeconomics( .از بانــک جهانــی در نوامــر 2022 تهیه شــده اســت

)2022 ,Macrotrends(

تــوازن قــدرت ســنتی در خلیــج فــارس همــواره بــه وســیله رقابــت تســلیحاتی میــان بازیگــران 

منطقــه ای هدایــت می شــود. کشــورهای عربــی منطقــه از طریــق موازنــه بــه وســیله نیروهــای 

ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــوازن ب ــال ت ــوند. بااین ح ــد می ش ــده متح ــاالت متح ــا ای ــی خصوص خارج

بــه وســیله نزاع هــای داخلــی و اختالفــات در عــراق، ســوریه و یمــن و اثــر شــدید مخاصــات 

ــی  ــورهای عرب ــده و کش ــل ایاالت متح ــه در مقاب ــران در منطق ــبی ای ــرتاتژیک نس ــوذ اس در نف

ــوالت  ــود، تح ــرب خ ــدان ع ــده و متح ــگاه ایاالت متح ــه ن ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــذار ب تأثیرگ

ــارن در  ــگ نامتق ــرای جن ــش ب ــه توانایی های ــه ب ــا توج ــه ب ــران در منطق ــوذ ای ــا نف ــه ی منطق
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حایــت از عنــارص طرفــدار خــود در کشــورهای عربــی، توســعه قابلیت هــای دریایــی و 

تهدیــدات موشــکی و بالســتیکی نســبت بــه همســایگان خــود بــه عنــوان تهدیــدی جــدی مطــرح 

ــی  ــی و امنیت ــای دفاع ــب، همکاری ه ــن ترتی ــه ای ــتمی، 196:1396( ب ــوری و رس ــود. )من می ش

ایاالت متحــده و اعــراب و بازســازی اتحــاد آن هــا در آینــده، نقــش موثــری در راهردهــای مهــم 

ــر معــادالت جــاری و تحــوالت آینــده منطقــه و جهــان ایفــا میکنــد.  منطقــه ای و بین املللــی ب

بنابرایــن بــر اســاس ایــن مفروضــه هاســت کــه والــت معتقــد اســت کشــورها دســت بــه امــر 

ــان:197( ــد. )ه ــازی می زنن ــه س موازن

ــاخص  ــای ش ــد چهره ه ــود تأکی ــتی؛ باوج ــم صهیونیس ــرای رژی ــدار ب ــت پای ــاد امنی ج( ایج

ــد جــدی از ســوی  ــچ تهدی ــته هی ــال های گذش ــا دشــمنان اســالم، در س ــارزه ب ــر مب ــری ب تکفی

ســلفی های تکفیــری متوجــه صهیونیســت ها و رژیــم اشــغالگر قــدس نشــده اســت. لــذا 

ــکا در سیاســت ها هســتیم.  ــی آمری شــاهد یــک دوگانگــی متضــاد در مواضــع اعالمــی و اعال

ــکا در حایــت از دمکراســی در حــال حــارض نظــام  ــه اول اینکــه علی رغــم ادعاهــای آمری نکت

ــکا مســتبدترین نظــام سیاســی  ــوان متحــد اســرتاتژیک آمری سیاســی عربســتان ســعودی به عن

ــض  ــان را نق ــی، آزادی بی ــان، دموکراس ــوق زن ــرش، حق ــوق ب ــدت حق ــه به ش ــت ک ــه اس منطق

می کنــد. راهردهــای ایــن کشــور پــس از رشوع بحران هایــی ناشــی از بهــار عربــی در منطقــه 

خاورمیانــه درگیــر شــدن و مداخلــه در منطقــه اســت تــا بــا مدیریــت تحــوالت آن به نوعــی از 

ــر عربســتان ســعودی به طــور ســنتی  ــد. به عبارت دیگ ــری کن ــه کشــورش جلوگی ورود بحــران ب

ــالمی  ــدار اس ــوالت بی ــا تح ــه ب ــت و در رابط ــوده اس ــه ب ــه کار در منطق ــر محافظ ــک بازیگ ی

ــال حــذف تهدیــدات و حفــظ امنیــت خــودش اســت. )اســاعیل زاده  ــه دنب در جهــان عــرب ب

ــكا و  ــه آمري ــت ك ــرتش ياف ــي گس ــن در رشايط ــوالت مي ــد تح ــم، 36:1400( رون ــور ابراهی و پ

رژيــم صهيونيســتي از افزايــش تعــارض بــن گروه هــا و كشــورهاي اســالمي حايــت بــه عمــل 

می آورنــد. ازآنجایی کــه عربســتان در زمــره متحــدان راهــردي آمريــكا و رژيــم صهيونيســتي در 

منطقــه تلقــي می شــود، هرگونــه كنــش عمليــايت نريوهــاي نظامــي عربســتان هاننــد آنچــه كــه 
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ــا آمريــكا محســوب می شــود.  ــاد، تابعــي از هاهنگ ســازی های راهــردي ب در ميــن اتفــاق افت

ــب  ــتان موج ــات عربس ــه اقدام ــت ک ــن اس ــت ای ــن حای ــل ای ــژاد، 136:1394( دلی ــی ن )مصل

درگیــر شــدن کشــورهای اســالمی بــا یکدیگــر شــده و ایــن امــر بــه کاهــش اتحــاد آن هــا علیــه 

ارسائیــل منجــر می شــود و در نتیجــه ارسائیــل امنیــت نســبی خــود را افزایــش می دهــد. وزیــر 

خارجــه آمریــکا در متــاس تلفنــی بــا همتایــان خــود در کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس 

ــه توســط  ــه ای ک ــرد. در بیانی ــه یمــن اعــالم ک ــی عربســتان ب ــت خــود را از تجــاوز هوای حای

ــاره تحــوالت یمــن منتــرش شــد آمــده اســت کــه  اوبامــا در  شــورای امنیــت ملــی آمریــکا درب

حایــت از اقدامــات شــورای همــکاری خلیج فــارس بــرای دفــاع در برابــر خشــونت حوثی هــا، 

مجــوز الزم بــرای ارائــه حایت هــای تدارکاتــی و اطالعاتــی بــه رشــته عملیــات نظامــی زیــر نظــر 

شــورای همــکاری خلیج فــارس را صــادر کــرده اســت. گرچــه نظامیــان آمریکایــی بــرای حایــت 

ــاد  ــه ایج ــکا ب ــی آمری ــرد ول ــد ک ــی نخواهن ــدام نظام ــن اق ــتقیاً در یم ــا، مس ــن تالش ه از ای

ــرای ایجــاد هاهنگــی در حایت هــای نظامــی و  ــا عربســتان ب ــزی مشــرتک ب شــبکه برنامه ری

ــرات ایجادشــده در عرصــه سیاســی یمــن،  ــکا اســت؛ متعاقــب تحــوالت و تغیی ــی آمری اطالعات

شــورای امنیــت ضمــن چشــم بســن بــر تجــاوز آل ســعود قطعنامــه 2216 را در 15 آوریــل 2015 

صــادر کــرد. قطعنامــه مذکــور در جلســه بررســی اوضــاع یمــن، بــا 14 رأی مثبــت اعضــا دائــم 

ــر  ــه 2216 پیش ت ــس قطعنام ــد. پیش نوی ــب ش ــیه تصوی ــع روس ــک رأی ممتن ــم و ی ــر دائ و غی

ــه  ــود ک ــده ب ــارس ارائه ش ــکاری خلیج ف ــورای هم ــای ش ــی از اعض ــه منایندگ ــوی اردن و ب از س

ــل  ــه تبدی ــه قطعنام ــس، آن را ب ــاد پیش نوی ــرش بی چون وچــرای مف ــت ضمــن پذی شــورای امنی

ــور  ــح رئیس جمه ــه صال ــی عبدالل ــراه عل ــه هم ــر اســاس بندهــای آن رهــر حوثی هــا ب ــرد. ب ک

ســابق یمــن و پــرش )احمــد( تحریــم شــدند. همچنیــن تحریم هــا شــامل ممنوعیــت صــادرات 

ســالح،  توقیــف پــول و دارائی هــا و ممنوعیــت ســفر بــرای عبدامللــک حوثــی رهــر حوثی هــا و 

احمــد فرمانــده ســابق نیــروی گارد جمهــوری و پــر علــی عبداللــه صالــح رئیس جمهــور ســابق 

ــی از پایتخــت و نهادهــای  ــه و کمیته هــای انقالب ــر خــروج انصــار الل یمــن اســت. در ادامــه ب
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ــس  ــج کنفران ــارس، نتای ــکاری خلیج ف ــه طــرح شــورای هم ــر ب ــن درگی ــدی طرفی ــی و پایبن دولت

جامــع گفتگوهــای ملــی و قطعنامه هــای مربوطــه شــورای امنیــت و تســهیل امــور بــرای عبــور 

از دوره انتقالــی و تشــکیل دولــت وحــدت ملــی تأکیــد دوبــاره شــده اســت. در ایــن قطعنامــه 

از طرف هــای نــزاع خواسته شــده اســت کــه شــهروندان غیرنظامــی را موردحایــت قــرار دهنــد. 

)نعیمــی و حســین زادگان، 255:1399(

سیاســت اســرتاتژیک آمریــکا در مقطــع جنــگ رسد در دو مرحلــه بــه گســرتش اســالم گرایی 

رادیــکال در خاورمیانــه کمــک کــرد. در مرحلهــٔە اول کمــک مســتقیم و حایــت از اســالم گرایان 

در افغانســتان جهــت جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم و در مرحلــه دوم حایــت از اقتدارگرایــی 

ــه  ــه بهان ــز ب ــکا نی ــه عــالوه امری ــی، 82:1394( ب ــه. )کیان ــن منطق حکومت هــای اســتبدادی ای

تأمیــن نظــم و امنیــت  هــر نــوع مبــارزه و جنبــش مردمــی در بحریــن، یمــن و نیــز عربســتان 

ســعودي را رسکــوب کــرد و همچنــان طرفــدار حفــظ وضــع موجــود )بقــاي نظام هــای ســلطنتی 

و مســتبد عــرب( در خلیج فــارس و یمــن اســت کــه مانــع حاکمیــت مــردم بــر رسنوشــت 

ــا دیدگاه هــای آلفــرد ماهــان دارد. ماهــان در  ــی ب ــی باالی ــار همخوان ــن رفت خــود می شــود. ای

چارچــوب نظریــه قــدرت دریایــی معتقــد بــود کــه امپریالیســم منی توانــد از نظــر مکانــی ثابــت 

ــا بایــد توســعه یابــد یــا ســقوط کنــد. )التیامــی نیــا و همــکاران، 192:1395( بنابرایــن  مبانــد ی

بحران هــای مــداوم در منطقــه در راســتای سیاســت های آمریــکا و اهــداف آن از جملــه درگیــر 

ــرن  ــه ق ــل اســت. طــرح معامل ــه ارسائی ــدون توجــه ب ــا یکدیگــر ب شــدن کشــورهای اســالمی ب

ــایه  ــالم شــد در س ــه در ســال 2016 اع ــل ک ــه مناقشــه فلســطین و ارسائی ــان دادن ب ــرای پای ب

ــی  ــارین پالسـ همیــن آشــوب های منطقــه رقــم می خــورد. اســتفان والــت در یادداشــتی در فـ

بیــان کــرد طـــرح صـــلح غـــرب آســیا نشـــانه از رویکـــرد یک جانبه گرایــی ایاالت متحــده اســت، 

ــیا  ــرب آس ــح در غ ــدف صل ــی ذره ای از ه ــرح حت ــن ط ــه ای ــد ک ــان می کن ــه بی ــت در ادام وال

ــت  ــرای حفــظ امنی ــکا ب ــرد)ذکاء  دادگســرت و محمــدی، 76:1401(. آمری ــد بـ ــیش نخواهـ را پـ

ــه  ــی ک ــرا در حال ــاز دارد زی ــا عربســتان ســعودی نی ــط ب ــت رواب ــه تقوی ــم صهیونیســتی ب رژی
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ــل را دشــمن نخســت خــود تعریــف کــرده اســت، تعــارض و  ــران، ارسائی جمهــوری اســالمی ای

ــرب آســیا  ــه غ ــل را در منطق ــد ارسائی ــا عربســتان ســعودی میتوان ــل ب ــط ارسائی ــش در رواب تن

ــان  ــط می ــکا عادی ســازی رواب ــن اســاس، آمری ــد. برای ــی بیشــرتی مواجــه کن ــا مشــکالت امنیت ب

ــط کشــورهای  ــاض از عادی ســازی رواب ــت ری ــن حای ــل و عربســتان ســعودی و همچنی ارسائی

عربــی بــا ارسائیــل را در قالــب پــروژه آبراهــام مــورد توجــه قــرار می دهــد. در واقــع، یکــی از 

رشط هــای حایــت آمریــکا از عربســتان ســعودی، تنــش کمــرت ریــاض بــا تل آویــو و یــا حرکــت 

آن در مســیر عادی ســازی روابــط بــا ارسائیــل اســت. ایــن نگــرش نیــز حاکــی از اهمیــت رژیــم 

ــی، 273:1400( ــکا اســت. )عــادی و علیخان ــرای ایاالــت متحــده آمری صهیونیســتی ب

نتیجه گیری

آمریــکا بــا حملــه نظامــی بــه افغانســتان و عــراق اولیــن زمینه هــای حضــور عمــده خــود و 

ــن  ــن کشــور ای ــه را رقــم زد. بااینکــه هــدف ای ــی را در منطقــه خاورمیان ــع گســرتش ناامن به تب

بــود تــا بتوانــد ســایر کشــورها را بــه لحــاظ امنیتــی، نظامــی و اقتصــادی و سیاســی بــه خــود 

ــرای خــود و  ــی ب ــن کشــورها مخاطــرات جــدی فراوان ــردن ای ــا ناامــن ک ــی ب وابســته ســازد ول

ــن  ــد از فروپاشــی شــوروی ای ــه بع ــود ک ــن ب ــاالت متحــده ای ــود. تصــور ای کشــورها ایجــاد من

کشــور به منظــور حفــظ منافــع بلندمــدت خویــش و جلوگیــری از رشــد و ارتقــای جایگاه هــای 

ــور در اردوگاه  ــایر کش ــزودن  س ــظ و اف ــا حف ــن و ی ــیه، چی ــران، روس ــون ای ــورهای همچ کش

خویــش الزم اســت خــود بــه صــورت مســتقیم در ایــن منطقــه حضــور یابــد و مانــع از گســرتش 

ــه افغانســتان و  ــه ب ــم حمل ــه شــود. بااین حــال علی رغ ــا و دشــمنان خــود در منطق ــوذ رقب نف

ــه  ــن کشــورها ب ــی در ای ــج ایده هــای غرب ــوب و تروی عــراق نتوانســت در اســتقرار نظــم مطل

موفقیتــی دســت یابــد از همیــن رو بــرای کاســن از میــزان تلفــات جانــی و مالــی تــالش کــرد تــا 

مجــدداً نقــش ســایر کشــورهای متحــد کــه در راس آنهــا عربســتان قــرار دارد را ارتقــا دهــد. برای 
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ایــن منظــور آمریــکا از طریــق حایت هایــی کــه از عربســتان و سیاســت هــای ایــن کشــور در 

منطقــه انجــام داد باعــث شــد تــا عربســتان ســهم بســزایی در تحــوالت و ناآرامی هــای منطقــه 

داشــته باشــد. بــا افــزودن فاکتورهایــی چــون ایران هراســی، شیعه هراســی و خطــر محــور 

مقاومــت مســئله بــرای عربســتان نیــز بــرای پذیــرش ایــن نقــش بیــش از پیــش شــد. 

ــه شــامل تشــویق  ــکا ک ــا حایت هــای آمری ــا ب ــالش داشــت ت ــن منظورت ــرای ای عربســتان ب

بــه تهاجــم و عــدم تحت فشــار قــرار دادن عربســتان بــرای تغییــر سیاســت داخلــی و خارجــی، 

انعقــاد قراردادهــای ســنگین نظامــی و حایــت از اقدامــات عربســتان در ســازمان های 

بین املللــی بــه ماجراجویــی و اقدامــات فرامــرزی دســت زنــد. در ایــن راســتا بایــد گفــت آنچــه 

موجــب ناامنی هــای غــرب آســیا در ســایه اقدامــات عربســتان بــا حایــت آمریــکا بــوده اســت 

شــامل ترویــج تفکــر افراط گرایــی، حملــه نظامــی شــامل حملــه عربســتان بــه بحریــن و یمــن 

ــرای  ــا عربســتان انجــام شــد و در نهایــت تــالش ب ــا حایــت کشــورهای دیگــر همســو ب کــه ب

ــت از داعــش و  ــا حای ــی ب ــه جنــگ نیابت ــم بشــار اســد و متوســل شــدن ب ســاقط کــردن رژی

مخالفــان اســت. در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد کــه چگونــه ایــاالت متحــده توانســته اســت  

ــری  ــه درگی ــل ب ــزات، انحــراف مســائل جهــان اســالم از ارسائی ــه اهدافــی چــون فــروش تجهی ب

ــه  ــت روحی ــایه تقوی ــا در س ــاکش و جنگ ه ــت کش ــر و تقوی ــا یکدیگ ــالمی ب ــورهای اس کش

ــد. ــن کشــورهای اســالمی دســت یاب ــرد- باخــت بی ــازی ب ــی ب ســازش ناپذیری و تلق
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