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پیشگفتار

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، تحوالت سریع 
کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های  و درهم تنیده آنان است. چنین امری، امکان 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده 
کشورها از یک سو و شبکه ای دیدن تحوالت آن ها در چارچوب معادالت  از تحوالت 
و  عینی تر  را  تحلیل  که  است  ضروری  امری  دیگر،  سوی  از  بین المللی  و  منطقه ای 

پیش بینی های نزدیک به واقع را دقیق تر خواهد ساخت.

اندیشکده راهبردی تبیین با فهم چنین ضرورتی، هم چون گزارش های ساالنه از برخی 
گزارش های تحلیلی  از رویدادها و روندهای  کشورها در سال 94، این بار هم تدوین 
کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به 
جامعه تحلیل گران منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل سوم انقالب 

اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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مقدمه

عربستان سعودی در سال 95 با چالش های گوناگونی روبرو بود. جنگ یمن، بحران 
سوریه و مشکالت اقتصادی بخشی از بحران های سال گذشته سعودی ها بود. در سال 
گذشته سعودی ها شکایت های متعدد عربستان از ایران در سازمان های بین المللی 
برای تکمیل راهبردی اصلی شان در منطقه یعنی ایجاد یک پیمان منطقه ای علیه 
تهران انجام دادند. به طور خالصه می توان گفت تالش برای اجماع سازی علیه ایران و 

محور مقاومت اصلی ترین راهبرد سیاست خارجی سعودی در سال 95 بود.
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1. سیاست داخلی

1-1. تداوم جنگ یمن و مخاطرات پیش بینی نشده
مرگ ملک عبداهلل و آغاز پادشاهی ملک سلمان همراه با تغییر و تحوالت بزرگ در 
عرصه داخلی و منطقه ای بود که منجر به عبور عربستان از سیاست محافظه کارانه سابق 
به سمت یک سیاست تهاجمی منطقه ای شد. تحلیل گران این تغییر را در چارچوب 
تالش محمد بن سلمان وزیر دفاع برای کسب قدرت و رساندن خود به پادشاهی خاندان 
آل سعود ارزیابی کردند. با آغاز سال 94، عربستان به بهانه سرکوب انصاراهلل در فروردین 
ماه، رسمًا حمله به یمن را آغاز نمود. حمالت ائتالف استیجاری آل سعود به یمن که قرار 
گذشت 23 ماه، بدون  بود نتیجه سریع در پی داشته و با قاطعیت همراه باشد، بعد از 
هیچ دستاوردی به شکست رسیده است. از طرفی جنگ یمن، مخاطرات و تهدیدات 

پیش بینی نشده ای را پیش روی رژیم آل سعود قرار داده است.

فروپاشی عملی ائتالف استیجاری و تصادم اهداف متفاوت و متعارض امارات و آل 
سعود به عنوان بازیگران اصلی ائتالف در مورد تجزیه یا وحدت یمن، در مورد خودسری 
امارات در جنوب یمن، در مورد توافق و یا عدم توافق بر روی ریاست  جمهوری عبدربه 
منصورهادی رئیس جمهور مستعفی یمن و همچنین در مورد نقش علی عبداهلل صالح 
و پسرش احمد علی عبداهلل صالح و... اختالفات دو بازیگر اصلی ائتالف را به منصه ی 

ظهور گذاشته است.

مضاف بر این، اصابت موشک های انصاراهلل به 3 استان جنوبی و محیط امنیتی 
عربستان )عسیر، نجران و جیزان( ، شکل گیری خأل امنیتی در جنوب عربستان و تسهیل 
تحرک انقالبِی شیعیان ساکن در این مناطق، زیان شدید اقتصادی و تجلی آن در بحران 
و ریاضت اقتصادی و درنتیجه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی و سیاسی این 

بحران بر امنیت خاندان آل سعود است.
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 شکست در تثبیت رئیس جمهور مستعفی وابسته به ریاض در ساحت سیاسی 
یمن، موفقیت انصاراهلل در دولت  سازی و تدارک مشروعیت داخلی از طریق تشکیل 
کنترل انصاراهلل بر تنگه راهبردی  شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی، اشراف و 
باب المندب، تجهیز و به کارگیری موفِق موشک های میان برد و دوربرد برکان، زلزال، 
صمود و... از سوی انصاراهلل تنها بخشی از عالئم و مشخصه هایی هستند که شکست 

ائتالف و مخاطرات پیش روی آل سعود را به نمایش می گذارند.

در این میان عربستان برای کاستن از حجم مخاطرات، راهبردهای مختلفی در 
پیش گرفته است. عربستان توانست از طریق نبرد عظیم رسانه ای شلیک موشک به 
سمت فرودگاهی در جده را تالش انصاراهلل برای حمله به مکه جلوه داده و از این طریق 
که 50 عضو این  کند. به طوری  کنفرانس اسالمی را علیه انصاراهلل تحریک  سازمان 
سازمان حمله موشکی انصاراهلل به خانه خدا را محکوم کرده و متعهد شدند در این قبال 

به سازمان ملل شکایت کنند.

پس از اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی تر شده و به 
شهادت رساندن جوانان و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری 
دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی در تاریخ 4 فروردین 
کرم )ص(  95 »شیخ حسین الراضی« خطیب مسجد جامع پیامبر ا
کردند. اتهامی  در شهر »عمران« از توابع منطقه احساء را دستگیر 
کردند، »تمجید از  که نیروهای امنیتی متوجه شیخ حسین الراضی 
حزب اهلل لبنان، عدم خویشتن داری در بدگویی از حکومت و دفاع از 

شیخ النمر« بود
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تحمیل  با  تا  بود  بزرگ«  »جنایت های  به  زدن  دست  عربستان  دیگر  راهبرد 
هزینه های مالی و جانی فراوان بر انصاراهلل، این جنبش مقاوم را تسلیم خواسته های خود 
کند. این راهبرد با همراهی آمریکا عملیاتی شد. در راستای اجرایی شدن این راهبرد و نائل 
آمدن به هدف مطلوب یعنی تسلیم انصاراهلل، عربستان و آمریکا به سلسله جنایت های 
بزرگ دست زدند. تحریم های اقتصادی، محاصره ی یمن و تخریب زیرساخت ها، 
بمباران مراسم ختم صنعا با بیش از 700 کشته و زخمی و حمالت آمریکا به سایت های 
راداری یمن بخشی از این جنایت های بزرگ بودند که با هدف تحمیل هزینه بر انصاراهلل 
اجرایی شدند. فرمول استفاده شده در این جنایت ها مدل قطعنامه 598 ایران بود که 
بعد از انجام سلسله  جنایت های بزرگ از سوی آمریکا و عراق، ایران ناگزیر قطعنامه 598 

را پذیرفت.)1(

1-2- وضعیت شیعیان پس از اعدام شیخ نمر
عربستان در سال 94 آیت اهلل شیخ نمر النمر را به شهادت رساند. شیخ النمر از 
جمله رهبران معترض شیعی بود که بر خالف شیخ حسن الصفار و به بهانه عملگرایی، 
کره با حکومت  هیچ گاه از مواضع انقالبی و مشروع خود کوتاه نیامد. شیخ النمر همواره از مذا
به دلیل بی ثمر بودن آن امتناع می کرد. شیخ نمر بارها به دالیل واهی همچون برگزاری 
گرفت و در نهایت به اتهام اقدام علیه امنیت  کالس درس زندانی و مورد شکنجه قرار 
ملی، محاربه، دامن زدن به تحرکات قبیله ای و تروریستی به اعدام محکوم شد. پس از 
اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی تر شده و به شهادت رساندن جوانان 
و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی 
در تاریخ 4 فروردین 95 »شیخ حسین الراضی« خطیب مسجد جامع پیامبر اکرم )ص( در 

شهر »عمران« از توابع منطقه احساء را دستگیر کردند. 
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از  کردند، »تمجید  الراضی  امنیتی متوجه شیخ حسین  نیروهای  که  اتهامی 
حزب اهلل لبنان، عدم خویشتن داری در بدگویی از حکومت و دفاع از شیخ النمر« بود. 
روحانی دیگری که توسط نیروهای امنیتی پس از اعدام شیخ نمر بازداشت شد، »شیخ 
محمد حسن الحبیب« است. حسن الحبیب از روحانیون برجسته منطقه الشرقیه 
که ضمن حمایت از قیام شیخ النمر در جریان بیداری اسالمی، مواضع سخت و  است 
سازش ناپذیری در مقابل سیاست های ضد شیعی آل سعود اتخاذ کرده است. شخصیت 
دینی دیگری که پس از اعدام شیخ النمر به اتهامات واهی دستگیر شده »شیخ جعفر آل 
صویلح« از منطقه قطیف است که به اتهام دفاع از حقوق بشر در کتاب های تألیفی خود، 

توسط نیروهای امنیتی در تاریخ 22 خرداد 95 دستگیر شد.

کشتار جوانان و فعالین شیعه نیز پس از اعدام شیخ النمر افزایش یافته است. به 
که در تاریخ 12 فروردین 95 در منطقه  طور مثال »مکی العریض« جوان شیعه ای بود 
القطیف ربوده و پس از دو روز در اثر جراحت های ناشی از شکنجه شهید شد. »محمد علی 
عبدالرحیم الفرج« جوان دیگری بود که در تاریخ 4 تیر 95 توسط نیروهای امنیتی و به 
ضرب گلوله شهید شد. در صف اعدام بودن »محمد علی النمر« برادرزاده شیخ النمر و دو 
فعال سیاسی دیگر به نام های »عبداهلل زاهری« و »داود مرهون« جلو ه دیگری از خشونت 

و نسل کشی است که علیه شیعیان معترض شیعی اعمال می شود.

که علیه شیعیان در این مدت اعمال شده، حمله به  نوع دیگری از خشونت 
که  مساجد شیعیان توسط سلفی های افراطی است. این خشونت مولود نفرتی است 
کرده اند. انفجار »مسجد الرضا«  مفتی های وهابی نسبت به شیعیان در جامعه تزریق 
در منطقه احساء در اسفند 94 مصداق روشنی از نمود عینی خشونت مذکور است. این 
کشته و بیش از 40 زخمی بر جای  گرفت 4  که داعش مسئولیت آن را بر عهده  انفجار 

گذاشت.



7/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

 ممانعت از پخش اذان در مساجد شیعی، فشار بر ائمه مساجد و خطبای نماز 
جمعه و کنترل شدید حریم شخصی و اجتماعی مانند رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 

خشونت ها و محدودیت های است که پس از اعدام شیخ النمر تشدید شده اند.)2(

1-3- تشدید بحران اقتصادی عربستان
شرکت  است.  گرفته  قرار  بغرنجی  شرایط  در  عربستان  اقتصادی  وضعیت 
کسری بودجه ی 84 میلیارد  کرده و از  گزارشی منتشر  سرمایه گذاری آرامکو در سال 95 
در  مهم  متغیر  سه  می رسد  نظر  به  است.  داده  خبر  سال 201۶  در  عربستان  دالری 
شکل گیری کسری بودجه  نقش اساسی ایفا کرده اند. خرید جنون آمیز تسلیحات و عقد 
قراردادهای متعدد با دولت های غربی، دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر 
تحوالت منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های مختلف در چارچوب 
»دیپلماسی دالر«، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در 2 سال اخیر، سه متغیر 

مهم مذکور هستند.

سه گانه ی مذکور آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده که نمود و مصادیق این 
بحران در حوزه های مختلفی خود را به نمایش گذاشته است. 

ایفا  اساسی  نقش  بودجه   کسری  شکل گیری  در  مهم  متغیر  سه 
با  متعدد  قراردادهای  عقد  و  تسلیحات  جنون آمیز  خرید  کرده اند. 
دولت های غربی، دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر 
تحوالت منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های 
مختلف در چارچوب »دیپلماسی دالر«، مانند مصر، سودان و کاهش 

قیمت نفت در 2 سال اخیر، سه متغیر مهم مذکور هستند.
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مقامات آل سعود برای جبران کسری بودجه و فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی، 
سیاست ریاضت اقتصادی را نقشه راه خود قرار داده اند. سیاست ریاضت اقتصادی نیز در 
حوزه های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. توقف یک سوم پروژه های عمرانی 
در زمینه های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، منحل یا ادغام وزراتخانه ها در یکدیگر و 
اخراج هزاران کارگر خارجی مصادیق بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی 
هستند. از سویی یکی از پایه های دوام و قوام آل سعود بر توزیع پول در میان شهروندان 
استوار بوده است. اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی می تواند یکی از اصلی ترین پایه های 
امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. نشانه های اعتراض در جامعه ی عربستان در حال 
کرده  نمایان شدن است. روزنامه مستقل عربی رای الیوم نیز به همین موضوع اشاره 
است: »اوضاع در جامعه ی سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه ی سعودی 
رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع واقفند؛ اما در برابر سختی ها و 

سخت گیری ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض هستند.«)7(

عربستان در سال 95 تالش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان های 
منطقه ای ارتقا و افزایش دهد. عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود 
در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، در سال 95 کوشید 
موقعیت خود را در سازمان همکاری های اسالمی تقویت کرده و این 
سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان بین المللی است را 

به انقیاد خود در آورد. 



9/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

2. سیاست خارجی

2-1. شکایت های متعدد عربستان از ایران در سازمان های 
بین المللی

در سال 95 عربستان به همراهی رژیم های تابع و مطیع منطقه شکایت های 
متعددی را در سازمان های منطقه ای و بین المللی علیه ایران و محور مقاومت مطرح 
کردند. عربستان در شهریور 95 طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه 221۶ 
سازمان ملل و حمایت از انصاراهلل در حمله به بخش های جنوبی عربستان متهم کرد. آل 
سعود در شکایت خود مدعی شد که انصاراهلل و متحدانش با حمله موشکی به مناطق 
جنوبی عربستان صدها غیرنظامی را کشته و به زیرساخت ها و زیربناهای غیرنظامی از 
جمله مدارس و بیمارستان ها در مناطق نجران و جیزان و عسیر در جنوب عربستان آسیب 
رسانده اند. همچنین امارات متحده عربی با دریافت دستور العمل از ریاض به همراه 10 
کشور عربی از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، 
قطر و عمان، نامه ای خطاب به سازمان ملل نوشته و در آن، از آنچه سیاست های 
کردند. در این نامه  توسعه طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز نگرانی 
آمده است: »از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به صادر کردن انقالب ایران به 
کشورهای دیگر فرا می خواند، نگرانیم؛ ایران کشوری حامی تروریسم در منطقه است که 
از حزب اهلل در سوریه و لبنان گرفته تا حوثی ها در یمن و گروه های تروریستی در بحرین، 
کاوی اهداف این شکایت ها  کویت حمایت می کند.« در تشریح و وا عراق، عربستان و 

می توان دالیل ذیل را بر شمرد:

کردن ایران به حمایت از تروریسم: ایران هراسی همواره   ایران هراسی و متهم 
بخشی از سیاست های غرب بوده که پس از انقالب اسالمی و به منظور تحقق بخشیدن 

به اهداف مختلف به کار گرفته شده است. 
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محورهای اصلی ایران هراسی به دنبال ارائه چهره ای تندرو و خشونت طلب از 
ایران است که سعی دارد این خشونت را به بخش های مختلف منطقه و جهان تسری 
دهد. گفتمان ایران هراسی بر انگاره ها و دقایقی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، 
بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان، بزرگ ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای 
صلح جهانی و… استوار است. محور استکبار با به کارگیری این راهبرد، ضمن همراه سازی 
سایر کشورها به دنبال توجیه پذیر کردن جنایت های خود علیه ایران است. به زعم آمریکا 
اعمال تحریم های یک جانبه در موضوعات مختلف و ترور دانشمندان هسته ای و تدارک 
حمالت سابیری و … در چنین فضا و چارچوبی مشروعیت پیدا می کنند. لذا آل سعود 
کرده و ضمن همراه سازی سایر  نیز تالش می کند در راهبرد تشدید ایران هراسی حرکت 
کشورهای منطقه  و فرامنطقه ، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران 
کند. ایجاد فضای منفی در زمینه های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی هدف  مهیا 
دیگر ایران هراسی سعودی ها است. قرار گرفتن شکایت یازده کشور عربی از ایران در کنار 
شکایت عربستان، پازل و برنامه ریزی از پیش طراحی شده ای را افشا می کند که هدف 
آن، افزایش هزینه های ایران برای کنش گری در منطقه و ترغیب سازمان ها و نهادهای 

بین المللی برای برخورد با ایران و هزینه دار کردن رفتار ایران در منطقه است. )3(

 تالش برای اجماع سازی علیه ایران و محور مقاومت: عربستان و دولت های تابع 
کرده اند علیه ایران و استوانه های محور مقاومت در منطقه،  این رژیم، به کرات تالش 
اجماع سازی کرده و در نشست های مختلف بر ضد محور مقاومت بیانیه ای به تصویب 
برسانند؛ اما مخالفت برخی از دولت های منطقه، از شکل گیری اجماع علیه محور مقاومت 

ممانعت به عمل آورده و طرح سعودی ها را به شکست کشانده است.
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که فروردین سال 95 در  کنفرانس اسالمی   به طور مثال، در نشست ساالنه 
ترکیه برگزار شد، عربستان تالش کرد در بیانیه ی پایانی اجالس، بندهایی را علیه ایران 
گنجانده و قرائت کند که به دلیل مخالفت ایران و برخی کشورها موفق به انجام این کار 
نشد. در نشست اتحادیه ی عرب در سال 94 نیز همین وضعیت پیش آمد. در نشست 
مذکور، عربستان و دولت های مرتجع منطقه کوشیدند در بیانیه پایانی اجالس، بندهایی 
از بیانیه را به حزب اهلل لبنان اختصاص داده و این جنبش را در زمره گروه های تروریستی 
دسته بندی کنند که این بیانیه با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر مواجه شد. لذا به نظر 
که در سال 95 بر ضد ایران  می رسد شکایت ها و محکومیت های مشابه و متعددی 
طراحی شدند، درصدد شکل دادن به اجماع و اتفاق علیه ایران و محور مقاومت بودند. 
با اضافه شدن کشورهای عربی به این طرح ها و شکایت ها، عرصه برای مخالفت ورزی 
سایرین تنگ تر شده و هزینه ایستادگی و مخالفت آن ها افزایش می یابد. به طور مثال 
الجزایر که در نشست اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان مخالفت کرده 
بود در نشست اخیر سازمان همکاری اسالمی به ادعای عربستان مبنی بر مورد هدف قرار 
دادن مکه از سوی انصاراهلل صحه گذاشته و طرح آل سعود را امضا کرد. به دیگر سخن 
اینکه، شکایت ها و محکومیت ها، قطب بندی و فرقه گرایی منطقه ای را تشدید کرده و 

دولت ها را در دو راهی انتخاب محور مقاومت و محور ارتجاع قرار می دهد. )4(

2-2. تالش عربستان برای نقش آفرینی بیشتر در سازمان های 
منطقه ای

عربستان در سال 95 تالش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان های منطقه ای 
ارتقا و افزایش دهد.
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 عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 
عرب، در سال 95 کوشید موقعیت خود را در سازمان همکاری های اسالمی تقویت کرده و 
این سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان بین المللی است را به انقیاد خود در 
آورد. در همین راستا عربستان به بهانه های مختلف جلسات سازمان کنفرانس اسالمی را 
دایر کرده و سعی نموده علیه ایران و محور مقاومت برنامه ریزی و توطئه گری انجام دهد.

که به  به طور مثال سازمان همکاری اسالمی در جلسه ی   خود در آذر ماه 95 
درخواست عربستان برگزار شده بود تصمیم گرفت با رای 50 کشور از 57 عضو سازمان 
ادعای رژیم سعودی مبنی بر بمباران شهر مکه از سوی جنبش انصاراهلل را به سازمان 
ملل ارجاع دهد. همین وضعیت نشان از دست برتر عربستان در سازمان همکاری اسالمی 
دارد. در همین راستا و با اتکا به این موقعیت عربستان طرح اخراج ایران از سازمان 
کرده است. رژیم آل سعود تاکنون توانسته با بهره گیری از  همکاری اسالمی را مطرح 
سازمان های منطقه ای برای ایران و محور مقاومت موانع و مشکالتی ایجاد کند. بیشتر 
این موانع از مسیر اجماع سازی و در راهبرد نبرد دیپلماتیک آل سعود و محور ارتجاع علیه 

محور مقاومت عملیاتی شده است. )5(

خلیج فارس«  »اتحادیه  به  خلیج فارس  همکاری  شورای  تبدیل  برای  تالش 
کنشگری در سازمان های منطقه ای  که در راستای افزایش  کنش دیگری بوده است 
قابل تحلیل است. »ملک سلمان« در آذر ماه با سفر به کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس تشکیل اتحادیه خلیج فارس را با رهبران این کشورها در میان گذاشت. از 
طرفی در نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه نیز تسریع در تشکیل اتحادیه 
گفتگوها بود. در این اتحادیه قرار است سطح همکاری های  خلیج فارس محور اصلی 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی نسبت به شورای همکاری خلیج فارس ارتقا و افزایش یابد.
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 البته عمان به عنوان عضو شورای همکاری استقبال چندانی از تشکیل اتحادیه 
نکرده است و این اتحادیه نیز در مسیر تشکیل خود با موانع و دشواری های فراوانی مواجه 

است. )۶(

2-3. تالش عربستان و رژیم های مرتجع برای بازگرداندن 
قدرت های اروپایی به منطقه

عربستان و رژیم های حاشیه ی خلیج فارس نوع کنشگری آمریکا در پرونده ها و 
معادالت مختلف منطقه مانند عدم ورود مستقیم به بحران سوریه، توافق هسته ای با 
ایران و عدم حمایت قاطع از متحدان سابق خود را از دو منظر نگاه و تحلیل می کنند: 
»سیاست چرخش آمریکا به آسیای شرقی« و »ارجحیت ایران نسبت به متحدان سابق 

برای حل بحران های منطقه ای«

از دیدگاه رژیم های حاشیه ی خلیج فارس افول نسبی آمریکا و از میان رفتن 
مفهوم »ابرقدرتی« این کشور، ظهور قدرتهای بزرگی چون چین و به چالش کشیده شدن 
نظم تکقطبی جهان و تالش بازیگران مختلف برای شکلدهی به نظم آینده جهان، به 
مهم ترین دغدغه کارگزاران و نهادهای تصمیمساز ایاالت متحده تبدیل شده است. این 
که اواًل به غرب آسیا به عنوان  وضعیت  تصمیم سازان آمریکا را به این نتیجه رسانده 
منطقه ای که آمریکا در آن منافع مهمی دارد، نگاه نکنند. ثانیًا تمایل ذاتی آمریکا به حل و 
فصل مشکالت جدی در غرب آسیا، ناگزیر به جنگ، کشتار سربازان آمریکایی و در نهایت 
کاهش اعتبار و قدرت آمریکا ختم شده است. لذا آمریکا تالش می کند مداخله ی مستقیم 
خود در بحران های منطقه را به حداقل رسانده و در صورت امکان هدایت گر و بازیگر 

پشت صحنه باشد.
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مسئله ی دیگری که دولت های خلیج فارس از نظر دور نداشته اند مسئله آسیا-
پاسیفیک گرایی آمریکا است که مزید بر علت شده تا اهتمام این کشور به دغدغه های 
امنیتی، مناسبات و منازعات متحدان سابق خود کاهش یافته و این متحدان دوام و 
قوام خود که از مسیر حضور و پشتیبانی نظامی آمریکا حاصل می شد را در مخاطره ببینند. 
در این چارچوب آن ها تصور می کنند اهداف و اولویت های سیاسی و امنیتی شان برای 
آمریکا فاقد اهمیت واقعی شده است. از طرفی این رژیم ها از زمان پیدایش تا کنون امکان 
زیست مستقالنه را نیز نداشته اند. همین موضوع باعث شده رژیم های مذکور در غیاب 
حمایت و پشتیبانی آمریکا برای موازنه سازی مقابل ایران به سمت قدرت های دیگر غربی 

که در این منطقه نقش مهم و تاریخی مخربی داشته اند، حرکت کنند.

مسئله دیگری که دولت های حاشیه ی خلیج فارس را به سمت انگلیس و فرانسه 
متمایل ساخته ادراک و فهم نادرست آن ها از همکاری و معامله ی پنهان ایران و آمریکا 
بر سر موضوعات امنیتی منطقه است. به زعم رهبران شورای همکاری خلیج فارس 
دستیابی به توافق هسته ای، عدم قاطعیت آمریکا در پرونده سوریه و سقوط بشار اسد و 
دیدارهای متعدد وزرای خارجه ایران و آمریکا مصادیقی هستند که همکاری پنهان آمریکا 
و ایران را به اثبات رسانده و بر عدم پشتیبانی آمریکا از متحدان دیرینه ی خود مهر تأیید 
می زنند. در این راستا تنها گزینه برای پر کردن خالء امنیتی و سیاسی آمریکا در منطقه 
کشاندن نظامی و سیاسی دولت های انگلیس، فرانسه و نهادهای اروپایی به منطقه 
است. به گونه ای که در نتیجه ی این حضور و منافع مترتب بر آن، هزینه تهدید و در تنگنا 
قرار دادن این رژیم ها افزایش یابد. عربستان و دولت های پادشاهی خلیج فارس تالش 
می کنند پیوندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت های فرامنطقه ای قدرتمند 

را افزایش دهند. این دولت ها امنیت را مساوی حضور قدرت های خارجی می دانند. 
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در  قدرت  خأل  نوعی  را  منطقه  در  آمریکا  خارجی  سیاست  تمرکز  کاهش  لذا 
خلیج فارس می دانند و ازاین رو با روی آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به 

دنبال پرکردن این خأل امنیتی هستند.

از طرفی دولت های مزبور می کوشند به طرق مختلف پای دولت های اروپایی را به 
منطقه باز کرده و حضور آن ها را به منافع متعدد گره بزنند. به طوری که در مواقع بحرانی، 
دولت های اروپایی به واسطه ی منافع و راهبردهای خود هم که شده به نفع دولت های 
پادشاهی مواضع اعالمی و سیاست اعمالی اتخاذ کنند. به عبارتی به وجود آمدن منافع 
برای کشورهای غربی باعث می شود این کشورها در مواقع بحرانی پشتیبان رژیم های 
مرتجع باشند. چراکه تداوم و احصا منافع آن ها به بقای رژیم های منطقه وابسته است. 
همین موضوع حمایت دولت های خارجی از بازیگران منطقه ای را اجتناب ناپذیر ساخته 

و در مقابل برای بازیگران مذکور امنیت مهیا می کند. )8(

رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه های میدانی از محور مقاومت 
و ایران، تالش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه های 
محور مقاومت را از ایران جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط گیری با عراق 
و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به حزب اهلل در این راستا قابل 

تحلیل است.
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3. دورنمای عربستان در سال 96
عربستان سعودی در سال 9۶ برخی از راهبردهای خود را تداوم خواهد بخشید 
گریبان گیر این رژیم خواهد بود. به  و همچنین برخی از مصائب و مشکالت همچنان 
طور مثال تالش برای موازنه سازی داخلی و خارجی علیه ایران و محور مقاومت و اتخاذ 
سیاست تقابلی در قبال محور مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد. در 
کرده و  کرد به انحاء مختلف منطقه را دو قطبی  این چارچوب عربستان سعی خواهد 
دولت های منطقه را میان انتخاب ایران و عربستان مخیر کند. در این مسیر از حربه های 
تهدید و تطمیع برای اغوای دولت های کوچک و مطیع منطقه استفاده خواهد کرد. از 
طرفی برای ضربه زدن به محور مقاومت همکاری سیاسی و به ویژه امنیتی خود با رژیم 

صهیونیستی را آشکارتر و نمایان تر دنبال خواهد کرد.

از طرفی رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه های میدانی از محور مقاومت و 
ایران، تالش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه های محور مقاومت را از ایران 
جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط گیری با عراق و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به 

حزب اهلل در این راستا قابل تحلیل است.

بحران یمن دومین چالش ادامه دار سعودی ها در سال 9۶ خواهد بود. عربستان 
بعد از 23 ماه هنوز نتوانسته چه به صورت استراتژیک و چه به صورت دیپلماتیک خود 
را از بحران خودساخته یمن رهایی بخشد. با تداوم وضعیت فعلی، عربستان امکان 
گزینه، توقف حمالت و  برون رفت از بحران یمن را نخواهد داشت و در این مسیر تنها 
به رسمیت شناختن قدرت انصاراهلل در یمن است. با توجه به صحنه میدانی و سیاسی و 
تحوالت 23 ماه اخیر، جز این، گزینه ای برای عربستان در قبال یمن قابل تصور نیست. 
کامل بر انصاراهلل را به هیچ وجه ندارد. لذا عاقالنه ترین  چون عربستان قابلیت تفوق 

راهبرد خروج از یمن و حل بحران به شکل یمنی-یمنی است.
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مسئله ی دیگر تداوم وضعیت بغرنج اقتصادی در سال 9۶ است. عربستان سعی 
خواهد کرد در راستای عملیاتی کردن چشم انداز 2030 که سرابی بیش نیست ریاضت 
اقتصادی بیشتری را بر مردم این کشور تحمیل کند. لذا انقباض بودجه بخش خدمات 

عمومی و اخراج کارگران خارجی همچنان ادامه خواهد یافت.

معضل پیچیده و مهم دیگر عربستان در سال 9۶ نحوه برخورد با انقالب متمایل 
به مسلحانه شده ی بحرین است. نیروهای سعودی در 5 سال اخیر با حضور خود پیروزی 
انقالب بحرین را به تأخیر انداخته اند. از طرفی انقالب بحرین روز به روز گرایش بیشتری 
به سمت خشونت و مسلحانه شدن پیدا می کند. لذا چگونگی مواجهه و برخورد با انقالب 
بحرین یکی از معضالت و مصائب آل سعود در سال 9۶ خواهد بود. چراکه پیروزی مردم 
بحرین و عمیق تر و شعله ورتر شدن انقالب مردم این کشور قطع به یقین بر روی جمعیت 

شیعیان عربستان تأثیر ایجابی خواهد گذاشت.

نوع مواجهه و برخورد با دولت جدید آمریکا دل مشغولی دیگر سعودی ها خواهد 
کرد با دادن امتیازات مختلف و متعدد به  بود. در این زمینه سعودی ها تالش خواهند 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را از خود خشنود و راضی نگه دارند و دولت آمریکا را علیه ایران 

تحریک کنند.

تقویت دیپلماسی چندجانبه گرا راهبرد دیگر سیاست خارجی عربستان در سال 
کرد با توزیع متوازن دیپلماسی ارتباط خود با  9۶ خواهد بود. این رژیم سعی خواهد 
قدرت های بزرگ و دولت های دیگر را افزایش دهد و این هدف با توسعه و گسترش رفت 
و آمد دیپلماتیک محقق خواهد شد. حضور و سرمایه گذاری در حوزه ها و کشورهایی که با 

ایران در آن  حوزه ها و کشورها دچار تعارض و تقابل است در این راستا دنبال خواهد شد.
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رقابت و جنگ قدرت بین محمد بن سلمان و محمد بن نایف در سال 9۶ نیز 
با قوت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. همین مسأله تعارض و تفاوت راهبردها و 

سیاست ها در حوزه های مختلف را به دنبال خواهد داشت.
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اندیشکده راهبردی تبیین هم چون سال 94، تالش کرده است تا 
تحوالت مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، 
مرور و دورنمای احتمالی سال 9۶ را بیان نماید. امید است این 

گزارش ها در فهم تحوالت کشورهای منطقه مفید واقع شود.


