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  دهيچک

در أحولن   نطقه  رگذاریعمار    أث  یهاناز قارر  یکی را یا یاسااا ان  یجمهور گمان یب
نفوذ    هنیحوز  نیاز  همتر یکی ،یانق نب اساا ن  یر زی. پس از پر دیبه شاامنر   ننهیخن ر 

بود  اساا . اگر ه انق نب  منیکشااور  را ،یا یاساا ن  یجمهور خنرجینساا یساا یرگذاریأن 
   هنیری  از آ  جم ه ز منی ن یعیشاا ن یرا در   یاساا ن  یراری  ب یریجرقه الگوگ ،یاساا ن 
 منی ی رد  زشیخ یرگی حنل پس از ا ج نینمود، بن ا جندیکشاااور ا نیا هنیحو ی جنبش

و   حک کی یرگی . شکلریگرد  یأقو شیاز پ شیب یراریب نیا ی ندی  1122پس از سانل 
 ر ،نیکنر. از ا  ی ننفع أهرا  را أقو أوانر ی  ،اساا  منی و یانق نب یکه خواسااته ا اا  ی رد 

نمود  اس  أن  وازنه  یدر  نطقه، هموار  ساع را یا یا ا  بیبه عنوا  رق یعربساتن  ساعود
 ی  سع منیکشور به  نی  حم ه ا ری  به سود خود حفظ نمن را یقرر  را در  نطقه به ضارر ا

 شهیدر اقع ر را ،یا هیع  ایرساننه غن ی أب نبه را  انراخت نی  همچن یاأحند عرب کی جندیدر ا
  اس نیا ر شیپژ هش پ یپرساش ا ا  ه،یپن نیدر  نطقه دارد. بر ا را یقرر  ا یریگدر ا ج

 خنرجی نس یرا در س یکردی ه ر  منی ینسیدر قبنل أحولن  سا را یا یاسا ن  یکه جمهور
 هیبر پن را یا یاس ن  یجمهوراز آ  اس  که  یپژ هش حنک هنی نفتهیخود اأخنذ کرد  اسا   

 ن یعیاز جنبش ش ینسای  سا ی عنو  ی  حمن یحس انق نب  یبن أقو ،یگفتمن  انق نب اسا ن 
نفوذ  یکشور، ق مر  نیدر ا من پی  هم یعیش یأ نش کرد  اسا  أن بن استقرار حکو ت منیدر 

ر عربستن  د یگرینفوذ   بنز ۀرا  سع  بخشر   از گستر نیخود در غرب آسا ای  قرر   نطقه
 هیداد  هن بر پن لی  ر ش أح  یع ّ -ینییاز نوع أب یفیساااطن  نطقاه بکنهر. ر ش پژ هش ک

  ور  گرفته اس . ایاز  ننبع کتنبخننه یرگیبهر 
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 مقدمه

کشور حاکم شده  نیقدرت در ا یاز هزار سـال، بر مناب  و ابزارها شیکه در طول ب منی انیعیشـ

ساقط  تیاتفاق افتاد، از حاکم 1362مصر در سال  یبانیسـرهن  سـلال که با پشـت یبودند، با کودتا

 به بعد، یلادیم 233۲شـش نن  از سال  لیو تحم 1362از سـال  یدیز انیعیشـدند  سـرکوش شـ

از  شیب یداریاروپا، مونب ب یۀو اتحاد کایکامل عربستان و چراغ سبز آمر تیبا حما منی ولتتوسط د

 منیمتعدد در مقابل ارتش  یهادر نن  یکه پس از مقاومت ند ها،یشده است  حوث انیعیش شیپ

در  2311از سال  یمردم های زشیاند، با وقوع خخود را حفظ کرده یسـازمان رزم ،یو ارتش سـعود

مشارکت  یابانیخ یهامردم و نوانان در اعتراض گریهمراه د ،یاسلام یداریوسـوم به بعرش م ننها

 نینشعهیش ۀاز منطق ضیو تبع تیمانند رف  محروم ییابتدا یهااند  خواستهداشته زیآمفعال و مسالمت

عات مناز هسازد، ب نیرا تأم انیعیش یحداقل تیرضا توانستیم ،کهیمذهب یهایآزاد یصعده و اعطا

 عربســتان ن،یب نیرا لرزان ســاخت  در ا یاقتدار دولت مرکز یهاهیمنجر شــد که پا یداخل ۀمسـلحان

رهگذر  نیبه کار بســت، تا از ا منیبه صــحنه نن   رانیتمام تلاش خود را در نهت ورود ا یسـعود

 جادیضمن ا دبتوان یو سـن عهیشـ زیعرش و عجم و ن ییارویبه صـحنه رو ها یریدرگ لیعلاوه بر تبد

 تیانماع در نهان اسلام و منطقه به نف  خود و مشروع جادیانسـجام در اتتلا  همراه خود، اقدام به ا

 را در منطقه تن  رانیا یاسلام ینفوذ نمهور رهیو دا دینما منیخود در  یبه اقدامات نظام دنیبخش

در  یراهبرد تیبا عقلان رانیاراســتا محور مقاومت را در موضــ  ضــع  قرار دهد  ام ا  نای در و ترکند

خود  یپلماسیو د یگریاهدا  عربستان توانست قدرت باز سـازی یبحران، ضـمن خن  نیموانهه با ا

که  ندک یم یابیارز یاسلام یداریرا در قالب ب منیتحولات  رانیا یاسلام یرا برنسـته سازد  نمهور

 تیریمد یعربستان را برا های تلاش تهران رو،  نیاز هم شود، یسبب کاهش نفوذ غرش در منطقه م

 ینفریآ و خواستار نقش کند یدنبال م یوابسته با نگران های انیو به قدرت رساندن نر منیتحولات 

پژوهش در آن است  نیا یو تازگ یکشور است  نوآور نیا ندهیدر آ یاسـیو سـ یمذهب اناتیهمه نر

از  قبل منی یاسیقبال تحولات س رد رانیا یاسلام ینمهور خارنی استیکه اگرچه در خصـو  سـ

ر ب رانیا خارنی استیصـورت گرفته اسـتا ام ا در پژوهش حاضـر، سـ یادیز قاتیپژوهش، تحق نیا

راستاا  نیاست که در ا دهیگرد نییتب رانیا ای طلبانه منطقه-اهدا  ناه ایو  کیدتولوژیاساس مناف  ا

ـــلام یکیدتولوژیو ا یتیبُعـد هو ـــ های گروه یریرپذیو تأث یانقلاش اس  انینر هژیبه و منیدر  یعیش

 یوراست که نمه نیا رو شیپژوهش پ اصلی پرسش  است شده تر برنسـته رانیاز انقلاش ا یالحوث

خود اتخاذ کرده  یخارن-اســتیرا در ســ یکردیچه رو منی یاســیدر قبال تحولات ســ رانیا یاســلام

داده  لیو روش تحل انگاری ســازه هینظر یو بر مبنا یعل  -ینییاز نوع تب یفیاســتر روش پژوهش ک

 صورت گرفته است  ینترنتیو ا ای از مناب  کتابخانه یرگی بهره هیها بر پا
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  انگاري سازه هیپژوهش: نظر يچارچوب نظر

 نوشتۀ ،«سازیم می ما که نهانی»کتاش انتشـار با و 1313 دهه اواخر در امور نگارانه ا سـازه فهم

اثر فردریش کراتوچویل ، وارد مباحث علوم « قواعد، هنجارها و تصـــمیمات»نیکلـاس اون   و کتاش

 حققم و کرده تحصیل خود که ونت الکساندر آن، از پس دهه یک  شـد الملل سـیاسـی و روابط بین

ــی بود، کتاش علوم ــیاس ــت بین»س ــیاس ــر را «الملل نظریه انتماعی س  و اون  چند هر  کرد منتش

 اریانگ سازه تحلیل ام ا کردند، منتشـر  ونت الکسـاندر از زودتر دهه یک حدود را خود اثر کراتوچویل

 ان(  از نظر اون ، امک72: 1011 ،یو فرخ اشــلقی عباســی)شــود می شــناخته ونت اثر و نام با بیشــتر

 یانتماع ییدر فضا یانسان های به نهان ونود ندارد و همه کنش واسـطه یمسـتقل و ب یدسـترسـ

 یکل منهان ش تیبه واقع شوبی است که کم یمعناساز نیو ا کنند یم دایو معنا پ رندگی یشـکل م

 یلداخ تیهو رینداگانه بر تأث ای در مقاله زین  نیو کاتزنشــتا لی(  کراتوچوonuf,1998: 157) دهد

در  گرانیزکه با ای گونه  به کنند یم دیتأک گرانیباز های یبر رفتار و تلق المللی نیب یو هنجـارها

 ها آن یعموم یو باورها ها ینبی نهان ها، اســطوره ،یداخل طیقالب تصــورات خود که برآمده از مح

ــد، می ــوند یم المللی نیوارد عرصــه ب باش ــتفانو  دگاهی(  از دKatzenstein, 1996: 58-65)ش اس

 ندمان ها اول، آن ۀوی: در شـــرندگذا یم ریبر رفتار کارگزاران تأث وهیهنجارها به دو شـــ نی، ا ینیگوز

 میظنقش تن کیدوم،  ۀویو در ش دهند یساخت م ایکرده و  نییکارگزاران را تع تیکه هو اند قواعدی

بر  یمینظت ریو تأث ینیر تکوتأثی ها آن گر،ی  به عبارت دکننـد یم فـا یدر رفتـار کـارگزاران ا کننـده

است  یزیهمان چ یونت معتقد اسـت که آنارش ( Guzzini, 2000: 151کارگزاران دارند) یرفتارها

ه واکنش نسبت ب ایکنش  رو، نی  از ادهند یبه آن شکل م یو به عبارت فهمند می آن از ها که دولت

در  جه،یقاتل هستند  در نت یانتماعسـوژه  ایکارگزار  برای ها اسـت که آن ییبر اسـاس معنا گرانید

 یصورت م یمتفاوت یدوسـت و دشـمن برخوردها یاز سـو یدر مقابل کنش واحد الملل نیروابط ب

گفت که  دیچارچوش با نی(  در اwendt, 1992: 393)اســت متفاوت ها کنش آن یچون معنا رد،گی

ا در رابطه ب یگریهر باز ونونود دارد  چ یارتباط تنگاتنگ گرانیخـا  باز یو رفتـارهـا تیـهو نیب

 مناف  که است ها برداشـت نیدارد و بر اسـاس هم خاصـی برداشـت ها و درباره آن گرانیباز ریسـا

که از  یفیبر تعر هیبا تک رانیا یاســلام ینمهور انایم نی  در اکند یکرده و تعامل م دیتول خاصــی

در  یوثح انیعیاز ش تیبه حما یا رسانهو  کیپلماتید ،یاسیس یخود داردا با استفاده از ابزارها تیهو

 نیو تضــم نیتأم یدر راســتا ای معادلات و نظم دلخواه منطقه یرگی پرداخته و با هد  شــکل منی

ـــ ای اهـدا  و مناف  خود و متحدان منطقه به ننبش  رانیا نای  بنابرادارد یگام بر م ایدر غرش آس

 یاه مخود نگ یراهبرد یابتیعامل ن ای گزارکار کیبه عنوان  ها یننبش حوث ژهیبه و منیدر  یعیشــ

 یننبش رو نیاز ا یاسیو س یمعنو تیبه حما ،یو گفتمان انقلاش اسلام  یتش یو بر اساس مبان کند

وان نفوذ و ت رهیبه توسعه و گسترش دا من،یدر  مانپی هم یحکومت جادیدارد با ا یآورده اسـت و سـع

 ای همنطق یرقبا ینآفری از دامنه نفوذ و نقش قیطر نیتهران در منطقه مبادرت ورزد و از ا یگریباز
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 بکاهد  ایغرش آس یدر منطقه راهبرد سعودی عربستان ژهیبه و

  منی یاسيو س یاجتماع ،ییايجغراف ساختار

و  ،انهیعربستان واق  در خاورم رهنزی و در ننوش شبه ایآسـ یدر ننوش غرب یعرب یکشـور منی

کشور در سال  نیا تیدارد  نمع یمرب  گستردگ لومتریک 827.361 منیآن شهر صنعا است   تختیپا

نفر بوده است   ونیلیم 26.382.366در حدود  ایسـ ینهان قیکتاش حقا تیبر اسـاس آمار سـا 231۲

 تیاز درصد نمع یقیو دق یکشـور مسـلمان هسـتند  هر چند آمار رسم نیدرصـد مردم ا 33 زا شیب

کشــور را  نیا تیدرصــد نمع 08توان گفت حدود -یکشــور ونود ندارد، اما م نیدر ا یو ســن عهیشــ

 من،ی یرسم نی(  د77:103۲ن،یو گلچ ی)عباسدهند یم لیدرصـد را اهل تسـنن تشک 68و  انیعیشـ

شده  لیتشــک یو شـافع یدیاز دو مذهب ز یاغلب از نظر مذهب منیمسـلمانان  ۀاسـلام اسـت  نامع

ال و شم یدر مناطق کوهستان شـتربی اکنون و هم افتیراه  منیبه  یدر قرن دوم هجر هیدیاسـت  ز

 یدگزن«تمامه»یدر ننوش و در مناطق ساحل اند یشافع شـتربی که سـنت  سـکونت دارند و اهل منی

 ل،یاست  قبا ای لهیو قب ای فهیطا منی(  نامعه ۲01: 1010 ،لفورکی یو احمد یررضـویکنند)م-یم

 یلاماس تیهو ای لهیقب -یساختار انتماع نی  در قلب ادهند یم لیرا تشـک منی تیدرصـد نمع 18

 نمی ای لهینظام قب یاز عناصــر اصــل ،یاز قدرت مرکز یاســیســ یبه خودمختار لیونود دارد  م زین

 نیا ی(  زبان رسم31: 103۲ کو،یاست)ن لیمتأثر از نقش قبا منی یاسیس ارسـاخت بیترت نیبوده، به ا

در  یغرب یدو ساحل مهم است، ساحل یدارا منی  باشد یم ینمهور زیو حکومت آن ن یکشـور عرب

 است که مهم رهیچند نز یدارا نیعرش، همچن یایدر کرانه در یننوب یسـر  و سـاحل یایکرانه در

تا قبل از سال  منیســر  اســت   یایدر در شیحن رهیعرش و نز یایدر رسـقطره د رهیآنها نز نتری

مناطق  یکه دارا یشـــمال منی)منی یعرب ی: نمهورهای دو کشـــور همجوار به نام یلادیم 1333

 یهموار م ای که منطقه یننوب منی) منی کیدموکرات نمهوری و( است العبور و صـعب یکوهسـتان

به ونود  منی یدو کشور با هم متحد شدند و نمهور نیا یمانیپ یط 1333( بوده است  در سال باشد

 رهیچ ها یبر ننوب ها یدو طر  ر  داد، که سرانجام شمال نیب ینینن  خون 133۲آمد  اما در سـال 

 (  211:103۲فر، یو باقر یشدند و اتحاد پابرنا ماند)موسو

ــترده ییایدر یمرزها منی ــر  و خل یایدر در ای گس ــتراتژ تیعدن دارد  موقع خیس  نیا کیاس

از  قایآفر یسواحل شرق زیمنطقه و ن نیو امکان کنترل تحرکات ا فایکشـور از نظر اشـرا  بر شا  آفر

  تکشور داده اس نیبه ا ای ژهیو تیسوکاترا، اهم رهینز زیو ن منیننوش و غرش  ییایدر یراه مرزها

داده اســت  در واق  درصــد  یمضــاعف تاهمی آن به المندش کشــور بر تنگه باش نیبه علاوه اشــرا  ا

ه   پس بکند یالمندش هم عبور م-از باش رد،گی یکه در کانال سوتز صورت م آمدی و از رفت یادیز

 ( 171: 1016 ک،یو بل سدلدرای)است مهم هم المندش دارد، باش تیکه کانال سوتز اهم زانیهمان م

 منی يراهبرد تي: موقع1نقشه شماره   
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(Hussain, April 1, 2015) 

 زیمصــر و ســودان ن رینظ ییکشــورها یو برا فارس جیخل ینفت یکشــورها یبرا منی یاینغراف

ــال خل-دارد  تنگه باش تیاهم ــمال آفر فارس جیالمندش نقطه اتص ــتن تنگه باش قایبه ش ــت  بس  اس

 به کانال سـوتز شود و آنها را به سمت فارس جیخل ینفت یتانکرها یمان  دسـترسـ تواند می المندش

 یم نهیهز شینفت و هم افزا لیزمان در تحو شیمنحر  کند که هم ســـبب افزا قاینوک ننوش آفر

 ( 108: 1037 ،ی)زارعشود

 فارس جيو عربستان و رقابت در منطقه خل رانیا

 خارنی  تاســیســ  ،یکیتیو کنترل حوادث ژتوپل ای قدرت منطقه کیشــدن به  لیبه تبد لیتما

 وندیحکومت خود پ یخود را به بقا ای منطقه یو عربسـتان است و هر دو کشور به شدت برتر رانیا

درتشان ق میو ترس شینما یبرا یدیکل هیرا به عنوان ناح فارس جی  هر دو کشـور، منطقه خلزنند یم

 انشــ یداخل یاســینظام سـ یبرا یمهم داتیتهد تواند یم یخارن طیدارند و معتقدند که مح نظردر 

 های استیونود دارد که بر سـ ی(  از نظر هر دو کشـور ضـرورت ندGause, 2014: 4کند) جادیا

مهم  گریباز کیشدن به  لیال کسب اعتبار و ونه هستند  تبدنفوذ داشته باشند و به دنب گانیهمسـا

نکند   دهدیت را ها آن یاســت که بقا یمطلوب ای منطقه یاســینظم ســ نیتضــم یبه معن یکیتیژتوپل

 ودش یمحقق م ای احساس در رابطه نیکه ا باشد یکشورها م نیب یاحسـاس دشمن یرقابت به معن

خصــومت  نیهمراه اســت، ا شــناختی اســت و معمولا با خصــومت روان یآن رقابت افراط یژگیکه و

 یم نییتع گریکدی به نســبت ها اســاســاس توســط نگرش آن ،یمواضــ  و موضــوعات دو کشــور مدع

 قدرت و انگاره های و انگاره ها شینوع از رقابت شــامل نما نی(  اThompson, 2001: 557)شـود

 جیل  در منطقه خشود یم یکیدتولوژیمجدد ا یمتقابل و توازن بخشـ یها واکنش ،یکیدتولوژیا های

 ها  تلا ات نیو تضم یابیدست یبرا ها دشمنی و ها غالباس از خصومت یودو عربستان سع رانیا فارس،

 بیرق شهیهم یو عربسـتان سعود رانیونود، ا نی  با ابرند یسـود م ای منطقه منازعات در دخالت و

 یدو ســتون اســتیســ یو دو عضــو اصــل کشــری دو کشــور دو هر ،1373 تا 1383 دهه از  اند نبوده

 نیضمو به دنبال ت کردند یمبارزه م سمیآن زمان، هر دو کشور با کمون دربودند   نجریو کس کسونین

ــه نفت برا و  یاقتصــاد ،ینظام های تحمای ها آن یغرش بودند  در عوض، واشــنگتن برا یعرض
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 رانیا یانقلاش اسلام یروزیبعد از پ طیشرا نی(  اAitoraifi, 2012: 33)نمود-یفراهم م یکیپلماتید

ــال  ــلام کیو  ردک رییتغ 1373در س ــال  یدادهایبه ونود آمد  رو رانیدر ا یانقلاب -یحکومت اس س

اســـت که  یمذهب -یمردم ینمهور کی اکنون کرد و هم جادیا رانیا یبرا یدیند تی، هو1373

 دیند تیهو نیو دخالت غرش در منطقه و نهان اسلام است  ا یو پادشاه یسـلطنت های منتقد نظام

من و دش ریرا امروزه به عنوان غ گریقرار داد و هر دو کشور همد ریتأث حتو عربستان را ت رانیروابط ا

 یرقابت تا حدود نی، ا2333تا اواسط سال  1333(  در دهه Mabon, 2015: 12)نندبی یم گریهمد

 ایه در مؤلفه قاسیو عربســتان عم رانیا نیو خصــومت ب اعتمادی یونود، ب نیکرد  با ا دایکاهش پ

، مرحله 2330عراق در سال  هیعل کایدارد  نن  آمر شهری ها دولت آن دیند های استیو سـ یتیهو

ه ک یادیدر موضوعات و مساتل ز اضیکرد  تهران و ر جادیو عربسـتان ا رانیا نیاز رقابت ب یدیند

نفت،  های تمیق ،یکیتی  عدم توافق بر ســر مســاتل ژتوپلکنند یارتباط دارد، رقابت م فارس جیبا خل

و  یو مباحث ننجال ای از مساتل منطقه هایی فهرست و ها و برچسـب یردولتیغ گرانیاز باز تیحما

دو کشــور  نیهســتند که مورد رقابت ا یاز نمله موضــوعات و مســاتل فارس جیمکرر بر ســر نام خل

 ( Gause, 2014: 6است)

ــعود دیند رقابت ــتان س ــلام یو نمهور یعربس ــهیر رانیا یاس  های حکومت تیدر محکوم ش

در  نرایا ی)ره( بعد از آغاز انقلاش اســلامینیدارد که توســط امام خم انهیخاورم یو پادشــاه یکتاتورید

ت حکوم جهیو در نت دیاحساس گرد یدر تمام نامعه سعود یانقلاش اسلام نیآغاز شد  طن 1373سال 

بر نامعه عربســتان  یدیشــد یمذهب های کنترل ،وهابی کار محافظه ونیروحان یبا همکار یســعود

ــب یاز وقوع انقلاب یرینهت نلوگ ــتهیبه وقوع پ یمذهب یداری  بدیاعمال گرد رانیانقلاش ا هیش در  وس

 یخود تلق تیمونود یبرا یدیرا تهد اسلامی انقلاش ها کرد و آن دیرا تهد یسـعود میرژ یبقا ران،یا

 یا اقدامات گسترده ،یسـتیونیصـه میو رژ کایبه همراه آمر یعرب یپادشـاه ینمودند و لذا کشـورها

 برای ها با ونود همه مشـکلات، از همه فرصت رانیانجام دادند  ام ا ا رانیا یمهار انقلاش اسـلام یبرا

، عراق رد خود نفوذ گســـترش و نانلب الله و حزش هیبا ســـور وندهایپ تیگســـترش نفوذ خود، تقو

خن به س رانیا یبه رهبر یعشی هلال مفهوم از اردن پادشاه عبدالله بهره برد  ملک منیافغانسـتان و 

 از ای نفوذ منجر به مجموعه یتنش و مبارزه برا نیمســأله هشــدار داد  ا نیآورد و نســبت به ا انیم

ـــرد عرب"و آنچه محققان تحت عنوان  یابتین هـای ننـ   نی  اگرچه ادیگرد نامند یم "ینن  س

ــتان ن رانیا نیمنازعه هرگز به نن  کامل ب ــال  دایانجامیو عربس ــور وارد  نیا 2330ام ا از س دو کش

-Brooks, 2018: 7شدند) فارس جیو خل انهیدر سرتاسر منطقه خاورم "یمنطقه خاکسـتر" ۀمنازع

 یاماره ای عهیش لاله"به عنوان رهبر  رانیاسـت که ا نیا رانیو عربسـتان درباره ا کایآمر تی(  روا8

  لن بلک  باشد یم هیعراق، لبنان و سـور من،یدر حال گسـترش نفوذ خود در  2330از سـال  "یرانیا

ال را درست کرد)هل ای عبارت مورد مناقشه کیپادشاه اردن : »کند یم  یتوص نیرا چن تیوضع نیا

از  عهیشـده است     هلال ش انداز نیبه صـورت پرقدرت طن انهی( که در خاورمیرانیا یمارها ای عهیشـ
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به تمام منطقه  رانیا یاست که از سو ای فرقه اسـتیسـ کی نیدمشـق تا تهران گسـترش دارد و ا

 Postel«)شده است یسن -یدر نهان عرب هایی تیحساس جادیمسأله سبب ا نیا ابدای یگسترش م

& Hashemi, 2017: 59نهان اســلام  لهد  تهران کنتر: »کند می ادعا ســلمان (  شــاهزاده بن

ن آ خواست ینم تلریه: »دیگو-یم ی  وکند یم سـهیمقا یرا با آلمان ناز رانیرهبران ا یو«  اسـت

ـــود و رهبر ا تلریه خواهدا یم رانیرا انجام دهد که رهبر ا یزیچ  رانیتلاش کرد بر اروپا مســـلط ش

امور خارنه  ریوز  ،ی(  محمدنواد ظرGoldberg, 2018: 6«)بر نهان مســلط شــود کند یتلاش م

خشونت در  یاصل شرانیمحرک و پ»معتقد است:  ،یمقامات ارشد سعود یدر پاسـخ به ادعاها ران،یا

را  تیوهاب یعنی یدتولوژیا نیو ا« است یعربستان سعود پرور ستیو ترور یافراط یدتولوژیمنطقه، ا

 سـه دهه گذشته، یط در ها یمعتقدندا سـعود ها یرانی  ادندیمرگ و ترور نام نییو آ یتایانحرا  اله

 Postelمساند و مدارس  در سراسر نهان کرده است) قیاز طر تیدلار خرج صـدور وهاب اردیلیده م

& Hashemi, 2017: 60 ) 

  اند ردهرا رها ک یو سن عهیش گرایی مخالفت با افراط ۀنیرید استیس یترامپ و مشاوران و دونالد

ــتان، امارت متحده تحمای ــرات عربی  از عربس ــ  رانیرا انتخاش کرده و در مقابل ا لیو اس  آرایی ص

 مانزشده است  ترامپ در  انهیدر خاورم شـتریب سـازی ثبات یترامپ سـبب ب میتصـم نای  اند کرده

سـوار شـده استا ام ا  رانیا یتیامن های نیرا متهم کرد که بر تضـم اضی، ر2316 یمبارزات انتخابات

 یخارن دارید نیاول زبانیم یشـد  عربستان سعود مانپی هم ها ینمهور شـد، با سـعود سیرت یوقت

ــعود رانگریمداخلات و یترامپ بود و و ــرکوش مخالفان داخل من،یدر  ها یس ــتانو تلاش عرب یس  س

، شــر توســط عربستانبا ونود نقض متعدد حقوق ب یگرفت و حت دهیسـاختن قطر را ناد یمنزو یبرا

 "یعرب یناتو"تحت عنوان  یاتتلا  راهبرد کیکرد  یمتحد شـــد  دولت ترامپ ســـع یترامپ با و

ــاد یتیامن یهمکار شیکند  هد  آن افزا جادیا رانیا هیعل ــد  جادیاز نمله ا یو اقتص ــپر دفاع ض س

دارد   دیرا در هد  و دستورالعمل اتتلا  ند ینقش اصل ران،یبا ا ییارویاست و رو ای منطقه یوشکم

 یم یاست  همزمان که ترامپ سع رانیا هیبه دنبال خط سـخت و قدرتمند بر عل یعربسـتان سـعود

است و  هافتی شیافزا زین ای منطقه سازی یشود، قطب تر کینزد یو امارات متحده عرب اضیبا ر کند

از  کایآمر ،رانیکاهش نفوذ ا نای به  اند تر شـده اعتماد یب کایمنطقه نسـبت به آمر یدیکل گرانیباز

 اییه تهران و گروه نیب ییوندهایپ جادیسبب ا تیحما نیو ا کند یم تیمنطقه حما یسن های میرژ

تهران با  فتاگ دیراستا با نی(  در اWatanabe, 2018: 3- 4)است شده الله و حزش ها یحوث راینظ

ضمن مخالفت  من،یخود در منطقه از نمله در  مانپی هم های و توسـعه مناسبات خود با گروه جادیا

 اهدا  و مناف  خود و متحدان منطقه نیتأم یو عربستان در منطقه، در راستا کایآمر های استیبا سـ

ــنگتن و  به ای موازنه قدرت و نظم منطقه رییضــمن تغ قیطر نیو از ا ردیگ-یبهره م ای ضــرر واش

 در ها و متحدان آن گریدو باز نیا شـــتریدر نهت به انزوا کشـــاندن و منفعل کردن هرچه ب اض،یر

  ورزد می مبادرت منطقه
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 منیدر  انيعيبر جنبش ش رانیا یانقلاب اسلام بازتاب

رخداد  نی  ادیاسلام گرد یایدر دن ژهیدر نهان و به و یمنشأ تحولات شگرف یانقلاش اسـلام وقوع

از  رانیا یرامونپی مهیو ن رامونیپ یاست که کشورها هایی و بازتاش امدهایپ یبدون شـک دارا میعظ

 یمراهدارد در آنجا با ه یسع کایاسـت که آمر ییاز کشـورها منیرا متأثر سـاخته اسـت   منینمله 

 یاف  ملمن یبرا منی یکه نامعه داخل هایی فرصت نتری   از مهمردیرا بگ رانینفوذ ا یعربستان نلو

 باسیکه تقر یگروه مذهب نیکشــور اشــاره کرد  ا نیدر ا یدیز انیعیبه حضــور شــ توان یدارد، م رانیا

 یحساش م به منیدر  یبزرگ تیاقل دهند، یم لیکشـور را تشـک نیا تیدرصـد نمع ۲2تا  ۲3حدود 

رهن  س یبا کوتا یاز هزار سال قدرت را در دست داشتندا ول شیهر چند ب منی یدیز انیعی  شندآی

در  گردی ها باره از دست دادند  آن کیقدرت خود را به  1362از سـال  تیوهاب یرگی سـلال و قدرت

 یر آن براد هکرده بود ک بیتصو ینیقوان زین دینداشتد و حکومت ند ینقشـ چیه اسـت،یقدرت و سـ

انقلاش  یروزیتا پ تیوضـع نیدر نظر گرفته نشـده بود  ا یگاهینا چیه ان،یعیشـ یاسـیمشـارکت سـ

را  ای تحرکات گسترده انیعیسبب شد ش یانقلاش اسـلام یروزیکرد، ام ا پ دایادامه پ رانیدر ا یاسـلام

 انیعیش یانقلاب زشیخ زیو ن یاسلام یداریموج ب یری(  با فراگ30:103۲ن،یو گلچ یشـروع کنند)عباس

به عنوان  رانیا ،یانقلاش اسلام یزی)ره( و حرکت استکبارستینخمی گرفتن از مکتب امام یو تأس منی

نعا، که صـــ یقرار گرفت  به نحو منی ونیانقلاب روی شیپ یینهان اســـلام به عنوان الگو القرای اُم

همراه با  )ره(،ینیاز امام خم یریتصاو و الله حزش دییدر تأ ییکشـور با بنرها و پوسـترها نیا تختیپا

شد   نیزت، ت«باد اسلام روزیو پ انیهودیلعنت بر  ل،یمرگ بر اسـرات کا،یمرگ بر آمر» رینظ ییشـعارها

 یرا در معادلات منطقه به همراه داشته باشد  از سو رانیدسـت برتر ا تواند یموضـوع م نیا ن،یبنابرا

مجبور  رایز ،ردیدر محاصره قرار گ یاسیباعث شده تا عربستان از نظر س منیبر  انیعیتسـلط ش گر،ید

متحد  یمنطقه راه را برا یاسیس یاینغراف ریی  پس تغردیکشـور را بپذ نیا دیند تیخواهد شـدا واقع

در  یرگذاریتأث یبرا ای برنده های را مســتحکم نموده و برگ منیهموار کرده تا نفوذ خود در  یرانیا

ننبش  یو رفتار یونوه فکر یکی(  نزد20 -2۲: 1037 گران،یو د یمنطقه داشـــته باشـــد)رســـتم

سبب شد  ران،یا یانقلاش اسلام یو به تب ِ آن الزامات گفتمان هیامام انیعیش ینشـیب یانصـارالله با مبان

 ٔەعربستان در حوز یدیکل های چهره از و الاوسـط الشـرق ۀسـابق روزنام ریتا عبدالرحمن الراشـد، دب

 (  ۲3 -83: 1037 فر، یو نعفر آرانی ۀ)ستودبنامد«یرانیا یتندروها»را  ها یرسانه، حوث

اش مداف  انقل های رســانه من،یمردم  یداریب یرگی در شــکل رگذاریعوامل تأث نتری از مهم یکی

ر د های رسانه نتری از مهم یکی رانیا یاسـلام ینمهور یعرب ویراد نه،یزم نای در  اند بوده یاسـلام

 ان،ریا یبه عنوان مخاطبان خاموش صدا منی انیعشی ها، سال نیاست  در ا منی انیعیدسـترس شـ

ــ لیاز قب فرهنگی مناب  کمبود رغم به و اند بوده یکامل فرهنگ تیدر محروم ــترس به  یکتاش و دس

ــ ونیروحان ــ یمذهب های هیپا تیدر تقو عه،یش ــان،-دهیخود کوش انقلاش  یروزی(  پ23:1031اند)تلاش

 انیعیبخصو  ش انیعیاز ش یاریبس یداریو ب ی)ره( مونب آگاهینیامام خم یبه رهبر رانیا یاسلام
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 تیه هونسبت ب یشتریو نرأت و نسارت ب یاسیس آگاهی تر به نسل نوان ژهیشد و به و منی یدیز

ــ ــ یآگاه نی  ادیو حقوق خود بخش ــل نوان به وس ــدت از  یرهبران لهینس انجام گرفت که خود به ش

 الحوثی نیرهبران حس نیاز ا یکی  رفتندیپذ ری)ره( تأثینیامام خم های شهیو اند رانیا یانقلاش اسلام

ــال  اتیبود که در دوران ح ــع 233۲خود تا س  هیکرد روح یبه کار با نونوانان و نوانان پرداخت و س

 کند: جادیا ریز های مؤلفه اساس بر ها را در آن یداریو ب بخشی یآگاه

 یانتماع یدر زندگ عهیش یبودن و حضور پررن  مبان یعیش -1

 مونود تینقد وضع -2

ــلام ینیافکار امام خم جیترو -0  کایهمچون مبارزه با آمر هایی نهیدر زم رانیا ی)ره( و انقلاش اس

 ( 11: 1031(تلاشان،  لیو اسرات

ـــلامی پان یانقلاب هـای ال دهایـ و هـا بـه عنوان قهرمـان آرمـان رانیا رهبر  کیخود را  ،اس

 یمن مطلوش ینوام  اسلام یرا برا فارس جیمونود در خل ای که نظم منطقه داند یم دنظرطلبیتجد

همه  یدر طول نن  سرد، خود را صدا "یو نه غرب ینه شرق"با شعار  رانیا یاسـلام ی  نمهورداند

ن هستند  به علاوه، حس یلیو ضداسرات یضدغرب ،یپادشاه های کرد که ضـدحکومت یمعرف یکسـان

 همنطق تیدر خصــو  امن ،ای به عنوان قدرت منطقه رانیا: »دگوی یم ران،یا نمهور سیرت ،یروحان

ــئولانه عمل م المللی نیو ب ای ــورت دونانبه  ها نهیزم نیدر ا یو خواهان همکار کند یمس  ایبه ص

نامه و طرح بر»)ره( معتقد بود:  ینیامام خم نیاست  همچن رپذی تیمسئول گرانیباز ریبا سـا بهچندنان

 ادجیو ا یاسلام یوحدت کشورها یمسلمانان نهان برا انیو وحدت م یکدلی ینوع جادیما، ا یاسلام

 ,Khomeini«)نهان است یالزام و تعهد با همه دول اسلام جادیمسـلمانان و ا نیب یاخوت و برادر

 داند می نهان تمام در ها انقلاش شــرانیو پ بان دهیخود را به عنوان د نیهمچن رانی(  ا324 :1982

ــلام یداریو خود را به عنوان مدل موفق ب  و عدالت خواه یآزاد های گروه و ها ملت گرید یبرا یاس

سط که تو یسلامانقلاش ا: »دفرمای یرهبر معظم انقلاش، م ،ای خامنه الله تی  حضـرت آداند می طلب

ن در قانو زین یمنطق نیو چن دینهان گرد های ملت رسای بخش الهام افتایآغاز و تداوم  رانیمردم ا

 هیروح یبرا نهیخود را مخزن و سف رانیا کرده اسـت  داینمود پ زین رانیا یاسـلام ینمهور یاسـاسـ

 تیدمحدو گونه چید با هینبا یرگی آرمان و نهت نیو ا شــناســد ینم یمرز چیکه ه داند یم یانقلاب

 یاسیو س یمعنو تی(  حماGimenez Cerioli, 2018: 299«  )محدود شود یو قوم یمل ،یفرهنگ

 هیو بق جیعدن و لاه ده،یدر تعز، الحد ها ینفوذ حوث نیو همچن منیدر شــمال  یاز ننبش حوث رانیا

 یحوث ژهیبه و منی انیعیش دیمناطق است  هرچند تأک نیدر ا رانیاز گسترش نفوذ ا بازتابی ها بخش

آن را  یذاررگیتأث یزیو استکبارست سمیونیمانند مبارزه با صـه رانیا یانقلاش اسـلام های بر آرمان ها

 های مونود و تفاهم گروه های رف  چالش یخواهد برا-یدر درنه نخستا م رانی  ادهد ینشـان م

 آن یلیاز متحدان خود از خروج تحم تیو در درنه دوما با حما دینما فا یسازنده ا ینقش منی یاسیس

 وهگر تیخود را در منطقه ارتقا  داده و موقع گاهینا قیطر نیکند و از ا یرنلوگی قدرت صــحنه از ها
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 ( 87 -81: 1037 گران،یو د پور یدهد)عل شیرا افزا منیهمسو در  های

  منیدر قبال تحولات  رانیا یاسلام يجمهور کردیو رو اقدامات

ونود ندارد که  یشـــاهد چیبوده اســـت  ه یو حداقل زیناچ منیدر  رانیورود ا ،یخیلحاظ تار به

ــان دهد تهران حما ــال  ها یننبش حوث یبرا یتینش ــال  233۲تا قبل از س ــد  از س فراهم کرده باش

ود، نم میتحک یالحوث  نیخود را بعد از شهادت حس تیمونود ها، یننبش حوث ی، وقت2311 -233۲

، مقامات 2311  در ســال رندیقرار گ یاســیســ تیو حما یمال ،ینظام تیمورد حما رفت یانتظار م

 خودکار، پرتابک های تفن  ایاز نمله توپ  یمحدود های کمـک رانیا»اعلـام کردنـد:  ییکـایآمر

(  Juneau, 2016: 656«)دلار پول نقد فراهم کردند ونیلیم نچندی و ساز نارنک، مواد بمب گرهای

ـــور ســـهیدر مقا رانیا یبرا یکمتر یتیدغدغه امن منی که نیا هبا تونه ب  نیدارد، ا هیبا عراق و س

 ریف، س یلیه یکیمنازعه اختصـا  داده است  ن نیهم به ا یمناب  کمتر رانیاحتمال ونود دارد که ا

 های موشــک یایبقا»خود ادعا کرد:  یدر ســازمان ملل در دوره ترامپ، در کنفرانس مطبوعات کایآمر

شده  کیبه سمت عربستان شل ها یتوسط حوث دهد یمونود است و نشان م رانیشده توسط ا اختهس

 کارشناشان  اند مانده یمسأله مردد باق نینسبت به ا المللی نیب گرانیاز ناظران و باز یاریبس«  است

 الدل تیدر خصو  هو یشواهد چیکردند و اعلام کردند ه یرا بررس یلیه یادعا نای ملل سـازمان

 یشد که در شورا نیگزارش منجر به ا نیونود ندارد  ا ها یحوث برای ها سـلاح نای کننده عرضـه ای

 دهدا یگزارش نشـــان م نیاعلام کرد که ا یلی  هدیبه ونود آ یمتفاوت های و بحـث جینتـا تیـامن

 توسط رانیبا منشأ ا یانفجار های قیو قا یمتعار  و مواد انفجار های سـلاح رانگر،یو های موشـک

 وتدس  است ملل سازمان نقوانی نقض ها مورد استفاده قرار گرفته است که همه آن منیدر  ها یحوث

ــورا رداتمغی عضــو عنوان به ــازمان یمتفاوت جهینت ت،یامن یش   اولو کردا اراته را ملل از گزارش س

 یلیه یها تهگف نیا یبرا یمن شواهد»کرد:  دتأکی متحد ملل کشور در سازمان نیا رسفی ، اسکوگ

 من،یدر  ها یاز حوث رانیا تی(  با تونه به وضــوح حماLynch & Gramer, 2017: 4- 5)«افتمین

موفق شده استا منازعه را در  یریبه نحو چشمگ رانیا یاسـلام ینکته روشـن اسـت که نمهور نیا

 یهمچنان به سخت منیدر  رانیا یاسـلام یحفظ کند  اقدامات نمهور تیبا موفق یمنطقه خاکسـتر

هستند   لیتندرو، ضداسرات های یضدغرش، ضدسلف ران،یا یعیمتحد طب ها یاسـت  حوث یابیقابل رد

ر اسـلام را س یروزیپ ل،یمرگ بر اسـرات کا،یمرگ بر آمر یعنی رانیمردم ا یشـعارها ها یننبش حوث

 هم هتندرو اســت ک یو ســلف یوهاب های مقاومت در برابر ننبش ها ی  هد  بلندمدت حوثدهند یم

 ( Lenarz, 2017: 6)باشد یم ینهان تیمنطقه و امن تیبه نف  امن

ـــازه یاســـاس تئور بر  ارتباط گرانیخا  باز یو رفتارها تیگفت که بین هو دیبـا انگـاری س

 دارد خاصی برداشت ها آن ۀو دربار گرانیباز ریدر رابطه با سا یگریتنگاتنگی ونود داردا چون هر باز

رو،  نهمی از کندا می تعامل و کرده تولید خاصــی مناف  که اســت ها برداشــت همین اســاس بر و

 تلقی می ای قدرت منطقه کیدارد، خود را  تشیکه از هو فییبر اســاس تعر رانیا یاســلام یورنمه
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ــتراتژی موقعیتی که کند ــاس تعر نیدارد و منافعش را بر ا کژتواس رچوشا چا نای در کندا می  یاس

منطقه  رو عربستان د کایمقابله با اقدامات آمر یبرا یبه م ابه اهرم تواند یم ها یاز حوث رانیا تیحما

 تهران و هم ای منطقه های استیاهدا  و سـ یرا در راسـتا ای شـود و معادلات و نظم منطقه یتلق

غه همچنان دغد ها یسعود ،ینبی شیقابل پ ندهیآ یشـکل بخشـد  لذا برا ایآن در غرش آسـ مانانپی

د وبه دنبال حوزه نفوذ خ رانیا ،یعربســتان ســعود دگاهیاز د نیخود دارند  بنابرا یمرزها یبرا یتیامن

 یم مه رانیاست، که ا یحوث انیعیشـ منیدر  رانیا یرگذاریتاث یابزار برا نیاسـت و مهمتر منیدر 

ــ تواند در  به خود لیمتما یکار آمدن دولت یبپردازد و هم با رو منیخود در  یعیبه گســترش هلال ش

 انیعیشــ که نیتونه به ا امنطقه نفوذ کند  ب یکشــورها گریبســازد تا در عربســتان و د یگاهیآنجا پا

 یتان مبه دور عربس یتیکمربند امن کی رانیا رند،گی یقرار م منی انیعیبا ش یعربسـتان در هم مرز

 منیاگر در  و کند یو انصارالله برخورد م یحوث انیعیممکن با ننبش ش قی  لذا، عربستان به طرکشد

 رانی  ادیرا خواهد د رانیدست و نفوذ ا کشورها هیآنگاه در خود عربسـتان و بق د،یایکوتاه ب رانیبرابر ا

ــ یابراز همدرد منیدر  نیبا معترضــ  تظاهرات تحت عنوان نیا بندی و قالب مینمود و به دنبال ترس

بر  اســت منیاعلام کرد که حق مردم  رانی  اباشــد یم رانیا یدر پرتو انقلاش اســلام یاســلام یداریب

 دیتأک یحکومت صــالو و رد دولت هاد یکنند  لذا بر ســرنگون یســتادگیا منیســرکوبگر  میرژ هیعل

به عنوان سـنگر و پاسدار نقش انقلاش انجام  رانیبا نقش ا یدر هماهنگ منیاز مردم  ینمود  طرفدار

 یحوث های شرفتیاعلام کرد و پ ها یخود را از حوث تیصالو، تهران حما ی  بعد از سـرنگونشـود یم

 (  Brehony, 2015: 235- 236کرد) شیرا ستا ها

 نیبا ا میمراقب اســت که از هرگونه مداخله و ارتباط مســتق رانی، ا یســالســبر تریطبق نظر پ بر

ـــال  ها یحوث اتیگروه در متن منـازعـه انتناش کند  اگر تهران از عمل  یکرد، ول تیحما 2311از س

ـــعود یمعتقدندا هد  ادعاها یرانیدارد آن را انکار کند  مقامات ا لیتما  ران،یا هیعل یعربســـتان س

 رانی  اشــود یمرتکب م منیدر  یسـعود میاســت که رژ های یگر یاز وحشـ یانحرا  افکار عموم

 و منیو اعتراضات در  دهد یاراته م ها یمنی یو بشر دوستانه برا یآموزشـ های معتقد اسـتا کمک

ــرت آ یمعرف ای اعتراض فرقه کی دیرا نبا نیبحر ر نن  د: »دگوی یم ای خامنه الله تیکرد  حض

و  عهیکه مسئله درباره ش کنند می ادعا غلط به ها   آنیاستا نه نن  مذهب یاسینن  س کی منی

کرد:  دیأکت زین من،یدر  رانیا ریسف ،یشیاصغر قر دی  س«ستیدرست ن نیکه ا یاسـتا در حال یسـن

 گاندیچون کمک به فقرا و ستمد کندا یکمک م یو مذهب یاسیرا  به لحاظ سـ ها یحوث رانیکه ا»

(  Faghihi, 2015: 5«)بوده اســت رانیا خارنی اســتیســ یاز محورها یکی شــهیهم نیحرومو م

فوذ که سبب کاهش ن کند یم یابیارز یاسلام یداریرا در قالب ب منیتحولات  رانیا یاسلام ینمهور

تحولات  تیریمد یرا برا یعربسـتان سعود های تلاش رانیرو، ا  نی  از همشـود یغرش در منطقه م

همه  ینآفری و خواســتار نقش کند یدنبال م یوابســته با نگران های انیو به قدرت رســاندن نر منی

 رانیا یبه نفوذ گسترده معنو دیبا ان،یم نیکشور است  در ا نیا ندهیدر آ یاسـیو سـ یمذهب اناتینر
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را  کایمرو آ یعربستان سعود یاشاره کرد که نگران ها یننبش حوث ژهیو به و یدیز انیعیشـ انیدر م

با واشنگتن  یحاتیتسل یبا انعقاد قراردادها اضی(  لذا ر167: 1038 گران،یاسـت)نجات و د ختهیبرانگ

در  منیدر  یحوث انیعیننبش ش دنیو از به قدرت رس دارد یمونود گام بر م تیدر نهت حفظ وضع

 ایسو متحدان  آن در غرش آ رانیا یاسلام یمطلوش نمهور ای الگو و نظم منطقه یرگی نهت شکل

  ورزد یممانعت م

 کیخواهان  اضیر م،یموانه هست یاسیسـ یداریخشـونت و ناپا شیکه با افزا یکنون طیشـرا در

 یدوابسته باشد و به لحاظ اقتصا یبه پادشاه سعود یدر صنعاست که به لحاظ مال اریمتحد و هم میرژ

من، یو انصارالله در  یحوث یمردم یروهاین شـرفتیباشـد  با تونه به پ یکاریو بدر داخل دچار رکود 

 کیبه سمت صنعا، به  ها یحوث شرفتیاست  پ اضیر یاصـل تیاولو منیدر  یعاد تیوضـع یایاح

هستند  رانیا یابتین یروهاین ها یمعتقد استا حوث اضیشده است  ر لیتبد اضیر یبرا یچالش ند

 طوط فرقهدر امتداد خ منی شتریب هیتهران هستند  تجز یکیدتولوژیو ا یمال ،یاسیس تیکه تحت حما

تان و خصوصاس عربس یخارن گرانیبا باز شتریب یرا در معرض مداخله احتمال منیکشور  ،یاسیو س ای

و  یحوث یمردم یروهاینهت مقابله با ن میضمن تصم کایقرار داده اسـت  لذا عربسـتان و آمر کایآمر

 نیا ضایر یصلانجام دادند  دغدغه ا منیدر  رانینفوذ ا سازی یخن  یبرا یانصارالله، اقدامات مختلف

 باتث یب منی کی که نیکند و ا برداری خود بهره یبرا طیشرا نیاسـت که  تهران ممکن اسـت از ا

مورد ســو اســتفاده قرار  ییایو دزدان در انیآوارگان، قاچاقچ ن،یو مجرم تکارانیتوســط ننا تواند یم

ــعودPradhan, 2017: 135)ردیگ  یبا انعقاد قراردادها منی های یدر برخورد با حوث ها ی(  لذا، س

د کردن س یو برا کنند یم نیمشت آهن استیبا واشـنگتن اقدام به خشـونت و اعمال سـ یحاتیتسـل

در قبال  و فعال یتهانم کردیبه رو یعربستان سعود یبه قلمرو منی یداخل های ثباتی یتحولات و ب

 ها یوث  حباشد یم یخیتار یوندیپ ها، یبا حوث رانیا یمذهب وندپی  اند آورده یکشور رو نیتحولات ا

 عهیش ونیاز روحان یاربسی  هستند سعود بوده و ضدغرش و آل رانیا یعموماس تحت الهام انقلاش اسلام

مهم نفوذ  های از کانال یکی نیکردند  ا افتیدر رانیخود را از قم در ا یمذهب های آموزش یدیـز

ها -یادعا کرد که حوث ها، یسابق حوث اناز رهبر یکی مان،ی  ابو سلباشـد یم ها یحوث نیدر ب رانیا

و  شــود یم زین نیســبک و سـنگ های سـلاح شــامل ها کمک نی  اشـوند یم تیحما رانیاز نانب ا

 به ها آن آموزش و ها ساخت سلاح نهزمی در ها الله و سـپاه قدس به اراته آموزش-از حزش یعناصـر

و  عربستان نیب یعیدولت شـ کی جادیبه دنبال ا رانیاسـت ا یمدع ی  وپردازند یم نظامی صـورت

 یمآرش و هجا و اســتان ســعود  ،یالج ایاز الجا   یبزرگ یدر اســتان صــعدها از نمله در نواح منی

 (  Al-Jazeera, 2009: 3است) زانینجران و ن

 تیاست که عربستان با زور تصاحب کرده است  حما یسـعود های اسـتان زانینجران و ن البته

ـــعود اطیـدر ح هـا یاز حوث رانیا  هیتهران بر عل یبرا یژتوراهبرد تیمز من،ی یعنی ها یخلوت س

  مداخله عربستان در شود یعربسـتان در منطقه را شـامل م های کرده و مهار توطئه جادیعربسـتان ا
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کرده  یسع یدر منطقه شـده اسـت  عربستان سعود یادیز یکیتیژتوپل های لرزه جادیبه ا نجرم منی

 هم مداخله رانیهمراه کند  ا تیطوفان قاطع اتیرا با خود در عمل یادیز یراستا کشورها نیاست در ا

د هستن منیدر  تیخواهان صلو و امن یرانیرا محکوم کرده است  مقامات ا منیعربسـتان در  ینظام

 می دفاع ها و مطـالبات آن یحوث یمردم یروهـاین یعنی منی یمردم هـای همزمـان از ننبشو 

 (  Pradhan, 2009: 8)کنند

تنها  رانیا ای طرح چهار مرحله»کردند:  دیبارها تأک ران،یامور خارنه ا ریوز  ،ینواد ظر محمـد

بشـردوستانه،  های کمک بس، اسـت  ما خواهان آتش منیدادن به منازعه  انیپا یممکن برا نهیگز

ود از خ تیحما رانی  امیهســـت منیدر  ریدولت فراگ سیو تأســـ یمنی -یمنی یگفتگو ای الوگیـد

اقدامات اعتمادساز را  یمنی های همه طر »کرد:  دیتأک یو«  در سوتد را اعلام داشته است گوهاگفت

ـــت یرا برا نهیاتخـاذ کننـد و زم راهم ف ها یمنیدادن به رنج همه  انیپا یبه توافق نام  برا یابیدس

 ســت،  نخزند یم بیآســ ای منطقه تیبه امن لیعربســتان به چند دل»معتقد اســت:   ی  ظر«ندینما

 تیحما بلکه در کند، یم تراشی و مصالحه مان  یدوست یبرا رانیا های تلاش رینه تنها در مس اضیر

را به حملات  ســـعودی عربســـتان زین  یظر«  مشـــارکت دارد زآمی خشـــونت گرایی فعال از افراط

 ی  وزند یم وندیدر نهان پ گرایی و افراط انهیالقاعده در خاورم شـــاوندانیدر غرش، خو یســـتیترور

 یاقدامات افراط گریو د یسور انیعربستان از شورش تیحما من،ینن  عربسـتان در »معتقد اسـت: 

 دیدتش قیاز طر ای ساختن توافق هسته وشیو انحرا  و مع رانیا کیتحر یبرا ای وهیعربسـتان شـ

اعلام کرده اســت که  ها، یبا حوث یبا ابراز همدرد رانی(  اZarif, 2016: 9«)تنش در منطقه اســت

 رانیعربستان و مخالفت ا یاست  مداخله نظام رشیپذ رقابلیغ رانیا یبرا منیدخالت عربسـتان در 

ــتان در  ــور عربس ــت  اگرچه بُعد فرقهمنا نیبه ا ای فرقه تیماه منیبا حض منازعه  ای زعه داده اس

واکنش  و یتوسط عربستان سعود ینظام میداردا ام ا مداخله مستق یخیتار های شهیر منیدر  یاسیس

ه معتقد است که هرگونه نقش رانیکرده است  ا دیشـکا  را تشد نیعربسـتان ا یبه اقدام نظام رانیا

 (  Pradhan, 2017: 77)ردیرا در بر گ ها یحوث دیبا منی یبرا یاسیراه س

ــورت در منازعات منطقه ملی دارد در چارچوش مناف   لیتما رانیا ــور پ ای خود در دو ص  دایحض

ز ا برداری به دنبال بهره رانی  در مورد اول، ایناراضـــ گرانیظهور باز یگریو د یداریکندا ونود ناپا

محور مقاومت اســت  در درون  یاف  کشــورهاو من ای صــلو و ثبات منطقه نیتأم یفرصــت برا نیا

 زیور و  نکش نیدر ا یبه دنبال توسعه وحدت مل رانیا من،ی رینظ دهیو فرو پاش ثبات یب های حکومت

 زآمی خشونت یمخال  ابزارها یعناصر ناراض نی  اباشـد یهمسـو م یناراضـ های مشـارکت با گروه

تحت  ای با نظم منطقه ای پردازند یدر کشور خود م یمسلط داخل یاسـیبوده و به مخالفت با نظم سـ

و  نیو بحر هیلبنان، عراق، سور من،یعناصـر در  نیاز ا رانی  اکنند یهر دو مبارزه م ای کایسـلطه آمر

ــا ــ لیبه دلا اناتینر نی  اکند یم تینقاط نهان حما ریس ــتندا ول یمختل  ناراض ها عمدتاس آن یهس

 هیاشمسلط به ح هتوسط گرو قاسیعم کنند، یم یندگنمای ها که آن ای هیحوزه و ناح کنند یاحساس م
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و محروم، از نمله انصارالله، ابعاد  یناراض های گروه نیکنار ا ییآرا-با صـ  رانیرانده شـده اسـت  ا

ــتمد قیطر نیو به ا دهد یم شیقدرت نرم خود را افزا ــ دگانیخود را قهرمان س  ها رفته هیو به حاش

بر  شیاز پ شیرا ب رصــهراســتاا در تلاش اســت ع نی( و در اJuneau, 2016: 653)کند یم یمعرف

عضــو محور مقاومت کمک  گرانی  بازمناف و اهدا  تحقق به مقابل در و کند تر محور ســازش تن 

 ایه در تقابل با قدرت ای منطقه ۀدر عرص رانیا یبرا ای که برگ برنده نیخود ضمن ا نیکند که ا

درت به ق رانیا یاسلام ینمهور یابی دسـت یرا برا نهیزم تواند یبسـتان اسـت، معر ژهیبه و ب،یرق

 فاتقه در منطقه فراهم کند  

ود خ مانانپی هم ژهیخود به و ای منطقه یشرکا رانیگسترده مونود، ا های سـو برداشت برخلا 

ــا منیدر  ــ یوفادار یمناطق را بر مبنا ریو س ــلام ش ز ا مندی بهره ی  براکند یانتخاش نم عهیبه اس

با وضــ  و نظم مونود  من،یمنطقه از نمله  یکشــورها یناراضــ گرانیاســت باز یکاف ران،یا تیحما

 یاراضن گرانیباز نیشده است  ا یآن طراح یمحل یو شرکا کایکه توسـط آمر یکنند  نظم خالفتم

از اهدا  در انتخاش  یفیط یدر پ رانیباشـــند  ا عهیشـــ دیو منطقه لزوماس نبا منیدر  رانیهمســـو با ا

 یکیتیپلژتو یبه نواح یابیبه دنبال دست که نی  نخست اباشـد یم ها یالحوث رینظ یردولتیغ گرانیباز

 منطقه یبا رقبا ییاروینفوذ خود، رو شیو نما میترس یپرتاش برا سکوی عنوان به ها اسـت که از آن

 رانی  ابرد یبهره م کایآمر ای و عربسـتان و مخالفت با حضـور منطقه لیاسـرات یعنیخود  یاصـل ای

که  ها یو حوث صــاراللهان رینظ هایی با گروه وندیپ قیخود را از طر یبازدارندگ ییتوانا له،یوســ نیبد

( Milani, 2013: 84است) دهیآن را دارند، بهبود بخش ای و مناف  منطقه کایآمر هیمبارزه عل ییتوانا

 یموانه م یو متحدان آن را در منطقه با چالش ند یاهدا  و مناف  عربستان سعود قیطر نیو از ا

قه منط یکشورها ریو سا منیران در یهمسو با ا یمسلحانه و مردم یناراض های از گروه یفی  طدساز

 رانیکشورها به نف  ا نیتوانند از ا-یم ران،یا هیعل لیو اسـرات کایونود دارند که در صـورت حمله آمر

 یدت بالا مبه ش کایو آمر لیعربسـتان، اسـرات یبرا رانیحمله به ا نهیهز لهیوسـ نیو بد رندیانتقام بگ

 کیخود را  ها یحوث یبرا یو مال ینظام ،یاسیس های تیااز حم یبیبا فراهم ساختن ترک رانی  ارود

الله به و انصار ها یاز حوث تیبا حما رانیکرده اسـت  ا یدر منطقه معرف رناپذی و انتناش یحتم گریباز

  باشد یم یگریهر کشور د ای منیدر کشور  یاسیسـ ندیخود به عنوان کشـور داور فرا میدنبال ترسـ

اصلاس  ایکه ممکن است محدود باشد  یمنافع ست،نی مدت مناف  کوتاه بالبه دن نیهمچن منیدر  رانیا

را  دهنیاسـت که امکان حضورش در آ یحداقل یپا ینا سیونود نداشـته باشـدا بلکه به دنبال تأسـ

محدود  یوندهایونود دارد  پ زین ها یران  به حوث رانیا استیو سـ کردیرو نیو توسـعه دهد  ا جادیا

 ها آن یفرصت برا نیخود را در اول تیانازه داد حما رانیگذشته به ا های سـال در ها یبا حوث رانیا

خود را به  یاه تیکرده اسـت تا اولاس دامنه فعال قیخود را تشـو یحام های همه گروه رانای  دهد اراته

 های و شــبکه یاســینناح و حزش ســ جادیبه ا قتشــوی را ها محدود نکنند و آن ینظام های تیفعال

 وندندیبپ یاسیس ندیکرده تا به فرا قتشوی را ها و سپس آن کند یم یاراته خدمات انتماع یراب قیدق
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سبب  رانیو انصارالله به ا ها یمستمر حوث یشـوند  وابسـتگ لیتبد ارعی متما یاسـیسـ گرانیو به باز

 اه گروه نیکشورها با کمک ا نیا های استسی به دادن نهت شکل رانیا یبرا هایی فرصـت جادیا

 (  Juneau, 2016: 649- 650) شود می

 متهان واسطه به ها کشتار آن زیو ن یمعارض داخل های گروه یچه از سو منی انیعیش سـرکوش

 یکیتیوپلو ژت یکیدتولوژیاز لحاظ ا یند یداتیمنجر به تهد تواند یکشور م نیبه ا سعودی عربسـتان

لأ ک خیرا از دست بدهدا در واق  با  منی انیعیش رانیشودا چرا که اگر ا رانیا یاسلام ینمهور یبرا

اومت، محور مق کرهیبر پ یدیضـربه شد واندت یمسـأله م نیموانه خواهد شـد که ا یند یکیتیژتوپل

 یب کیدر راسـتا  اهدا  استراتژ منیدر  داریو پا عهیدولت شـ کیونود  نیباشـدا بنابرا رانیا یبرا

از محور  تنهت حفاظ رانیا اریرا در اخت ىهای برگ برنده من،یاســـت که کارت  رانیو چرا  ا چون

بر  کارت نیاز ا یرگی به دنبال آن اســـت تا با بهره رانیا نی  بنابرادهد یقرار م انیعیمقاومت و شـــ

 نیا یمرزها  ننوب هیخود بکاهد و از ناح تیفعال زانیاز م منیتا در  دیعربســـتان اعمال فشـــار نما

 با بهره رانیگفتا ا توان یم ریتفاس نی(  با ا20: 1037 گران،یو د یکند)رسـتم ینینشـ-کشـور عقب

ــول و مؤلفه مندی ــازه های از اص خود  کردیرا در کانون تونه قرار داده و رو منیتحولات  انگاری س

ان در نفوذ عربست ،سویی از  است داده شکل نرم قدرت هیکشور را از زاو نیا ینسبت به تحولات داخل

  دیاش آبه حس رانیا یمناف  مل یابر یدیتهد تواند یکشور م نیانقلاش ا تیریو نقش آن در مد منی

شور ک نیخلوتش نفوذ کند  ا اطیدر ح رانیا ژهیبه و یکشور جیه نخواهد داد هچرا که عربسـتان اناز

که  یدیتهد نتری بزرگ و باشد سعود مناف  آل یکاملاس در راستا منی ندهیدارد ساختار حکومت آ یسع

ز حکومت ا ها یدیحذ  ز یتلاش عربستان برا شود، یم رانیو بالتب  ا منیبابت متونه کشور  نیاز ا

 مان  از شکل قیطر نیکه از ا ای گونه به اسـت، حکومت در ها به حداقل رسـاندن نقش آن ای ندهیآ

 رانیا یاسلام یمعادلات قدرت در نهت اهدا  و مصـالو محور مقاومت و در رأس آن نمهور یرگی

قه در منط رانیا یپلماسیاز توان و نفوذ د اومت،محور مق  یخود ضـمن تضع نیدر منطقه شـود، که ا

 کمک کند   یعرب -یمحور غرب های و برنامه ها استیبه تحقق س تواند یو م کاهد یم

 رتفســی ها آن ذهنی قالب به تونه با را ها دولت رفتار توان می ،انگاری ســازه کردیاســاس رو بر

 خود را چگونه توصــی  می یفرهنگی و فکر قعلای و ها ملی و ارزش تیهر دولتی هو که نای  کرد

ــت حرکت روند تعیین در کندا ــیاس ــور آن خارنی س  تیدر ذهن رو، نای از  بود خواهد تأثیرگذار کش

ه و در منطق رانیا اثرگذاری توان و نفوذ عراق، اشغال از پس سـعود، آل یاسـیسـ رندگانگی میصـمت

رفتن  هیبه رأس هم قدرت در عراق و به حاش انیعیاست  صعود ش افتهی شیافزا اریمساتل مهم آن بس

گسترش  به یهمگ ه،یسور راسیو اخ نیدر لبنان، فلسط رانیمتحدان ا یستادگای تداوم و بقا سـنت، اهل

 نیاســت که در چن دهیانجام عهشــی  در منطقه و مطرح شــدن اصــطلاح هلال رانینفوذ و توان بالقوه ا

باعث خواهد شــد تا عربســتان مجدداس خود را در محاصــره  منیانصــارالله در  یرگی قدرت یطیشــرا

ـــ  یراب اش یرفتار یکند و بر الگو دایخود پ یرامونیپ دیند طیاز مح یدیو ادراک ند دهید نایعیش
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بالقوه  ن،میتحرکات در  نای سعود مقامات آل دیاز د نیباشـد  بنابرا رگذاریتأث دیند طیپاسـخ به شـرا

أله، در مســ نیا رو، نیکند  از ا لیرا تکم یعشــی از پازل هلال یگریرا دارد که بخش د نیا لیپتانســ

 یمرزها در یدیند زو وارد فا دیرقابت دو کشور را تشد ،یسن -یعیش یشدن به فضا لیصـورت تبد

ـــ تر یخواهد نمود و بر اقدامات هر چه تهانم منی خواهد  یحوث انیعیعربســـتان در قبال ننبش ش

ــعیتی نم1۲2 -1۲0: 1037،یافزود)زارع ــم توان ی(، که در چنین وض ــنی انداز چش برای آینده  روش

ــور تعری  کرد و هر روز بر پ ــور افزوده خ نیبحران در ا یدگیچیتحولات این کش ــد و ب واهدکش ه ش

 در منطقه منجر خواهد شد  یریتکف سمیگسترش ترور

در  یو مردم یحکومت اسلام کی یرگی و شـکل منی در الله انصـار یابی قدرت نکهیا تاینها در

ــو با مناف  منطقه ــلام ینمهور ای آن، همس ــود یم یابیارز رانیا یاس  برداری با بهره توان یو م ش

و  افتی دست قایو شمال آفر ایدر حوزه غرش آس رانیا گاهینا ندهیفزا تیبه تقو ط،یشرا نیاز ا ویصح

ــأله همان چ نیا ــتان و د یزیمس ــت که عربس ــورها گریاس  های میرژ یعرش منطقه که دارا یکش

ــاختار یاســتبداد ــی لحاظ به مانده  عقب یو س شــدت از آن واهمه هســتند، به  یو انتماع یاســس

باعث  یمنی انیعیبر ش یدولت سعود شتریمنظر، هرگونه فشـار ب نی(  از اBergen,2014:114دارند)

به  ینمیمعترضان  های یشرویپ قت،ی  در حقشود یبه تهران م ها آن شیاز پ شیب شیقرابت و گرا

ــ یرهبر را در منطقه اثبات « مقاومت گفتمان»یروزیپ گردی بار الله، و ننبش انصــار یالحوث انیعیش

 ،منیکامل و تسـلط انصــارالله بر  یروزیدر صـورت پ گر،ی(  به عبارت دWeir,2014:314کند)-یم

 رانیا کیتوسعه عمق استراتژ یامر به معن نیو ا ردگی ینبهه مقاومت در منطقه شکل م رمِضل  چها

خود  نی(، که ا18۲:103۲گران،یو د دغفورسی است)آل انیعیدر منطقه و محاصـره عربستان توسط ش

را که در نهت به زانو در آوردن  متحده الاتیو ا یعربسـتان سعود های اسـتیاهدا  و سـ تواند یم

 و یپلماسیتوان د ،سـویی از و کند رو روبه یقیو عم یبا چالش ند ردگی یتهران در منطقه شـکل م

توسعه بخشد و توازن قدرت را در  تری را در سـطو گسـترده یاسـلام ینمهور ای نفوذ منطقه رهیدا

ن شکل آ یالملل-نیو ب ای منطقه مانانپی و هم سعودی عربستان مناف  و ها منطقه بر خلا  خواسته

ـــلام یرا به نف  نمهور ای منطقه تینظم و امن تواند یخود م نیکـه ا د،دهـ و متحدان  رانیا یاس

 یا در سطو منطقه یاسلام ینمهور یگریو قدرت باز یپلماسیآن شکل دهد و بر توان د ای منطقه

  دیفزایب المللی نیو ب

 يرگي جهينت

 نالعابدی نیز میکه به سقوط رژ 2311سال  یروزها نیتونس، در نخست یاسـیتحولات سـ یپ در

و شــمال  انهیخاورم یعرب یکشـورها یاز اعتراضــات، برخ یشـد، مون یکشـور منته نیدر ا علی بن

 از نمله منیاشــاره کرد   منی یبه اعتراضــات مردم توان، می ها آن انیرا در برگرفت که از م قایآفر

ت  هر متلاطم گش زیتحولات گسترده در منطقه ن ریآن تحت تأث یاسـیبود که اوضـاع سـ ییرهاکشـو

حکومت را  1362تا سال  دهند، یم لیکشور را تشک نیا انیعیکه بخش عمده ش ،یدیز انیعیچند ش
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ــقوط آن نیدر ا ــتند  اما پس از س ــور بر عهده داش ــال طی قدرت، از ها کش  یدر انزوا یمتماد انیس

سترش مونبات خروج از انزوا و گ ران،یدر ا یانقلاش اسلام یروزیقرار گرفتند  با پ یدیشـد یکیتیژتوپل

ــ کیتیژتوپل یجیتدر ــور فراهم گرد نیدر ا عهیش بودند،  دهیوگر تیبه وهاب ،کهیدیز هاونیلی  مدیکش

ـــلامانقلاش ا یروزیگرفت  پس از پ یانان تازه هیدیخود بازگشـــتند و ز یدیز دیمجـدداس به عقا  ،یس

و از نمله  انیعیاز شــ یمعنو تیو حما یرگذاریتمرکز و تونه خود را بر تأث رانیا یاســلام ینمهور

 انیعیبر ش یانقلاش اسـلام یامدهاپی و ها بازتاش نتری معطو  کرد  از مهم منی یعیشـ های ننبش

 های تیصــشــخ یریرپذتأثی ها، آن تیمجدد هو یایاز انفعال و اح انیعیبه خروج شــ توان یم منی

و  ریعشــ یاثن عهیبه شــ ها یحوث دیشــدن افکار و عقا کینزد ران،یا یاز انقلاش اســلام یمنی عهیشــ

 شیاز پ شیب لیتما ران،یطرفدار ا های به رسانه یدیز انیعیش شیگرا من،یدر  هیامام عهیگسترش ش

ل فعا ،یو به طورکل یو ارزش یانقلاب یگسـترش شعارها ها، یدوازده امام یبه مراسـم مذهب ها یدیز

 اشاره کرد   منیمردم  امیو تحولات ق اناتیدر نر انیعیکردن ش

ه زور ب توان یکرده است که نم دینکته تأک نیبر ا منیاز آغاز بحران در  رانیا یاسـلام ینمهور

ر و مذاکره است  افزون ب یاسیس یموضوع گفتگو نیحل ا یداد و تنها راه برا انیسـلاح به بحران پا

بش از نن یعموم تحمای و هستند مند علاقه رانیا یاسلام یبه نمهور یمنیشـهروندان  شـتریب ن،یا

ارد، هر چند د کیتیحوزه ژتوپل نیبه ا یاز صـدور انقلاش اسلام تیحکا زین یحوث انیعیانصـارالله و شـ

ز   انگرد یقدرت نرم به مساتل منطقه و نهان م هیداشـته و از زاو یتهران همواره ننبه معنو تیحما

 و اه ارزش نفوذدارد تا  یسع هراسی عهیو ش هراسـی رانیا یبا اسـتراتژ یعربسـتان سـعود ،ییسـو

 یدیرا تهد رانیا یانقلاش اســلام های نفوذ ارزش رایمهار کندا ز منیرا در  اســلامی انقلاش گفتمان

 ینمهور دیتهد سازی تا با برنسـته کند یم یسـع جهیو در نت ندبی می سـعود نظام آل هیعل ندهیفزا

ــلام ــر  هز رانیا یاس ــلام های فراوان، با ارزش های نهیو ص  نیمقابله کند و از ا رانیا یانقلاش اس

 نی  از اورزد یو متحدان آن در منطقه مبادرت م رانیا یاســلام ینمهور یو انزوا  یبه تضــع قیطر

 یم  یخود تعر یکه برا یتیگفتا کنشگران بر اساس هو توان یم انگاری سازه هیبر اساس نظر رو،

شگران مانند مناف  کن ن،بنابرای  سازند یخود م یرا برا یو منافع پردازند یبه تعامل م گریکدیبا  کنند

ــده ن  نتعیی قبل از ها آن تیهو ــکل م ندیبلکه در فرآ ســت،یش   به ردگی یتعامل و تقابل واحدها ش

من دش ایبه عنوان دوســت  یگریخود و د تیتقابل مذکور اسـت که هو ایدر اثر تعامل  گر،یعبارت د

را  خود ،یتیهو  یدر تعر یو عربسـتان سعود رانیا یاسـلام ینمهور انایم نی  در اردگی یشـکل م

نهان  ۀخود را در گستر یرگذاریتا تأث کنند یو تلاش م دانند یو رهبر نهان اسلام م ای قدرت منطقه

ن به قدرت رساند یدر تلاش برا منی یاسیدو کشـور در صـحنه تحولات س نیدهند  ا شیاسـلام افزا

در  مانانپی خود و هم های استیاهدا  و س یدر راستا و اند طرفدار خود بر آمده اناتنری و ها گروه

  در واق ، دارند یگام بر م ای معادلات و نظم مطلوش منطقه یرگی ســـطو منطقه در نهت شـــکل

 چیکشور ه نیرا فراهم کرده است و هر چند ا یمناسب های مناف  و فرصـت رانیا یبرا منیتحولات 
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 کیاتپلمیو د یاســیســ های تیو همواره به حما رفتهیذرا نپ منی انیعیبه شــ یاتهام کمک نظام گاه

در  رانیقدرت و نفوذ ا شیافزا یکشـــور به معنا نیادامه داده اســـت، اما تحولات ا ها یخود از حوث

 امنهد شــدن تر مســئله به گســترده نیاســت  ا منیدر  رانیمتحدان ا یابی ننوش عربســتان و قدرت

ــتان و متحدان ــ یم رمنج انهیدر خاورم رانای دوس ــور برا نیو به ا ودش موازنه در مقابل  جادیا یکش

   کند یکمک م یو نهان ای منطقه یدهایتهد
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