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 چکيده
از، واتیرر او علاوتم و وارپرهتنز  تط  ونطقت  داخلت  و هنزروابط ایران و عربستانن مت ت ثیرپریتییرز او علاوتم و و   ت 

ا  لل  ثیرپرگیار بر روابط ایتران و عربستانن و ثیتدید بپت و     ثریتوهمهنز بزرگ ا ت. خصلص راهبرد قدرتا  لل  ب بپت

 ازوقن   حنمر نپتز ثبپتپت ثتیرپر راهبترد خنوروپننت  هدفآوریکن ا ت. در ایت را ان،  واحدهاین نت، راهبرد هنآنهنز وپنن رقنبت

  ختنرج ن تتپا ت کت    تیا    ال اصلنن  علدز ا ت. دو ت آوریکن بر ومعپت روابط ج هلرز ا لنو  ایران و عربسا

اونپات  ج هتلرز  -بتر ونن تبنت  پن ت  خنص در ونطق  غرب آ پن، چ  ثیرپرزطلر ا  لم و ب طلرکل  در نظنم بپتب  ثراوپ

« آوریکتن  جهتنن هتنزنقت   یتنظر»او  ، در ایتت وقن ت  ت ال تیین خ ب  ا زبراا لنو  ایران و عربسانن  علدز داشا  ا ت؟ 

و « گرایت واقت »ونطبت  بتن ونطت   کت  ثراوتپ  ختنرج ن تتپا تت کت  راهبترد   تیتا   وقن  اصل پ . فرمشلد و ا ا نده

 تانرز بترون»و « ویتهه عربستانن ثجدید وینرکت راهبردز بن واحتدان ببت »و در را انز آن،  ا  لمدر نظنم بپت« نلانزواگرای »

آفرین ِ بپیار عربسانن  تعلدز در ونطقت  و بت  دنبتنل آن، افتزای  ثحرکتنت بنعث نق ا ت،  در ونطق  غرب آ پن «اخاپنرات

وطنب  بن راهبرد جدیتد  پن تت ختنرج  ایتت کیتلر، دو ت ثراوپ اونپا  ایت کیلر علپ  ج هلرز ا لنو  ایران شده ا ت. 

 دو تت ههوتلن را انجتنم زهتنههیکنرو تسپحنمر ن کند،ثلنش و  ا  لمتپدر نظنم ب کنیبرثر آور گنهیجن ح ظز برا اینک م ت 

بپیتار عربستانن ویتنرکت  بت  زکردیرو تپبارداود. چندر ونطق  غرب آ پن را   ا  للتپب تپثیوپت اون  نیهز خلاهد و ن  دهد

و  دیتجد زهتنزبندکل، بلدر ونطق  هنترقنب خلی قدرت و گسارش جندیا ، ا  للتپب از وونطق  تپاون  نیدر ثیوپت هز علدز 

ک  ج هلرز ا تلنو  ایتران در نقطت  وقنبتم ث تنو ِ  شلد ونجرونطق  غرب آ پن در   نظنو -هنز اونپا ثن و   نظ  احا ن نً ب

طتلر ع تده در ثجدید وینرکت راهبردز آوریکتن بتن عربستانن در دوره ثراوتپ، بت گپرد. هن قرار و هن و ثبعنتِ آنایت  پن ت

و ه کتنرز در  ه تنهنگ »، «هنز ثستلپحنث  کلتنن بت  ریتن ک ک»، «ندان ولک  ل ننح نیت حداکثرز او خن»چهنر حلوه 

صلرت گرفت کت  هرکتدام « فضن نوز براز ثلطپف چهره  لطنا  عربسانن»و « خصلص صندرات ن تووپن  اقاصند انرژز ب 

  هلرز ا لنو  ایران شد.درنهنیت ونجر ب  افزای  رقنبت و ثقنبم اونپا  عربسانن  علدز علپ  جهن، او ایت ه کنرز
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 مقدمه

وعروف ب  ابت  علد یتدر « عبدا عزیز بت عبدا رح ت»ثل ط  1391عربسانن جدید در  نل 

لانتده شتد. ثنهتن یتک  تنل یت  او یندشنه فعل  یکانرچ  شد و بن ننم عربسانن  تعلدز خ

ابتتت  تتعلد در ننستتاپت قتترارداد، حتت  وپلتتندز  1399ا تتاقلنل عربستتاننن یعنتت  در  تتنل 

 طلرببت « ا انندارد اویم کن پ رنپتن»ز ن ا  را ب  ک انن  ن ت آوریکن، هندانپوبردارز او بهره

ن تت در »پ نن وپلندز، ی 1391بلد  داد. ه چنپت در  نل  1ک   لف شِلرن 1اخاصنر  لکنل

بپت واشنگات و رین  بسا  شد و  رآغنوز بر ورود آوریکن بت  ونطقت  غترب « برابر اونپت

اون ایت ثنهن د پم ورود آوریکن ب  ونطق  نبلد. ونطق  غرب آ تپن یکت  ن آ پن بخنوروپنن   شد

هنز ژئلیلپاپک، ژئلا اراثهیک، ژئلاکلنلوپک و ژئلکتن چر او وننط  حسنس و داراز اروش

چستبپده جهتننن یعنت  آ تپن، ارویتن و همر جهنن ا ت. ایت ونطق  وحم اثصنل    قنره ب د

هنز نظنو  و  پن   جهنن در قرون گیشا  و در قرن حنمتر داراز آفریقن ت و در رقنبت

از بلده ا تن بپ  او نپ   او ذخنیر ن ا  جهنن در ایتت ونطقت  وجتلد دارد و جنیگنه ویهه

ن بنتنبرایت،  11-10: 1931برح ننپتنن، اند او ایت ونطق  ب  جهنن عرم  شدهادینن بزرگ ابراهپ   

هنز بدیم ا ت. بت  ایتت ونظتلر قتدرتایت ونطق  او چهنر بُعد و جهت داراز ولقعپا  ب 

اند و ثسلط بتر از براز آن قنئم بلدههنز گیشا  اه پت ویههاز در ده از و فراونطق ونطق 

انتد. کردهدقت یپگپرز و بردز خلی  قرار داده و ثحل نت آن را ب هنز راهآن را در برننو 

 نو در جهتنن وننط  وننوع  و بحران ثریتوهمونطق  غرب آ پن بن ایت ولقعپت، ه چنپت او 

هنز آغتنویت قترن بپستت و یکتم، هنز ینینن  قرن بپستام و  تنلا ت. ایت ونطق  در  نل

ه غترب آ تپن انتداوب هپچ ونطق  دیگرز در جهنن درگپر وننوعنت بسپنرز بلده ا ت. شنید 

« واخنوروپنن   نخانرز ه لاره کی ک »رو نبلده ا ت. ب  گ ا  بنرز بلوان، بن وننوع  روب 

ز بتتزرگ بتت  ونطقتت  بنعتتث هنقتتدرت. او  تتلز دیگتتر، ورود  19: 1911بجع ترز و تتدان ، دارد 

گ تت ایتران و عربستانن  ثتلان وتز شدید شده ک  اونطق ز درونهنرقنبتو  هنزبندد ا 

                                                           
1. Standard Oil Of California 

2. Chevron 
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. ه چنتپت در دوران جنت  اندداشتا نق   هنزبندد ا و  هنرقنبت علدز ه لاره در ایت 

از را نپتز در هنز گیشا  دو ابرقدرت براز ولاونت  یکتدیگر، ولاونت  ونطقت  رد و در ده 

ونطقت  نپتز  از دو ابرقتدرت در هترک  واحدان ونطقت  گلن ایتد الر کنر خلد داشاندن ب  

خصتلص در خنوروپننت  بت  از بت بنیست یکدیگر را ولاون  ن نیند و هپچ قدرت ونطقت و 

خصلص اون ی  او فروینش  اثحند ج نهپر شلروز و ب ن قدرت برثر و ههولن ثبدیم نیلد

در یک ده  گیشتا  ثحل تنث  در ایتت ونطقت  بت  وقتلع یپل تا  کت  بت  نظتر بستپنرز او 

رب آ پن را دچنر ثرپپرات ا ن   و بنپندیت کرده ا ت. ه چنپت ایتت کنرشنن نن،  نخانر غ

ثحل نت بپیار او کیلر و ین قدرت دیگرز    و ین علپ  ثهران و ریتن  صتلرت گرفات  و 

از بترده و یتن واح تم  لد و ین مرر را او ثحل نت ونطق  تییارپباز ایت دو قدرت ونطق 

هن، ب  دنبنل ثستلط   گیشا  بپ  او دیگر قدرتبننبرایت، ایت دو قدرت در یک دهن اندشده

فراو و فرود در روابط ج هلرز ا لنو  ایتران و و ث لق بر ونطق  خنوروپنن  بلده و هساند. 

عربستتانن  تتعلدز او وارپرهتتنز وانتتلع و واعتتددز ثتتیرپر یییرفاتت  ا تتت. شتتنید در یتتک 

از ثقستپم و فراونطقت  ازعلاوتم ونطقت  د تا  دوز بالان گ ت ک  ایت علاوم ب  بندمپثقس

و روابط ایت کیلر بن ایتران و عربستانن  تعلدز نقت   واحدهن نتیاشلند ک  نلع نگنه و 

قترن بپستام  97از در روابط ثهران و رین  داشا  ا تت. ایتت کیتلر در دهت  کنندهثعپپت

در وسپر گسارش روابط و بسات قراردادهنز ن ا  بن عربستانن حرکتت کترد و  ع لنًوپلندز 

ز نظنم دوقطب  ی  او ینینن جنت  جهتنن  دوم بتر اروش ونطقت  غترب آ تپن و رپگکمش

ز کت  قبتم او یپترووز انقلتنب ا تلنو ، اگلن ب افزود.  واحدهن نتیاعربسانن  علدز براز 

 تیا بتن  (Norton, 2003: 3-6) دادنتد ورین  و ثهران دو  الن دکاریت نپکسلن را ثیکپم 

هنز بزرگ نسبت بت  آن، نقت  ق  غرب آ پن و رویکرد قدرتثلج  ب  جنیگنه حسنس ونط

هنز بتزرگ جهتنن، قدرت ثریتوهمعنلان  یک  او واحده در ایت ونطق  ب راهبردهنز این نت

از اوج ل  ج هلرز ا لنو  ایتران و عربستانن  تعلدز بستپنر هنز ونطق بر روابط قدرت

ویتهه یت  ازِ آوریکن ب   راهبرد خنوروپنن . نق 151: 1911بگلهرز وقدم،  ثیرپرگیار خلاهد بلد

، بپ  او دوران گیشتا ، بتر ومتعپت روابتط 1773روز کنر آودن بنراک اوبنون در  نل  او
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بر ایت عقپده بلدند هنز ثهران و رین  اونپا ِ ایران و عربسانن ثیرپرگیار بلد. وقنم - پن  

رود و ونطق  غرب آ پن یتپ  وت  ک  اوبنون بن رویکرد نگنه ب  شرق ب    ت ثلج  ک ار ب 

ونجتر بت   هنثلنشز خلد داشاند و ایت اونطق بننبرایت، هر دو کیلر  ع  در افزای  ن لذ 

ز ثراوپ در برهت  انن پخنورواون شنید بالان گ ت  پن ت ن دورز دو کیلر او یکدیگر شد

عربسانن ثیرپرگیار اونپا  ایران و -کنلن ، بپ  او هر عنوم و وارپر دیگرز بر روابط  پن  

 وفصتمحمبلده ا تن ویرا ثراوپ بن رویکرد فینر حداکثرز بر ج هتلرز ا تلنو  ایتران، 

از اعراب و رژیم صهپلنپسا  و فروش هرچ  بپیار ثسلپحنت ب  ونطق  وننوع  چندیت ده 

و ایت رویکرد ب  ونطق  بنعث افزای  ثن  اونپا  بپت ج هتلرز ا تلنو  ایتران و  نگرد و

بننبرایت هدف اصل  ایت وقن   ایت ا ت ک  روابتط ج هتلرز ن نن  علدز شده ا تعربسا

از ثراوتپ وتلرد کنکتنش و ا لنو  ایران و عربسانن  علدز بن ثلج  ب  راهبرد خنوروپننت 

واحده و رژیم صهپلنپستا  و یتن گترای  بت  آنک  دش ن  بن این نت ویههوداق  قرار گپرد. ب 

ز دو کیلر ایران و عربستانن ثبتدیم شتده ا تت. علتنوه بتر ایتت، هناهرمهن، ب  یک  او آن

ن خصلص عربسانن بتراز ولاونت  ایتران ا تتز دو کیلر و ب هناهرمز یک  او  نوائالنف

از بننبرایت، ایت وقن   ب  دنبنل آن ا ت ک  ب  ایت یر   ین خ دهد کت  راهبترد خنوروپننت 

 هلرز ا لنو  ایران و عربسانن  تعلدز و اونپا  ج-ثراوپ چ  ثیرپرز بر ونن بنت  پن  

رویکرد ثقنبل ِ رین  علپ  ثهران داشا  ا تت؟ در اداوت  ایتت وقن ت ، یت  او طتره نظریت  

رویکترد آن بتر ثیتدید  ثتیرپراز ثراوتپ و ب  راهبرد خنوروپننت « آوریکن هنز جهنن نق »

 یم.یرداواونپا ِ عربسانن  علدز علپ  ج هلرز ا لنو  ایران و -ثقنبل 

 

 . مبانیِ نظری سياست خارجی آمریکا1

اوج لت   واحتدهاین نتهن براز ثحلپم  پن ت خنرج  نظری  ثریتوهمثریت و یک  او جنو 

 «1کن نهتنن ینثریتک»ثل تط  بنر ا ت ک  او پت« 1آوریکن جهنن  نق »نظری   دو ت ثراوپ،

                                                           
1. Theories of America’s World Role 

2. Patrick Callahan 
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درگپر شتدن دو تت   .  ط1 شنوم ا ن   عنصرچهنر و هلم و  شد. کن نهنن بن طره وطره

بت   نتلع نگتنه. 9، واحتدهقتدرت این نت وثحلپم وننف  ول  . 1ا  لل ، در وسنئم بپت آوریکن

هتنز ونطت » وعرفت  بت  ،گرز در  پن ت خنرج نق  رهبرز و نظنو  -1، اصلل اخلنق 

وز بتر وبنتنز  .یرداودواحده و این نت و ثبپپت نظری  نق  جهنن « 1آوریکن خنرج   پن ت

 انزواگرایت ،  پبرا پستم، گرایت ،واقت  جتلی ،ت وارپرهنز فلق، او شت  ونطت  برثترزای

 هتنزونطت  ایتت او هریتک بترد.افراطت  نتنم وت  مد اوارین پسم و  پبرال گرای ا  لمبپت

 ایتت ختنرج   پن ت راهبرد ین واحدهاین نت براز ونن ب و جهنن  نق  گنن ، ثصلرش 

 او ث ستپرز هتنونطت  . بت  ایتت ثرثپتب، 11: 1910بکن نهتنن، ا ت  ا  لمبپت در عرص  کیلر

  پن تت گ ا تنن بتن وانن ب و دهندو  را ارائ  آوریکن خنرج  راهبرد  پن ت هنزبنیسا 

  ت  حنمتر،  چهتنرچلب وقن ت شلند. بن ثلج  ب و  ج هلرز واحللرئپ  ِِهر خنرج 

 ختنرج   پن تت هتنزگپرزتوبننز جه 1جلی ،و برثرز 9گرای واق  ،1انزواگرای  ونط 

 او یرهپتز وعن ب « انزواطلب »اصطلنه  ثعبپر، ثریتکل  دهند. درو  ثیکپم را ثراوپ دو ت

 کت  ا ت وعاقد انزواگرای  ونط  . 197: 1937 ،ا پ یگتربا  لل  ا ت بپت اولر در درگپر شدن

 نظتنم و جنوعت  د،اقاصتن بت  ثتن کند یرهپز بپرون  درد ر نو او ثعهدات بنید واحدهاین نت

بت  اعاقتند بتنرز بتلوان، گرچت   . 11: 1910بکن نهتنن، آ تپب نر تد  داختم در اشحکتلوا 

دارند. بت  اعاقتند  یکدیگر ثنگنثنگ  بن رابط  نپساند، اون یکسنن گرای جننب یک و انزواگرای 

 بت  ازانتداوه ثتن دو هتر کت  ا تت در ایت گرای جننب یک و انزواگرای  ع پ  ارثبنط وز،

 . 133: 1937ببلوان، شلند و  وربلط ول  اونپت و وننف  دربنره ابزارز وحن بنت

، گرایت  دارنتدث نیم ک ارز ب  چندجننب  بزرگ هنزقدرت بلوان ه چنپت وعاقد ا ت،

 هتنآن ع تم آوادز اینکت ، باوج لت  دارند او د ت دادن براز بپیارز چپزهنز هنآن ویرا

 و وجتنن    لارز -کنند ح نیت کنندگنن لءا ا نده او شلندو  وجبلر ین شلدوحدود و 

                                                           
1. Logics of American Foreign Policy 

2. Isolationism 

3. Realism 

4. Hegemonism 
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 بت  ثلاننتدوت  ثنهتنی اغلتب بت  بویترا دارنتد آوردن ب  د ت براز ک   در وقنبم، چپزهنز

 کت  دهد نینن کندو  انزواگرای   ع  ونط  طلرکل ،. ب  133به نن: اداو  دهند  خلد یپیرفت

 بت  دنبتنل ویتندز هنزهزین  و خطرات و تا  غپرمرورز آوریکن  پن ت خنرج  ثعهدات

 او . 170: 1910بکن نهنن،  کند ع م گزینی  صلرتب  بنید ا  لل بپت اولر آوریکن در دو ت و دارد

 هرگلنت  قطت  ب  وعنتنز اشابنهنً و شلدن   فه پده در ا ب  وع ل نً  حنظ، انزواگرای  ایت

 ثلانتدن ت  بنشتد، و کت اگر حا  جهنن، نب رابط  کنوم قط  شلد.و  خنرج ثلق  بن ارثبنط

بلکت   نپست، ان عنل وعننز ب  هرگز انزواگرای  کند. ب  ایت ثرثپب،  را ثیوپت ولرد نظر وننف 

 خنرج. ثن شلدو  داخم ب  بپیارز رویکرد، ثلج  ایت در

ثحتت  کت  ا تت ول  اروش ثریتوهم و ثریتعن   ول  اونپت گرای ،ونط  واق  بر وبننز

و  قتدرت واحتده،این نت کت  ا تت ایت ب  دنبنل گرای واق  شلد. ونط  ح ظ بنید رایط ش هر

ا  لتم بتپت نظتنم آننرشتپک  نخانر در ول  اونپت او ح نیت براز را اشنظنو  قدرت ویههب 

ث تنم  او بنیتد در عتپت حتنل اوتن کنتد، ح ظ را قدرت ولاون  بنید کند. آوریکن ثقلیت و ح ظ

ناپجت  بت  اهتداف یپگپترز در را قتدرث  کت  هنی نق  ویههب  ن نید، پزیره دیگر هنزنق 

 آوپتز اواغراق برداشت او وایرر و اخلنق  اصلل ایدئل لژز، او ننش  ک  اهداف  بردنو  ثحلپم

 قدرت خلد حپنث  و وننف  ول  ح ظ براز واحدهاین نت ب  ایت ثرثپب، ا ت. کیلر ایت ثلان

 کنتد. رویکترد ثلتنش هتنآن بتراز و باتییرد را هتنز ههوتلن ئل پتوس نبنید اون دارد، کنف 

 ا  لتمبتپت نظتنم در قتدرت ثلویت  ب  وعطلف آوریکن خنرج   پن ت عرص  گرای  درواق 

 آوریکتن دو تت بت  را ولاون  قتدرت  پن ت یپگپرز ه لاره گرایننواق  ایت جهت، ا ت. او

 ثنهتن کنتد، ثضت پت را خلد اونپت خلاهدو  واحدهاین نت اگر هنآن اعاقند کنند. ب و  یپینهند

 بنیستو  بزرگ، هنزقدرت علنوه بر بارداود. بزرگ هنزقدرت  نیر بن ولاون  قدرت ب  بنید

 در واننصتم هتنزقتدرت و بنشد داشا  احنط  نپز ازونطق  هنزقدرت ب  وربلط ثحل نت بر

 (Rosato and Schuessler, 2011: 80). نود والاون نپز را و راهبردز وهم وننط 

خصتتلص طلبتت  ننبگتتنن آوریکتتن بتت جتتلی  نپتتز رییتت  در قتتدرتونطتت  برثتترز

 هن ب  ثقلیت  نخانر نظنو  ایتت کیتلر دارد. اگرچت  ونطت خلاهنن و ث نیم آنج هلرز
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 رهبترز عهتده گترفات نقت  و وسالزم بتر ههولنپک ربنت و هلم او برگرفا  جلی برثرز

ببعد او ب  قتدرت ر تپدن  هنزاون در  نل (Gilpin,1975: 20-44) ا ت واحدهجهنن  این نت

هنز فراول  ثن حد ویتندز او شده و و هلم وسئل پتونط  دچنر ثرپپر و هلو  ثراوپ ، ایت 

افتزارز آن  نقط شده ا ت. در وقنبم، بر ثقلیت قدرت نظنو ِ ول  و افزای  قدرت  نت

بت   (Glaser,2007: 16-20)ثیکپد شده ا ت.  واحدهاین نتهنز جهنن  آوریکن در وقنبم قدرت

ثکپت  باز او ونطت  انزواجتلی  جلی  آوریکن در حنل حنمر، آوپزهایت ثرثپب، ونط  برثرز

جلی  ایتت کیتلر در را در خلد دارد و بن ونط  برثرز ن نی گرای  و قدرتخلد ، واق ب  

داشتت، وا تنوت  عهتده برز را هنز فراول  واعددی  او جن   رد ک  وسئل پت هنز نل

 ا ت. 

 

 راهبرد امنيتی و سياست خارجی ترامپ در غرب آسيا . 2

ثتنبع  او اصتلل و نگترش ثتلان راهبرد اونپا  و  پن ت خنرج  ثراوپ در غرب آ پن را و 

ثلان هم در شعنرهنز اعلنو  و هتم کل ِ حنکم بر د اگنه  پن ت خنرج  وز دانست ک  و 

س کل  آن را ینفت. در ایت را ان،  پن ت خنرج  ثراوتپ واکنیت  بت  در ع لکرد وز، رئل

اوحتد دو تت آوریکتن در ک  بنعث ثعهدیتییرز بپ  هدو ت اوبنون بلد گرای ا  لمرویکرد بپت

واحده شتد. وطتنب  نظریت  ینثریتک خنرج و نندیده گرفات وننف  وطل  آوریکن در داخم این نت

دو تت اوبنوتن بتر او لیتتِ « 1 پبترالِ گرایت ا  لتمبپت»، کن نهنن ک  در قس ت قبل  ثبپپت شتد

 نقت  ، ای تنزگرای جننبت یک جنزب  گرای جنز اهداف ول ، چندجننب ا  لل  ب اهداف بپت

 اوتلر در و نپتز درگپتر شتدن جننب و یک واصلّب رهبرز جنزب  وینرکا  و ویروع رهبرز

 بت  ینیبند و شدن اقاصندزجهنن   ر نت طرفدار  ،گراینظنو  ونن  ت نسب  بن ا  لل ،بپت

ثتلان در دو تت اوبنوتن ینفتت هتن را وت ک  ه   ایتت ویهگت  ورودثیکپد و  اخلنق  ثعهدات

(Renshon, 2012: 15) اوبنون و بعد  ج هلرزرین ت دوران در ک  . در ایت چهنرچلب، یر ی

 گرای ِ ایتت کیتلرا  لمهنز هنگ ت بپتهزین  وردم آوریکن آین ک  بلد ایت شداو آن وطره و 

                                                           
1. Liberal Internationalism  
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هتنز ا  للت ، هزینت ا  للت  بنظپتر ثرپپترات اقلپ ت  بتپترا در درگپر شدن در ویتکلنت بپت

  نوز در  نیر کیلرهن، بنو نوز اقاصندز برخ  کیلرهن و...  خلاهند یتییرفت؟دولکرا  

 دراوودت، در دانساندو  نجهن رهبر و ابرقدرت ثنهن را خلد کیلر ک  ثنکنلن آوریکن وردم آین

 خلاهنتد قبلل اوبنون جلینن و نشنت و وینرکا  ویروع، رهبرز د پم ب  ولقعپت را ایت ثنزل

 یر ت  را دو ایتت بتن هلشتپنرز، 1711رین ت ج هتلرز  اناننبنت ثراوپ در دونن د کرد؟

 و گرایننت وانتنق  بانزوا ظتنهراً رویکترد دو بتن و وعرفت  کترد آوریکن وردمعنلان دغدغ  ب 

یر ت ِ  ب « 1ننستْ آوریکن»هن ین خ داد. ثراوپ بن شعنر آن ب  ه سل گراینن   اون درواق ،واق 

 احپتنز»بعد بن شتعنر  انزواگرای  وز ا ت و دهنده ونط نینن ک  اول وردم آوریکن ین خ داد

 یر ت  دوم وتردم آوریکتن ین تخ داد کت  و یتد رویکردهتنز بت « 1آوریکتن وجدد عظ تت

 ا ت.گراینن  در  پن ت خنرج  واق 

در وز  یننت و انزواگرا یننت گراجننب یکوی   دهندهنینن ز ثراوپ،«ننستْ آوریکن» شعنر

دادن بت  اهتداف  تیتولافت  او ل ننیگراا  لمتپبرخلنف ب ننیانزواگرا. ا ت  خنرج ن تپ 

نقت   ز تنیا ، ینپتختنص جرراف ث رکز بر کیتلرهن و ونتنط  ، ا  للتپب اهداف زجنب   ول

یتن  ی گرا رنظنوپغ ا  لم، طرفدارتپدر اولر ب شدن رپ، ونن ف درگجننب یک وحدود و زرهبر

ز اقاصتنده ونتن ف  ر تنت در حتلو تیتنهندرو  ی  گرا و ن  مدنظنوگرای  بغپروداخل 

. دارد در داخم بت  ه تراه زجد ی هن نیهز  ،هن، ثعهدات خنرجآن دِی. او دشلند وحسلب و

 چراکت  در ختنرج او کیتلر نتداردن  قبلل ثعهدات اخلتنق زبرا  ا زاو چپه کنیآور ت،پچنه 

 . 11: 1911بکن نهتنن، گیارنتد وت   دو ت در داخم کیلر ثیرپر ون  فیبر وظن  ا  للتپثعهدات ب

ا با  بنید گ ت انزواگرای  دو ت ثراوپ ه ننند انزواگرای  آوریکنزِ قرن نلودهم کت  هنتلو 

نتلع  انزواگرایت  جدیتد  وارد ثعنولنت گسارده جهنن  نیده بلد، نپستت بلکت ایت کیلر 

 ،حتنلعتپت  دراوتن   خنرج ن تپثعهدات    کنه  برخ نی نفاتی ننیخلا انر ینا ت ک  

 یتنهندپرا ی دیتجد ثعهتدات رشییتی ن حا  در برخت  ولاقت  نپتزا ت گرید  ثداوم برخ

                                                           
1. First America  

2. Make U.S Great Again 
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ر بتنر امتنف  در ین تنگلی  بت  وطن بتنت ، ویروط بر اینک  دو ت آوریکتن را دچتنکند و

 .(Smith, 2016: 216) خنرج  نکند

  ن تپ  زهتنزه کتنرگرای ِ دو ت ثراوتپ، در چهنرچلب رویکرد انزواگرای  و واق 

 بتر  و وبانت  نیتیکنولنً گز کنخ   پد بن  نیر کیلرهن اوج ل  کیلرهنز ونطق  غرب آ پن

حنمر بنشد ثعنولنث  را بن  دیبن کنیآورک  ا ت  وعاقد ثراوپ. خلاهد بلد کنیآور  وننف  ول

   ویتارک غربت زهتناروش زدارا نکت ینظر او افرص بنشد ک   نوم زو هر کیلر  کس هر

هتنز گرایت ِ دو تتا  لتمبننبرایت، او دیدگنه ثراوتپ، بتپتن  قط  کندن  نیهساند  ی کنیآور

واحتده شتده ف  رقبتنز این نتثقلیت ونتنهنز آوریکن و یپیپت آوریکن ولجب افزای  هزین 

 را انترژز ثضت پت اونپتت و خنوروپننت  در وداخل  هنزهزین  آوریکن»ا ت. ب  اعاقند وز، 

 بتراز انرژز خنوروپنن  او هزین  ک اریت بن آوریکن جدز رقپب عنلانب  چپت اون یرداود،و 

ختلد    تننران تپدر ننسا ثراوپدر ایت را ان، «. کندو  ا ا نده خلد هرچ  بپیار ثل ع 

از، خلا تا  بتلد نن پخنورو ز خلد اوج ل  شرکنزشرکنه    او کنیآور هکنگر زاعضن زبرا

و هتم در یرداختت  زو راهبترد  نظتنو زهنزدر ه کنر هم دار، و وعن مپوساق  نقی»ک  

 «.رندپبگ عهده برهن،  نیهز ثیوپت زخلد برا   هم عند نن

کنتد، ثلتنش وت ا  لتم تپدر نظنم بت کنیبرثر آور گنهیجن ح ظز برااینک  ثراوپ م ت  

در نقنط ونالف جهنن اوج ل  ونطق  دو ت ههولن را  زهنههیکنرو حنمر نپست دو ت وز

بتر دوش ثنت  در ایت ونطق  یتکرا   ا  للتپب تپاون هنز نیهز غرب آ پن بر عهده بگپرد و

 تپتاون هتنز نتیوپت هزدر ثتی گترید زوینرکت کیلرهن ب  ثلاند و زکردیرو تپ. چنکید

  نظ ت و احا ن نً ب دیجد زهنزبندکلهن، بلترقنب خلی قدرت و گسارش جندیا ، ا  للتپب

 . 55: 1935فنم، بیزدان شلد ونجر در جهنن  و نظنو زثجنر زهنو جن 

آوریکن او یتییرش ثعهتدات گزین  بر وبننز چنپت نگرش و رویکردز ک  وسالزم دورز

ا  لم ا ت، ثراوپ  پن ت خنرج  خلد را در ونطقت  غترب آ تپن بتر پتگسارده در نظنم ب

قترار داده « 1 انرز بواگتیارز  اخاپتنرات بت  واحتدانبرون»و « وینرکت راهبردز»وبننز 

                                                           
1. Strategic partnership and outsourcing (assignment) of authorities to allies 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1771، بهنر 11 ش نره ،ینجم نل  راهبردز، وحپط فصلننوة / 01

 

بر وبننز ایت راهبترد کت  کنولتنً ونطبت  بتن . (see further: Althunayyan, 19 May 2017)ا ت

 وز اعلنم کرد ک  ثراوپ در  پن ت خنرج  ا ت، گرای ِه نن نگرش نلانزواگرای  و واق 

ونتلط بت  ثتیوپت  ،در جهتت ح نیتت او واحتدیت  واحده در هر نلع جنگتشرکت این نت

 تنوز ثجتنرز»وقل ت   بنتنبرایت،ن ا ت کنخ   پداز هن ثل ط واحدیت ونطق هنز آنهزین 

از در د الر کتنر ق عنلان یک هدف در وینرکت راهبردز آوریکن بن واحدان ونطب « 1اونپت

هرکدام او در ایت را ان،  و بلدهکن ن وطره یک عنلان  ب ثراوپ او دیدگنهاونپت  قرار گرفتن

 بنیستا  ،اونپتت هستاندویتنرکت ایتت کیتلر در ثتیوپت ک  خلاهنن  واحدهز این نتشرکن

  کت آوریکتن ازِایتت راهبترد خنوروپننت ب  آن را یرداخت کنند. در جهت حصلل  هنزهزین 

از بتن خنوروپننت  ،ا تت انرز اخاپتنرات بت  واحتدان  نوز اونپت و برونوبان  بر ثجنرز

ایجتند  بترازلتنش شنهد بلد ک  در ایت شرایط، ث ثلانو  ،شدههنز کنارلو درگپرز هنثن 

در غرب ونب   در او لیت قرار خلاهد داشتنولاون  قدرت در ونطق  او طری  فروش  لنه 

لدز در وقنبم ایران و در شرق آ پن نپتز کیتلرهنی  چتلن ژایتت و کتره عربسانن  ع آ پن،

 ختلد اونپتت ثیوپت  بنیست هزین ونظلر وقنبل  بن ثهدیدات چپت و کره ش ن   و جنلب  ب 

هتن و جلی  او چن  نگنه اقاصندز ثراوپ و بهرهب  ایت ثرثپب،  .بارداوند واحدهاین نت ب  را

ور شتدن هرچت  بپیتار ایتت بت  شتعل  خنوروپنن  ونجر خصلصب  اپز در وننط  ونالف 

هنز وهم، وننوعنت ایران و عربستانن در ونطقت  ک  یک  او ایت حلوههن خلاهد شد زدرگپر

ورثتر از ثراوپ ک  نقیت  وهتم در شتعل ا ت. بن ایت ثلصپف و ثبپپت او راهبرد خنوروپنن 

 رر   روابط ج هلرز ا لنو  ایتران واز دارد، در اداو  ایت وقن   ب  بشدن وننوعنت ونطق 

از عربسانن در دو دوران قبم و بعد ثراوپ و  تا  بت  برر ت  نقت  راهبترد خنوروپننت 

 یرداویم. هنز ونالف و عنت ایران و عربسانن در حلوههن و وننوثراوپ بر رقنبت

 

 

 امنيتی ایران و عربستان تا قبل از روی کار آمدن ترامپ -روابط سياسی. 3

                                                           
1. Commercialization of security 
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بط عربسانن  علدز و ایران فراو و فرودهنز بسپنرز را ییتت  تر گیاشتا  ا تت. در روا

دوران رمنشنه روابط دو کیلر برقرار شد، اون دروج لع در ایت دوره بدبپن  و  لءظت بتر 

بت  علتت اعتدام یکت  او  1919روابط طرفپت حنکم بلد. در وونن وح درمنشنه و در  نل 

گپرز روابتط بت  ووتنن ودت چهنر  نل قط  شدن اون اوج حجنج ایران ، روابط دو کیلر ب 

گردد. یپرووز انقلتنب ا تلنو  ش س  برو  1911اعلنم دکاریت دو الن  نپکسلن در  نل 

ز و جهنن  را دچنر ثرپپر و دگرگلن  کرد کت  اوج لت  اونطق در ایران بسپنرز او وعند نت 

بنتنبرایت روابتط عربستانن ن ربسانن بتلدهن ثرپپرات گسارده در روابط ایران و عبنروثریت آن

هنز انقلنب ایران و ثیکپم شتلراز ه کتنرز  علدز بن ج هلرز ا لنو  ایران بن  پن ت

فنرس بن هدایت عربسانن و ح نیت رین  او رژیم دیکانثلر عراق در ح ل  ب  ایتران خلپج

اوتن  . Omidi, February/5/2016بونجتر شتد « بدبپن   پن ت  واقنبتم»در ده  هیاند ب  یک 

بنر دیگر وعند نت را در ونطق  و ه چنپت روابط ایتران  1337ح ل  عراق ب  کلیت در  نل 

و عربسانن را د انلش دگرگلن  کرد. اقدام نن تنجپده عتراق بتنر دیگتر ایتران ا تلنو  و 

عراق ب  کلیت و فروینش   ح ل  کنر را در کننر یکدیگر قرار داد. ه چنپتوحنفظ  عربسانن

و بتن اعتراب ختنرج شتلد و ر در ند ج نهپر شلروز ولجب شد ثن ایتران او حن تت رواثح

ر بهبتلدز روابتط نستب  دو دک  کند اثننذ « جلینن صل  وصلحت» پن ا  را ثحت عنلان 

از ک  بتن بنوگیتنی   ت نرت و  رکنستل گرز، گلن ن ب ایران و عربسانن ثیرپر داشتکیلر 

، اوتن  ترنگلن   917: 1931بدهقنن  فپرووآبتندز،  گرفا  شد او  ر 1907روابط دو کیلر او  نل 

هنز نهم و دهم در ایران، خروج نپروهتنز ، روز کنر آودن دو ت1779رژیم بعث در  نل 

، 1715از ایتتران در  تتنل وفصتتم یرونتتده هستتا ، حم1711آوریکتتنی  او عتتراق در  تتنل 

وجلدآوده در حج ع تره و ، ثحل نت ب 1717هنز عرب  در اواخر  نل گپرز اعارا شکم

ه.ق، اعدام شپخ ن ر بنقر ا ن ر روحنن  برجسا  شپع  عربسانن  ثل تط  1191ث ا  در  نل 

از ب    نرت عربسانن و کنسل گرز ایت کیتلر در ثهتران و وقنونت ایت کیلر، ح ل  عده

و در اعا تندز ویهد و...  بب ثرپپر ونهپت روابط عربسانن بن ایران او رقنبتت نترم بت  بت 

از ک  روابط دو کیلر ی  او روز کنر آودن ولتک گلن نهنیت ثن  و بحران شده ا تن ب 
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آ لدثریت ورحل  در روابط دو کیلر ننوپتد، ویترا کت  در ثلان  ردثریت و ثن  ل نن را و 

وثتنل وهتران  عنلانبت برخ  ولارد رقنبت دو کیلر ب  فراثر او ونطق  نپز کیپده شده ا ت. 

ند دانیگنه جرج ثنون قطر در خصلص روابتط عربستانن  تعلدز بتن ج هتلرز کنوروا ا ا

در بسپنرز او ابعند رقنبت بپت ایران و عربسانن  علدز ب  فراثتر او »گلید: ا لنو  ایران و 

 تتنبق  کتت  در نتتلع ختتلد جن تتب و در طتتلل ثتتنریخ ب  خنوروپننتت  کیتتپده شتتده ا تتت

از، لیدا تت اینکت  شترایط یپچپتده ونطقت اون آنچ  کت  هن  McDowall, Jun/5/2016ب«ا ت

دهتد، ویترا هتن بتپت دو کیتلر نیتنن ن ت وثبا  را براز کنه  ثن  ودتکلثنهانداو چیم

نلع  ب  روابط ایت دو کیلر گره خلرده از ب از و حا  فراونطق بسپنرز او ثحل نت ونطق 

ز دیگتر، بندمپثقست اون در یکن ا ت و اداو  ومعپت ولجلد بر یپچپدگ  آن خلاهد افزود

ثلان بت  دو ورحلت  قبتم و یت  او یپترووز انقلتنب روابط ایران و عربسانن  علدز را و 

 ا لنو  ثقسپم کرد ک  در اداو  ب  ایت دو ورحل  اشنره خلاهد شد:

هتنز قبتم او عربستانن و ایتران در دهت  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایررا:  -الف

او واحدان اصل  غرب در ونطق  خنوروپنن  بلدند و بر ا نس  یپرووز انقلنب ا لنو  هر دو

وظپ   یپگپرز و ثتیوپت ونتنف  آوریکتن در ونطقت  را بتر عهتده «  الن  نپکسلنود»دکاریت 

کردنتد. ا بات  را ولاونت  وت  دنظرطلبیثجدداشاند. ایت دو کیلر، عراق وا نیم ب  شرق و 

را « واگتتد بن»اصطلنه روز و ین ب نبن  هنز گیشا  ه لاره  پن ت دعربسانن در طلل ده 

از کت  گلنت کترده ا تت. ب گر اصل  در ونطق  ع م وت عنلان ولاون اثننذ کرده و ک ار ب 

برخ  بر ایت اعاقندند ک  نلع  ثقسپم کنر بپت ایران و عربسانن  علدز ب  وجلد آوده بلد. 

هتنز لپنث ، نظنو  و اونپا  بن چن  هنز ع از بلد ک  ایران در عرص گلن ایت ثقسپم کنر ب 

هنز  تنوم وتن   و اقاصتندز را فتراهم کرد و عربستانن  تعلدز ییتالان ولجلد وبنروه و 

 .  171: 1911باح دز، آورد و 

اون یپرووز انقلنب ا لنو  در ایران بستپنرز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرا:   -ب

هتن پپر و دگرگلن  ن لد ک  اوج لت  بتنروثریت آنز و جهنن  را دچنر ثراونطق او وعند نت 

ز غترب بت  هنن تپ ثرپپرات گسارده در روابط ایران و عربسانن بلد. ایرانِ وجرز و یپرو 
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واحده ثبدیم شد،  یا آوریکن و واحدان  در قبنل جن  ایران و عتراق راهبترد دش ت این نت

ا او طریت  نزدیکت  بت  عتراق در برنتده روبن  بر  پن ت جن  ب « ازح ظ ولاون  ونطق »

یتتپ  گرفانتتد. ه چنتتپت آوریکتتن جهتتت ح تتظ ولاونتت  بتت  ح نیتتت ثستتلپحنث  او عتتراق 

ک  هنگنم ح ل  عراق بت  ایتران  ت پر  1آنالن  ینر لنز.  917: 1931بدهقنن  فپرووآبندز، یرداخت

نقلتنب ، ک  ونیم نبلد ایران اهپچ»گلید: انگلسانن در  نوونن ولم بلد، در ایت خصلص و 

ا  للت  یپتروو ین گیارنده حقلق و عترف بتپتر وننده وم  ولجلد در ونطق  و ویایت برهم

روابط ج هلرز ا لنو  ایران و عربسانن  علدز ی   ،. در وج لع 103: 1911بروضنن ، « شلد

چند ورحل  را ییت  ر گیاشا  ا تت کت  در اداوت   50او یپرووز انقلنب ا لنو  در به ت 

 شلد.هن اشنره و ص  ب  آنخلن طلرب 

 از پیروزی انقلاب اسلامی تا حمله عراق به کویت )دورا: رقابت و ترن(:  -4-ب

گرچ   پن ت عربسانن  علدز در قبنل یپرووز انقلنب ا لنو ،  پن ت  تکلت و اناظتنر 

 بلد، اون دیرز نانیپد ک  روابط دو طرف رو ب  ثپرگ  نهند. هنگنم یپرووز انقلنب ا لنو  در

ایران ولک خن د، یندشنه عربسانن  علدز بتلد و انقلتنب ایتران را بت  ر ت پت شتننخت و 

اون چند رویتداد ن هپئا  را ب  ایران اعزام کرد و یپرووز انقلنب ا لنو  ایران را ثبریک گ ت

در اداو ، روابط دو کیلر را ثپره کرد. او پت رویتداد وربتلط بت  ثصترف وستجدا حرام در 

ندز ثل ط جه نن ا عاپب  بلد ک  عربسانن آن را ب  انقلتنب ایتران وناستب وپل 1303نلاوبر 

بنر دیگتر وعند تنت را در ونطقت  و روابتط  1337اون ح ل  عراق ب  کلیت در  نل ن کردو 

بنر عراق بنن بت  د نیتم گلنتنگلن فرصتت را ایران و عربسانن د انلش دگرگلن  کرد. ایت

ایت اقدام نن نجپده عتراق بتنر دیگتر ایتران ا تلنو  و . دید وبراز ثسلط بر ونطق  ونن ب 

عراق ب  کلیت و فروینش   ح ل  کنر را در کننر یکدیگر قرار داد. ه چنپتوحنفظ  عربسانن

و بتن اعتراب ختنرج شتلد و ر در اثحند ج نهپر شلروز ولجب شد ثن ایتران او حن تت رو

  بر بهبلدز روابتط نستب  دو ک اثننذ ن نید« جلینن صل  وصلحت» پن ا  را ثحت عنلان 

از ک  بن بنوگینی    نرت و  رکنستل گرز، گلن اررگیار گردیدن ب ایران و عربسانن کیلر 

                                                           
1. Anthony Parsons 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1771، بهنر 11 ش نره ،ینجم نل  راهبردز، وحپط فصلننوة / 11

 

ب  بعتد نپتز اصتلنحنت  1901هنز در  نل. او  ر گرفا  شد 1907روابط دو کیلر او  نل 

ات ولاوختنث   بت آقتنز هنز گلز ث تدنوو  پن تت گ تتبو پعهتد وقتت  اوپر عبدا ل  

ثلان گ ت ایت ومعپت ثقریبنً در طلل و ثر  نخت. یکدیگر ونن بنت دو کیلر را دو انن 

ده  نلد بر روابط دو کیلر حنکم بلد. ا با  ی  او یپگپرز  پن ت وهنر دوجننبت  او  تلز 

واحده علپ  ایران و عراق، عربسانن  علدز روابط نسبانً  ردز را در قبتنل ایتران در این نت

 یپ  گرفت.

 

را: ریاست سپتامبر و تا پایا: دو 44پس از حمله عراق به کویت تا حملات  -1-ب

 جمهوری جرج دبلیو بوش

ح لنت ینوده  اانوبر بنر دیگر بتر روابتط  پنل ت  ج هتلرز ا تلنو  ایتران و عربستانن 

و  بن وقلع حندر  ینودهم  اانوبر، بر نزدیک  ایتران از ک  اباداگلن  علدز ثیرپرگیار بلد. ب 

اعا ندز ع پق  بلد ک  بر روابتط عربستانن و آوریکتن عربسانن افزوده شد. علت ایت اور ب 

ایتران و  و ولجب کنه  روابط ایت دو کیلر و در وقنبم افتزای  رابطت   بلد  نی  انداخا

، خروج نپروهنز آوریکتنی  او 1779اون  رنگلن  رژیم بعث در  نل ن ه بلدعربسانن گردید

گپرز بهتنر ، شتکم1715از ایتران در  تنل ، حم و فصم یرونده هسا 1711عراق در  نل 

و... بنعث  ردز بپ  او یپ  روابتط ایتران و عربستانن شتدند. ا بات   1717عرب در  نل 

بت  وحلرهتنی  نظپتر  ستتیبن وتعلنوه بر علاوم فلق در برر   روابط ایران و عربستانن، 

فنرس و   دو کیلر، اه پت راهبردز خلپجز داخلهنن تپ جنیگنه انرژز در ونطق  و در 

ز و جهنن  آن، علاوم ثیرپرگیار بر ونن بنت  پن   دو کیلر، نق  وتیهب اونطق جنیگنه 

در  پن تتت ختتنرج  دو کیتتلر و نقتتنط اشتتاراک و افاتتراق دو کیتتلر وتتلرد ثلجتت  قتترار 

بر روابط ثهتران  ثریت وارپرهنز ثیرپرگیاردر اداو  ب     ولرد او وهم.  Mottale, 2014بگپرد

 و رین  در ده  اول هزاره جدید وپلندز اشنره خلاهد شد. 

 

 جنگ آمریکا علیه عراق -
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و  قلط رژیم صتدام و روز کتنر آوتدن دو ات  بتن  1779جن  آوریکن علپ  عراق در  نل 

ونهپت شپع  در عراق ک  ثرپپر در ژئلیلپاپک قدرت در غرب آ پن را در ی  داشت، جرقت  

وپنن دو کیلر عربسانن و ایران را ود. ثرپپر حکلوت در عراق م ت اینکت   افزای  اخالنف

 بب شد یک  او املنع قدرت در ونطق  غرب آ پن کننر گیاشا  شلد، بلک  عراق بن هلیت 

ج هتلرز ا تلنو  ایتران نبتلد بلکت  در ووتره « دشت ت»عنلان ثنهن بت حکلوا  جدیتد نت 

قرار گرفت. ج هلرز ا لنو  ایران بتپ  او ج هلرز ا لنو  ایران « دو ت»هنز حکلوت

 ده  ب   نخت قدرت در عراق و رر بلده ا ت.هر دو ت دیگرز در غرب آ پن در شکم

 

 ای ایرا:برنامه هسته -

از ایران اوج ل  ولاردز ا ت ک  بتر روابتط عربستانن  تعلدز بتن ج هتلرز برننو  هسا 

ثریت واحد عربت  غترب در عنلان وهما لنو  ایران ثیرپر گیاشا  ا ت. عربسانن  علدز ب 

شتلد، ه تلاره بتن هنز ایتت ونطقت  نپتز وحستلب وت ونطق  غرب آ پن ک  در ووره قدرت

از ج هتلرز از ج هلرز ا لنو  ایران ونن  ت کرده، ویرا ثلان ندز هسا ثلان ندز هسا 

ا تت. وننتده ولاونت  قتدرت در ونطقت  غترب آ تپن ثریت علاوم برهما لنو  ایران او وهم

از ج هلرز عربسانن  علدز ثن یپ  او برننو  جنو  اقدام ویارک ببرجنم ، او برننو  هسا 

گرفتت. یت  او ثلافت  ج هتلرز بهتره وت « هرا ت ایران»ا لنو  ایران در جهت ثقلیت 

وعتروف شتد، عربستانن  تعلدز « برجتنم»ک  بت   1931در فروردیت  5+1ا لنو  ایران و 

ثتلان بت  از آن را افزای  داد کت  اوج لت  وت و واحدان ونطق  هنز خلد مد ایرانفعن پت

 اشنره کرد. 1931جن  وساقپم عربسانن علپ  ی ت او روو شیم فروردیت 

 

 و سقوط چهار دیکتاتور عرب 1144بیداری اسلامی در سال 

آغتنو شتد،  1913حکلوا  در غرب آ پن و ش نل آفریقن کت  او آذر  هنز مدوقلع اعارا 

  ژئلیلپاپک قدرت در ونطق  غرب آ پن را د انلش ثرپپر کرد، روابط عربستانن م ت اینک

ثتریت وینصت  آن ثبتدیم از کرد کت  وهمو ج هلرز ا لنو  ایران را نپز وارد ورحل  ثنوه



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1771، بهنر 11 ش نره ،ینجم نل  راهبردز، وحپط فصلننوة / 11

 

ا ت. ج هلرز ا لنو  ایران م ت ونن  ت « دش ن »ب   نخانر « رقنبا »روابط او  نخانر 

هنز مد حکلوا ، ایتت لر داخل  کیلرهنز درگپر اعارا بن هرگلن  دخن ت وساقپم در او

ننوپد کت  یپنوتد آن « بپدارز ا لنو »را  در نظر گرفت و آن« فرصت»عنلان هن را ب اعارا 

ثلانستت هنز وساقم و وردو  و در ناپج  ثقلیت ن لذ آن در ونطقت  وت گپرز دو تشکم

در نظتر گرفتت کت  « ثهدیتد»عنلان  هن را بتبنشد. در وقنبم، عربسانن  علدز ایت اعارا 

« هتنزرهبتر متد انقلتنب»عنلان ولاون  قدرت در ونطق  غرب آ پن را برهم خلاهد ود و ب 

عنلان رهبر جرینن متد انقلتنب  در غترب آ تپن عرب  وطره شد. نق  عربسانن  علدز ب 

غتنو   و یک وتنه یت  او آ1711بونرس  1913وونن  بسپنر آشکنر شد ک  رین  در ا  ند 

فتنرس هنز وردو  مد حکلوت آل خلپ ت  در بحتریت او شتلراز ه کتنرز خلپجاعارا 

براز ک ک ب  حکلوت آل خلپ   ا تا نده و بت  ایتت کیتلر  یگرکیت  کترد.  یگرکیت  

علپ  ن تلذ ایتران  1«ریززخنک»عنلان عربسانن ب  بحریت براز ح نیت او رژیم آل خلپ   ب 

ت و ا انن شرق  عربسانن ثلصتپف شتد. بت  دنبتنل آن در وپنن اکثریت ج عپت شپع  بحری

براز افزای  ه کتنرز نظتنو   1711عربسانن  علدز یک یپ نن دفنع  بن بحریت در  نل 

هتن و واحتدیت  علدز»بنره نلشت: درایت« وح د ایلب. »(Blanchard, 2016: 11)اوضن کرد 

ننآراو  در بحریت، ناپجت  طرحت  از را ثبلپغ کردند ک  فنرس، عنودان  افسنن هن در خلپجآن

از بت  نتنآراو  فنرس  ع  دارند بن دادن رن  فرق ایران  ا ت. حنک نن  ن  خلپج -شپع 

و بن ثل م ب  افسنن  ثلطئ  ایران، ح نیت ج عپت اغلب  ن  ونطق  غترب آ تپن را جلتب 

 . 91: 1931بایلب، « کنند

 

 ط دو کشور در دورا: باراک اوبامارواب -3-ب

ات ژئلیلپاپک  ک  غرب آ پن ط  یک ده  گیشا  در ارتر ثهتنجم آوریکتن بت  عتراق و ثرپپر

حکلوا  در جهتنن عترب و  تقلط  هنز مدو وقلع اعارا  1779 قلط صدام در  نل 

هنز دیکانثلرز نزدیک و ه سل بن عربسانن  علدز شنهد آن بلد، ب  ثقلیت جنیگتنه، رژیم

                                                           
1. Bulwark 
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دریت  عربستانن هتنز یت ن در ایت ونطق  و بنختآفرین  ج هلرز ا لنو  ایران لذ و نق 

حتنل، اخالتنف  علدز ب  ثهران در عراق،  لری ،  بننن، ی ت و فلسطپت انجنوپد. در عتپت 

ا  سل پت در جهنن عرب نپز ب  وج لع  ثهدیدهنز اونپا  حکنم عرب دربنره جنیگنه اخلان

. (Kausch, 2014: 8)لده ا ت کیلرهنز عرب  افزود ک  ایت ب  ن   ج هلرز ا لنو  ایران ب

ج هلرز ثلان او دوران رین توونن بن ایت ثرپپرات در وحپط ژئلیلپاپک  غرب آ پن، و هم

آفرینت  عنلان دوران عدم ح نیت قنط  غرب او ثن بنراک اوبنون در هزاره جدید وپلندز ب 

ق  ین پ پک بلد و بر ایتت عربسانن در وقنبم ایران ننم برد. اوبنون ب  دنبنل ثلج  بپیار ب  ونط

از براز کنارل خنوروپنن  بهره بگپرد. ب  ه تپت هنز ونطق ا نس  ع  داشت او ه   قدرت

از ک  در آخریت  ت ر گلن ونظلر ونن ف حیف ایران ثل ط عربسانن و ین برعک  بلد، ب 

بنیستت خلد در قنوت رین ت ج هلرز ب  عربسانن، ب  وقنونت ایت کیتلر گ تت کت  وت 

  ایران را در ونطق  باییرند. در دوران اوبنون روابط دو کیلر چندان حسن  نبلد، اوتن بت  نق

ریتن  حتنکم -آفرین  عربسانن، بحران بر روابط ثهرانعلت ح نیت نکردن آوریکن او ثن 

از عربسانن بت  نبلد و بپیار عربسانن  ع  داشت ثن ننرمنیا  خلد را او  پن ت خنوروپنن 

ج ل  عدم یییرش عضلیت غپتر دائتم شتلراز اونپتت  تنوونن ولتم بت  طرق گلننگلن او

 وقنونت آوریکنی  یندآور شلد. 

 

 امنيتی ایران و عربستان در دوره ترامپ-روابط سياسی .4

واحده و ه چنپت و پعهد شدن وح تد بتت ی  او روز کنر آودن دونن د ثراوپ در این نت

ثتر شتدن حرکتت کترده، بت   ت ت ثپره  ل نن، روابط ایران و عربسانن بپ  او گیشتا 

گنه روابط دو کیلر ب  ایت  ردز نبلده و ایتت ثلان اظهنر داشت ک  هپچاز ک  و گلن ب 

خصلص شنهزاده وح تد روابط وارد ورحل  بدثرز شده ا تن ویرا وقنونت  علدز و ب 

انتد کت  بت  ل نن هم دیدگنه چندان ونن ب  نسبت ب  ایران ندارند و هتم بتر ایتت عقپده

از را در واشنگات و ثراوپ براز د اپنب  ب  وطنوعینن در قبتنل ثهتران، اواپنوهتنز ویتهه

اخاپنر رین  قرار خلاهند داد و ایت بهاریت فرصتت بتراز ریتن  ا تت کت  ثهتران را 
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وتنه از خلی  ن نید. دو ت جدید آوریکن ک  در دزهنز ونطق وجبلر ب  یییرش  پن ت

واحتده بت  د تت گرفات  وپلتندز  قتدرت را در این نت 1710  ش س  بژانلی 1935 نل 

هن و اقتداونث  را علپت  کیتلرونن در برننو  هنز اعلنو  و اع ن   خلد،ا ت، در  پن ت

از را بتدثریت ثلافت  ثتنریخ ننو  چندجننب  هستا د ت اجرا دارد. ایت کیلر حا  ثلاف 

هنی  او یتنره شتدن آن  تنت بت  وپتنن آورده ا تت و در آوریکن قل داد کرده و در بره 

رووه  37نن ث دیتد آخریت ث دید برجنم نپز دونن د ثراوپ بسپنر در وقنبم ولامت  ونن  ت

جننبت  او برجتنم صلرت یکب  1930برجنم وقنووت ن لد و درنهنیت در اردیبهیت  نل 

خنرج شد. ه چنپت دونن د ثراوپ در او پت   ر خنرج  خلد، ب  ونطق  غرب آ پن  ت ر 

هنز اشرن    ت ر کترد و و بن وقنونت  علدز دیدار و گ اگل کرد. وز  ا  ب   رووپت

 17هنز بتپ  او اون در   ر ب  عربسانن وقنونت و شنصتپتن ثپکنن رفتی  او آن ب  وا

کیلر جهنن در رین  ینیانت عربسانن بن دونن تد ثراوتپ دیتدار کردنتد. در ایتت  ت ر 

هنز نظنو  و اقاصندز بپت طرفپت بسا  شد ک  وبلغ قترارداد قراردادهنز بسپنرز در ووپن 

بنشد. ه چنپت دو ت ثراوپ و ثپم شتدیداً و وپلپنرد د نر  117نظنو  بپت طرفپت بپ  او 

از را ثحتت مد ایران  وز  ع  دارند ثن گروه  او کیلرهنز ونطق  و حات  فراونطقت 

دور هم و علپ  ج هلرز ا لنو  ایران گرد هتم « ننثلز  ن »و ین « ننثلز عرب »عننویت 

انن  تعلدز نظنو  دو ت جدید آوریکتن بتن عربست -هنز  پن  بننبرایت ه کنرزن آورند

 -ثیرپر وساقپم و ویندز بر وننف  و اونپت ول  ج هتلرز ا تلنو  ایتران و روابتط ثهتران

خصلص آنک  ثهران و ریتن  قریتب  ت   تنل ا تت کت  داراز روابتط رین  دارد. ب 

روند و برخ  دیال نثپک بن یکدیگر نپساند و رقبنز  نت یکدیگر در ونطق  ب  ش نر و 

از ا ت ک  و کت ا ت جنت  وستاقپم گلن اند ک  روندهن ب دهاو کنرشنن نن بر ایت عقپ

نظنو  بپت طرفپت اث نق بپ اد. در اداو  ب  برخ  او د نیل  اشتنره خلاهتد شتد کت  نیتنن 

 خلاهند داد روابط ایران و عربسانن و کت ا ت ب  نقط  بدون بنوگیت بر د:

فعلتنً ویترا ن شلندوط ئت  علپ  ایران عربسانن و رژیم صهپلنپسا  او ه راه  یکدیگر -

در ولرد فیتنر بپیتار بتر  در حنل آوولدن و اروینب  یکدیگر هساند و ب  یکدیگردو طرف 
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 ندارند و هر یک  ع  دارند ثن ییت  ر دیگرز قرار بگپرندن اعا ند کنوم ایران

ن بوویتر ویاکرات صل  بپت اعراب و رژیم صهپلنپسا  بپ  او گیشا  گستارش ینبتد -

 ندات بن رژیتم  هپلنپسا  او کیلرهنز عرب ونطق  خلا ا  ب  ثبعپت او انلرجن  رژیم ص

گلید: ائالنف علپ  داع  بت  ینیتنن صهپلنپسا  صل  کنند ثن علپ  ایران واحد شلند. وز و 

 ر پده و اکنلن نلبت ائالنف علپ  ایران ا ت .

یتت وت رر کتنخ کنخ   پد اجنوه  نوم را براز ایت کنر صندر کنتد و عربستانن او ح ن -

   پد وط ئت شلدن 

هنز برجنو  ایران را ثیوپت و ین ثض پت کند و بت  دنبتنل نالاند خلا تاثحندی  اروین  -

وننده اعضنز برجنم هر یک بت  د پلت  او آن ختنرج آن ایران او برجنم خنرج شلد و ین بنق 

 صلرت صری  ه ننند واشنگات نق  کنندن شلند و ین آن را ب 

در عربستانن بپیارز مد ولشک   هنزکنت نظنو  صلرت بگپرد و  نونن برخ  ثحر -

ووتنن  ،وپلپتنردز 117طبت  قترارداد عنلان وثتنل، بت  و برخ  کیلرهنز ونطق  فعنل شلندن

 نخلاهد بلد 1711ا    1719هنز بپت  نل «ثند»ثحلیم  نونن  

اپنر وثلتث شتلم قترار اقداو  او  لز ایران انجنم شلد ک  بهنن   نوم و کنف  را در اخ -

 دهدن 

آویل ب  ایتت ثم -رین  -گنه وثلث واشنگاتثلان گ ت هپچبندز ایت بن  و در ج  

اند و در ایت بره ن یعن  ی  او روز کنر آودن دونن تد ثراوتپ انداوه علپ  ایران واحد نبلده

ن تت ختلد واحده، روابط ج هلرز ا لنو  ایران بن عربسانن  علدز در بدثریت حدر این نت

واشنگات در ایت افزای  بحران بسپنر ویند ا تت. در اداوت  ایتت  -آویلقرار دارد و نق  ثم

آوریکن بر ونن بنت ایران و عربسانن  از دو ت جدیدوقن  ، ب  برر   نق  راهبرد خنوروپنن 

 یرداویم:گپرز وقنونت عربسانن نسبت ب  ج هلرز ا لنو  ایران و و جهت
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در قبتنل آوریکتن  جدیدز او  پن ت خنرج  راهبرد ،دونن د ثراوپطلر ک  اشنره شد، ه نن

  انرز اخاپتنرات و دربر برون را در یپ  گرفت ک آن   اصل گرانیو بنو غرب آ پنوسنئم 

خلد   در  ننران ثراوپ .پد داردعپت حنل، ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن واحدان ثیک

ننست، ثلنش   :کرد دپکیبر دو اصم وهم ث  1710اکابر  19ب برجنم دییپعدم ث خصلصدر 

   یقتد زهتن تننپیهن و هتمو دوم، بنوگرداندن شراکت رانیا زاونطق  گنهیکنه  جن زبرا

 پن تت ثراوتپ ایت  (Althunayyan, 19 May 2017).هنو واگیارز اخاپنرات ب  آن واشنگات

و افتزای  عنلان دو  الن ع ده نظم اونپا  ونطقت  روابط ایران و عربسانن ب ثیرپر وه   بر 

 تانرز اخاپتنرات و راهبترد بترون هنز ونالف داشا  ا تت.هنز دو کیلر در حلوهثقنبم

 ننستتْح ظ وینرکت راهبردز، برگرفات  او ه تنن  پن تت انزواگرایت ِ ثراوتپ بشتعنر 

گرای  بشعنر احپنز عظ تت و قتدرت دوبتنره آوریکتن  در روابتط ن ت واق آوریکن  و  پ

آوریکن  در رابط  بن عربستانن را  ننستْخنرج  ا ت. وصداق  پن ت انزواگرای ِ آوریکن ب

اقاصتندز آوریکتن بتن ایتت کیتلر و واگتیارز  -هنز گستارده  پن ت ثلان در ه کنرزو 

گرایت  هنز وداخل ک  ولجب کنه  هزین  از ب  رین  جساجل کردهنز واعدد ونطق نق 

هتنز ونالتف گرایت  عربستانن در حتلوههتنز وداخلت آوریکن و درعل ، افزای  هزینت 

گرایت ِ ثراوتپ در ارثبتنط بتن در ثقنبم بن ایران  شده ا ت. وصداق  پن تت واقت  اوج ل ب

ن عربستانن، ثستلپحنث  آوریکتن بت -هنز گسارده نظتنو ثلان در ه کنرزعربسانن را نپز و 

ایتت کیتلر  و ح نیت او وداخلنت خنرج  نندیده گرفات ومعپت حقلق بیرز ایت کیلر

هتنز وپتنن ایتران و عربستانن نلبت  ختلد اصتطکنکدر ونطق  جساجل کرد ک  ایت اوتر بت 

 هنز ژئلیلپاپک  ونطق  غرب آ پن را افزای  داده ا ت.خصلص در حلوهب 

 تیثتر اصتل ثلان گ ت، ایت راهبتردربسانن و ع -در خصلص وینرکت راهبردز آوریکن

گیشتا  او ثجربت  بتن ایتت حتنل، اون  ،بلد سامپقرن ب طلل عربسانن در  ول تپنقط  اثکنز اون

 دهنزیتبت  بعتد بتن ابهنوتنت و ثرد 1771 تنل  او ویهه، ایت ولملع ب 1307ده    ن ا میثحر

وارد  دیتوستئل  جد تیچند ،انوبرا  نودهیهنز بعد او رو شد. درواق ، در طلل  نل روب  وه 

ولاجت   ی دهنیتشراکت راهبردز دو کیتلر را بتن ثرد ندهیعربسانن شد و آ و کنیورآثعنولنت 
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 . 11: 1935با تدز، ا تت  بلده  علدز رندگننپگمپثص   روان تپاون  آش اگ آن، ج پکرد ک  نا

هتن و هن، معفاو آن تینو ح   سایو ثرور گراافراط و عننصر هنننیارثبنط عربسانن بن جر

وتدرن و کنرآوتد   ن پو نداشات  نخانر    دولکرا  ن پعربسانن در وو  هنز ا ن چن  

ثتریت او وهمآ تپن،  1و چرخ  بت  شترق ونطق  ب  وداخل  ک ار در کنیورآ  یو  ا  گرا

را در وعتر  ونتنطره  واشتنگات و ن یبلده ک  او ونظر رهبران  علدز، روابط ر  وسنئل

شدت در دوره اوبنون، بر روابط دو کیلر . ایت ولملعنت، ب (Kay, 2013: 1-3) بلد داده قرار

حات  فتروش برخت  از کت  دو تت آوریکتن در آن برهت  ووتنن  گلنت  نی  افکنده بلدن ب 

ثسلپحنت خلد ب  عربسانن را ب  د پم نق  حقلق بیر ایت کیتلر در ی تت و بحتریت  رتل 

 اانوبر و افینز  ند ه کنرز عنولتنن  11ربسانن در حندر  کرد و ه چنپت ب  د پم نق  ع

 علدز، یپگپرز وحکلوپت قضنی  عنولنن  علدز و یرداخت غنپ ت ب  قربننپنن حندر  در 

 کنر جدز وقنونت آوریکن قرار گرفت. د الر

وقنوتنت  ، فرصتا  را بتراز1710در ژانلی   دونن د ثراوپ دنپب  قدرت ر بن ایت حنل، 

درآودهنز کلنن  گپرز اووآبنن  وز و بهرهبن ا ا نده او رویکرد ثجنرت کرد ثن فراهم علدز 

بتن ایتت کیتلر  ویتنرکت راهبتردزبنو تنوز اقاصندز رین ، ب  جلب ح نیت آوریکن و 

در  بکنهند. دو کیلر در دوران اوبنون حنکم بر روابط دهنزیاو ثرد بارداوند و ب  ایت ثرثپب،

هنز ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بتن عربستانن در هن و شنخصحلوه ثریتاداو ، ب  وهم

ختلد ثتیرپر ویتندز در ثتن  و ثننصتم ایتران و  نلب ب یرداویم ک  هرکدام دوره جدید و 

 عربسانن داشا  ا ت.

او پت ن لن  در ووپن  ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربسانن در دوره جدید را 

عنتلان دان آوریکن او و نیاعهدز وح د بت  تل نن، بت ثلان در ح نیت جدز دو ا رو 

 در بتت  تل نن، نیستات ثنت ب   ننریلز یک چهره مد ایران ، جساجل کرد. ا ن نً

 آن، ا تنس بتر ک  ونایر شده اخپراً  ندز خلرد. کلپد ثراوپ اناننبنث  ک اپت جرینن

 بنوارهتنز بت  هنز عربستاننیلل ورود اواز در ثراوپ ک  ا ت شده آشکنر وسئل  ایت

                                                           
1. Pivot to East Asia  
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بتت  وح تد  تند، ایتت طبت  داده بلد. را بت  ل نن و نیاعهدز او ح نیت آوریکن، قلل

ب   را کنول  طره آوریکن، ج هلرزرین ت ب  ثراوپ دونن د اناننب او ی  ک    ل نن

 د تنرز وپلپنرد صدهن گیارز رونی  و شنوم قراردادهن بندهنی  بپیار ک  بلد داده وز

  تند، ایتت ا تنس بتر بلدنتد. او اناننبنث  هنزاهداف برننو  بن گ ه نهن عنلان ثحت

 بتن ا تاراثهیک ویتنرکت بتراز عربستانن رویکترد»طره را  ایت ننم بت  ل نن وح د

 قپتد «1آوریکتن ونانتب ج هلررئپ  ب  شدهدرخلا ت ارائ » فرع  عنلان و «1آوریکن

 طتره، ایت اول بلد. بند هکرد ولافقت ورحل  ط  چند آن اجراز بن هم ثراوپ و کرده

 ا ت. آث   نل چهنر ط  د نر وپلپنرد هزار دو ثن در آوریکن عربسانن هنزدارای  افزای 

 اعابتنر صندوق ایجند براز فنرسخلپج حلوه کیلرهنز ه نهنگ  بن ب  ثعهد دوم، بند

 57 اروش ب  آوریکن هنزویر نخت در گیارز رونی  هنزهنز طرههزین  ثیوپت جهت

 هتنزبرننوت  هتنزاو لیتت طبت  هتنگتیارز رونی  در وینرکت د نر و وپلپنرد 177 ثن

 در واشتنگات بتن عربستانن ثعهتدات ننوت ثلافت  ویتندز شنوم ثعداد و ا ت اناننبنث 

 و انرژز هنزحلوه در ا اراثهیک و اقاصندز هنزوینرکت گیارز و رونی  هنزحلوه

 شترل  فرصتت وپلپلن 15 ایجند در عربسانن ک  شده ثیکپد ایت طره در شلد.و  ن ت

 ایجند یپینهند طره ایت در ه چنپت کرد. خلاهد وینرکت آث   نل 17 ط  آوریکن در

 آوریکنی  هنز نوونن نظنرت ثحت  رخ درینز  نحم در آوریکنی  ونطق  ثجنرز یک

بنشتد.  آ پن غرب و آفریقن ب  آوریکن درواوه ثلاندو  ثجنرز ونطق  ایت ا ت. داده شده

آوریکتن  اخاپنر  رخ نپز در درینز در را نظنو  ینیگنه یک طره ایت ولجب ب  عربسانن

 عربستانن در هتنزدارایت  وپتزان گتیارز، رونی  بن  در ندشدهی طره دهد.و  قرار

عنتلان  اجا تنع  ارثبنطتنت ثقلیتت را تانز در و د تنر ثریلپلن یک حدود را آوریکن

  (Cordesman, March 22, 2018)کند.و 

دنبتنل  علنوه بر ح نیت آوریکن او بت  ل نن براز و پعهدز عربسانن، دو ت ثراوتپ بت 

                                                           
1.  The Saudi Approach for Strategic Partnership with the United States 

2. Request to President-elect of the United States 
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ونظلر ایجند ه نهنگ  و ارثبنطنت گسارده ح نیت او  نیر اعضنز خنندان حنکم  علدز ب 

خن تد »در ایت را ان، اناننب  هنز احا ن   ا ت.هن و برننو  ل نن در طره بن خننلاده ولک

  1710عنلان   پر عربسانن در واشنگات بآوریتم  ن   ولک  ل نن ب  11فروند « نبت  ل ن

هنز واعدد دو ت ثراوپ، بپننگر یپلندهنز ع پت  دو تت آوریکتن بتن هپئتت حنک ت  بن  نب 

عنلان   پر عربستانن عربسانن ا ت. دو ت آوریکن بن ثلنش در اناننب فروند ولک  ل نن ب 

 تعلد در نبنل کم کردن نق  و  نب  دیگتر اعضتنز خننتدان آلد  ل ب در واشنگات، او یک

دنبنل ایجند ارثبنطنت علن  و وحرونن  بن خنندان حتنکم  تلطنا   آوریکن و او  لز دیگر، ب 

 . 51: 1715بعبدا رح ت ا  ینیخ،  عربسانن بدون وا ط  و وساقپم ا ت

نن در دوره ثراوتپ، دووپت ولملع در ووپن  ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربستا

رین  ا ت ک  ایت ولمتلع نظنو  و عقد قراردادهنز کلنن ثسلپحنث  بن  هنز  نگپتک ک

هنز ثسلپحنث  در رقنبت بن ایران و نپز ثیدید ح لنت عربسانن علپت  نپز بنعث ایجند رقنبت

، . در ایتت ووپنت هنز وقنووت در  لری ، ی ت و  بننن شده ا تگروه اوج ل واحدان ایران 

وپلپتنرد د تنرز بتن  117ثراوپ ب  عربسانن، قترارداد ازِ ثنهن در جرینن او پت   ر خنوروپنن 

رین  در ووپن  خرید انلاع ثسلپحنت نظنو  ب  اوضنء ر پدن بر ا نس ایت قترارداد، ثلافت  

 ز ورهت ِهتنخلدرو ،چنتدونظلره  ِکیا  روو،  نونن  دفنع ولشک  ثندشد ثجهپزاث  وننند 

هتنز گیتت، هنز یپیترفا ، قنی ، ننوچ هنز هدایت  پزرزب ب، 173ام  هنزنکثن ،براد  

هنز آبراوز و خلدروهنز مد وپت در اخاپتنر عربستانن قترار ، ثننک«هنوکبلک»بن گردهنز 

در جدول ویر حجم خرید ثسلپحنث  عربستانن او آوریکتن را   (David, 20 may 2017) بگپرد.

واحتدان کنپم ک  در ردیف اول واردکنندگنن ثستلپحنت و ولنحظ   1710ثنهن در طلل  نل 

 او آوریکن قرار گرفا  ا ت.
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بسار تنو  ثلانتدو  ثسلپحنت  نگپت او آوریکن، گلن ایتوقنونت عربسانن، خرید  وعمب 

 ه چتلن وقنووتت هتنزجنتب  را تانز  ترکلب  در ونطقت  در کیلر ایت قدرت ثل ع 

 قتدرت وهتم بنودارنتده درنهنیتت و حیدا یتعب  عتراق و ی ت انصنرا ل   بننن، ا ل حزب

 خریتد  تنبق  هن علدز نپز بت  ل نن یپ  او ک  وسئل  ایت شلد. ایران ا لنو  ج هلرز

  پن ت  -نظتنو  ثنریخ در گنههپچ اون صحپ  ا ت، کنولنً اند،را داشا  آوریکن او ثسلپحنت

 نیتده فروخات  کیتلر ایت  ب آوریکن  لز او او ثسلپحنت حج   چنپت  علدز عربسانن

را  ع ده هدف چند ،هنی عربسانن بن درینفت چنپت ک ک واق ، . د(Holland, 2017: 2)  بلد

 کند:و  دنبنل در ارثبنط بن ج هلرز ا لنو  ایران  خصلصب 

ایتران و  ا تلنو  ج هتلرز بتن عربستانن در وقنبلت  نظتنو  قدرت رووافزون ثل ع  -

 و...ن نصنرا ل ، ح نس ا ا ل ،واحدان  نظپر حزب

 در ثجتنرز وز -اقاصتندز شنصتپت بت  ثلجت  بن ثراوپ ب   نوم اقاصندز م ننت -

هتنز آوریکتن در خلاهنن و در وقنبتم، جلتب ح نیتتزج هلر هنز پن ت ثحق  را انز

 نهنز ن لذ ایت کیلر در غرب آ پنوقنبل  بن ج هلرز ا لنو  ایران و حلوه
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 و جنت  وقتلع صتلرت در ب  آوریکن رژیم صهپلنپسا  تاونپ و ربنت ثض پتدادن  - 

در  ایتران ا تلنو  ج هتلرز رووافزون ن لذ ب  ثلج  بن رژیم ایت بن  نوم هنزارائ  ه کنرز

 ونطق ن

جزیره و برختلرد بتن هتر بتنویگر ایجند ههولن  بدون انعطنف عربسانن در  ط  شب  -

ن ن لنت  اخپتر آن افزارز آوریکتنافزارز و نرمهنز  نتمدههولن او طری  جلب ح نیت

 ثتریتبرخلرد واصلّب عربسانن بن ی ت و قطر ا ت. بن ایت حتنل، او دیتدگنه عربستانن، وهم

 . 10-11: 1930بآجر ل،  بنویگر مد ههولنِ کنلن  در ونطق ، ج هلرز ا لنو  ایران ا ت

 ثلز غرب عرب  در کننر نن ننثلز هنز نظنو  ویارک و ثی پ درنهنیت ایجند ائالنف -

  (Malsin, 2017: 2-1).رو پ  در  ط  جهنن -ایران ائالنف بن وقنبل  براز

او پت اقدام ثراوپ در جرینن   ر بت  عربستانن و شترکت در ثلان گ ت، در ایت ووپن  و 

گپترز نتنثلز عربت ، ، وطره کردن ایجند ائالنف نظنو ِ ویارک ین شتکم1711اجلنس رین  

 1711لنو  ایران و واحدان  بلده ا ت. ثراوپ در اجلنس ریتن  براز وقنبل  بن ج هلرز ا 

  1711ژانلیت   11و  11ا تلنو  برووهتنز  -کیلر عربت  17هنز بپ  او ک  بن حضلر وقنم

 ربتنث  در ونطقت  ا تت.ایران وسئلل اصل  بت »...گ ت: هرا نن  برگزار شد، ط   نننن ایران

ور از را شتعل هن آث  جن  فرقت یلر براز ده ایت ک .دهدو هن آولوش ایران ب  ثروریست

هتنز ایران خلا انر ننبلدز رژیم صهپلنپسا  ا ت. در  لری  شنهد وتنجراجلی کرده ا ت. 

ایت کیلر هساپم. ه   بنید ک ک کنپم ثن ایتران در ونطقت  ونتزوز شتلد. هتدف وتن ثیتکپم 

هتنز ثروریستا  نظپتر نیتد گتروهگرای  در ونطق  ا تت. بائالنف  براز وقنبل  بن ایران و افراط

در ایتت  تننران ، ثراوتپ بتن «. ا ل ، ح نس را ثحت یپگرد قرار دهتپمداع ، ا قنعده، حزب

ا لت  و خطرننک جلله دادن ایران و قترار دادن نتنم ج هتلرز ا تلنو  و واحتدان  او حتزب

هنز عرب  دنبنل ثحریک کیلر وننند ا قنعده و داع ، ب  هنز ثروریسا ح نس در کننر گروه

 . 19-10: 1930بآجر ل، و ثیکپم ائالنف نظنو  ویارک علپ  ایران بلد 

 لوپت شنخص وهم درخصلص ثجدید وینرکت راهبتردز آوریکتن بتن عربستانن در 

دوره ثراوپ، ایجند فضنز ونن ب براز ثلطپف اومنع حقلق بیرز عربسانن و ک ک بت  
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در ایت ووپن ، و یتد  هنز واعددزبنو نوز چهره داخل  ایت کیلر ا ت. ا نند و گزارش

گتزارش  ا پلمراز ازفراونطق  رووننو ا ت. در ایت را ان، هنز دو ت جدید آوریکن ثلنش

هنز دیال نته چنپت گروه کنرشنن   وایکم او وحققنن و اصحنب ر نن  و کنریک  داد:

طتره ووننو ، طب  گزارش ایت ر دارند.وسئل پت اجراز ایت برننو  را ب  عهده  آوریکنی ،

و پعهتد  ،وساقپم ثحت نظنرت وح د بت  تل نن صلرت نوز چهره عربسانن، ب ثلطپف

وج   ع تلو  ، 1711را ان، در آ انن  برگزارز اجلنس ایت شلد. در  علدز یپگپرز و 

شتنهد انایتنر وقن تنت  ،وونن بن ثندثر شدن درگپرز ایتران و عربستانن نوونن ولم و هم

 آوریکتنی -هتنز غربت ثپم بزک  علدز در ر نن او  لز  «نلیس یندداشت» ین   نرش 

، دیال نت یر تنبق  آوریکتنی  کت  او دوره بپتم کلپناتلن ثتنکنلن در «دنپ  راس» م.بلدی

ثریت  طله  پن ت خنرج  آوریکن در حلوه وسنئم خنوروپنن  ویرلل ب  کنر بتلده عن  

در  نوونن ولم، عراق و افرننسانن   پر یپیپت آوریکن  «وادو  نز خلپم»ا ت و ه چنپت 

مت ت  ت ر بت  عربستانن  هتنز اخپتروتنهاوج ل  وقنونت ارشد آوریکنی  هساند کت  در 

انتد. ایتت وقنوتنت ارشتد هتن را بتر عهتده گرفات  علدز، بنی  او کنر ثبلپرنث   علدز

 بت  رشتا  ثحریتررا وقن تنث   ،هنز آوریکتنی آوریکنی  ی  او   ر ب  عربسانن در ر نن 

هن ب  اشابنهنت  تنب  ختلد در ح نیتت او  علدزک  شلد اند ک  در آن ادعن و درآورده

 برننوت رویت  بردارنتد، ه چنتپت  ایت کنند و بنن دارند د ت اوث کرات ثندروان  اقرار و 

اند و بتراز ولفقپتت در براز اصلنحنت اقاصندز یرداون  در یپ  گرفا را از بلندیرواوان 

اوج لت  بتراز وقنبلت  بتن ثنتدروهن در جنوعت   تعلدز، مترورت دارد او ایت برننوت  و 

در « دنتپ  راس. »وح د بت  تل نن ح نیتت شتلد ویههب هنز وقنونت  علدز و برننو 

از و صتتم در رووننوتت  آوریکتتنی  ، وقن تت  30شتتهریلر  10ب 1711 هیتتام  تتاانوبر

م در عربسانن ب  د تت اصلنحنت در حنل انجن»یست نلشت ک  در آن ادعن شده واشنگات

او در  «.ع پ  و شدید ا ت ک  بنید آن را یتک انقلتنب دانستت قدرآنوح د بت  ل نن، 

ان ینت  .ان.ثل ط  ت  «ریرثنژ آگه » صلرتب هم  بنریکوقن   خلد ک  بعد او اناینر 

وز بتن اشتنره بت  برننوت   «.عربسانن بن گیشا  کنولنً فرق کترده ا تت»کپد دارد ک  یث ،شد
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او ویتنرکت ونتنن در وستنئم دو ات  و قتننلن شت نفپت و بنوخلا تت  1797لم ب  ول 

هن را در وتلرد ج هلر بعدز آوریکتن بنیتد  تعلدزرئپ »کپد دارد ک  یصحبت کرده و ث

 .(Ross, 8 September 2016) «ایران وط ئت کند

نت واد، دیگتر دیال تیک ه ا  بعد او اناینر روایت ثبلپرت  دنتپ  راس، و  تنز خلپتم

 نبق    نرت در عراق در دوره بلش، روابط نزدیک  بتن  د پم ب  ویههب برجسا  آوریکن ک  

وطن ب  بستپنر ویتنب  بتن دنتپ   «اپکلپین »بنر در وطلب  در نیری  خنندان  علدز دارد، ایت

و خلا تتانر ح نیتتت جتتدز دو تتت آوریکتتن او عربستتانن در برابتتر راس را ثکتترار کتترده 

  (Khalilzad September 2016: 14) . ان شده ا تهنز ایربلندیرواوز

واحده ثنکنلن طتره  ت  ا  لل ، دو ت این نتطب  برآورد وحنفم ثحلپل  و اطلنعنث  بپت

ن ورحلت  کنر خلد قرار داده ا تت از را براز بهبلد چهره  لطنا  عربسانن در د الرورحل 

 راس دنتپ  ع لپنث  ب  رین تتیک ثپم  عهده بررهبرز آن  ،آغنو شده ع لنً آن ک ننست 

نلیس  و اناینر وقن نت   نرش  در وطبلعتنت در ایت ورحل ، یندداشت .گیاشا  شده ا ت

وهم دنپن اوج ل  نپلیلرک ثنی ز، ین پاپکل،   .ان.ان براز بزک چهره عربسانن و بزرگن تنی  

 تنا   تنب  غپتر ر ت   و یتن  ،ورحلت  دوم کتنر ا تت. خطر ایران در ونطقت ، در د تالر

از آوریکنی  خلاهد بلد و ورحلت   تلم هن بن وقنونت و افراد وان ی  پن   و ر نن  علدز

خلرده ا ت، ا ا نده او  نب  ر    در  نخانر  پن ت  آوریکتن  ثریپ ک  ا با  ا انرت آن 

در   1ب تنیراک دفار ک پا  روابط ع لو  آوریکتن و عربستانن اخپراً  ،در ه پت ووپن . ا ت

ایتت  ثی پ ایت دفار، هدف او   نیتوباطلنعنت  ا نس برگینی  ینفا  ا ت. واشنگات 

رین  ثلصپف شده ا ت. در گزارشت  کت   -ثحکپم و ثقلیت روابط وپنن واشنگات ،ورکز

ثقلپتدز  « تنیراک»ک پا  ر د ونایر کرده، آوده ا ت: ب  نظر و  «آز ب  ثنی ز»  نیتوب

  بنشتد. آیاتک، یکت  او رژیتم صهپلنپستا کتن و او ودل آیاک بک پا  روابط ع تلو  آوری

 17واحده آوریکن ت ک  بن بپ  او گرز در این نتهنز  نب ثریت و قدرث ندثریت گروهبزرگ

گتیارز هنز دو ات  و قتننلنهن د نر صرف اع نل ن لذ بر  پن ت ن نن  وپلپلن ،هزار عضل

                                                           
1. SAPRAC 
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هنز اخپتر دنتپ  وعاقدند نلشا  کند. ثحلپلگرانو  رژیم صهپلنپسا آوریکن و ثیوپت وننف  

هتنز واد ک  در دوره حکلوتت هتر دو حتزب اصتل  آوریکتن جنیگتنهراس و و  نز خلپم

 تل و افتزای  اند، او یتکیرداوز خنص  در حلوه وسنئم خنوروپنن  داشا اجرای  و نظری 

 ت کت  از اشروع روند یرهزین  ،او  لز دیگر هن در آوریکنگران   علدزهنز  نب فعن پت

 در وقنونت عربسانن براز ثیرپرگیارز بر  پن ت خنرج  آوریکن و افزای  فینرهن بر ایتران

 .)Arabnews, 20 July 20181ببراز وطن ع  بپیار بنگرید ب  اند گرفا  یپ 

هنز دیگرز نپز در جهتت بنو تنوز واحده غپر او ایت ولارد، ثنکنلن ثلنشدو ت این نت

ثصتلیب قتننلن ونت   ،انجنم داده ا ت. یک  او ایت وتلارد ومعپت حقلق بیرز عربسانن

وهنجرت اثبنع ه ت کیلر ا لنو  اوج ل  ج هلرز ا لنو  ایران بلده کت  در ایتت قتننلن، 

 -اندداشا  1771 اانوبر  11ک  نقی  آشکنر در حندر   -ننو  او عربسانن و اثبنع ایت کیلر

گرایت  یت وقن   اشنره شد، در راهبرد واق طلرز ک  در وبنن  نظرز ابرده نیده ا ت. ه نن

وپ، وسنئم حقلق بیرز اه پات  نداشتا ، بلکت  در عتل ، ونن تبنت قتدرت و دو ت ثرا

هتن و اصتطکنکنت رروت او او لیت ویندز برخلردار بلده و بنن بر ه پت ولنحظتنت، ثقنبتم

ت آوریکتن او هتنز دو توپنن ثهران و رین  در اومنع یرآشلبِ اونپا  خنوروپنن  و ح نیت

افزای  ینفا  ا ت. علنوه بتر ایتت، دو تت آوریکتن بتن  گران  عربسانن،جننب هنز یک پن ت

یتن گیتنی  « ان اتنه»عربسانن ک  وبانت  بتر  پن تت  1797انداو وینرکت در برننو  چیم

اقاصندز در داخم عربسانن ا ت ک ک ویندز ب  ا قنز بهبلد ومتعپت  -اجا نع  - پن  

یتن  پن تت جدیتد  1797ایت کیلر انجنم داده ا تت. روز دیگتر طتره  حقلق بیرز در

در خنرج ا تن ب  ایت وعنن ک  عربسانن  تعلدز « انسداد»حنک نن عربسانن، اثننذ  پن ت 

ونظلر کستب ح نیتت وردوت ، در  پن تت وونن بن  پن ت گینی  در داخم کیلر ب هم

 لت  ج هتلرز ا تلنو  ایتران و خنرج  ب  ثیدید اقداونت ثهنج   علپ  رقبنز ختلد اوج

ایت  پن ت، ثیدید  پن ت ثهنج   عربسانن در ی ت،  تلری  یرداود. ن لن  واحدان  و 

دو تت  از را ب  ن   خلد عل  کنتد.وعم خلد بالاند ولاون  قلاز ونطق و  بننن ا ت ثن ب 

                                                           
1. SAPRAC plans Saudi Arabian music festival in US 
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هنز عربسانن گلن   پن تهنز وساقپم و علن  او ایتواحده در دوره ثراوپ، ح نیتاین نت

از ک  ثنهن در ثحل نت ی ت، نپروهنز آوریکنی  بلک واثتر یتن گردانت  او گلن انجنم داده، ب 

بدر ک نندوهنز آوریکنی  در نبرد بن انصنرا ل  در ونطق  ا حدیده ی ت ویرلل ب  نبرد هستاند 

 1. 1711 اانوبر  11ایت ووپن ، بنگرید ب  گزارش کنگره آوریکن 

ر خصلص ثجدید ویتنرکت راهبتردز آوریکتن بتن عربستانن در دوره چهنروپت ن لن  د

و ه کتنرز  ثراوپ ک  نقی  وهم در ثیدید ثن  و ثقنبم ایران و عربسانن داشا ، ه نهنگ 

ونه ی   13دونن د ثراوپ خصلص صندرات ن ت ا ت. بن رین  در ووپن  اقاصند انرژز، ب 

خنرج شتد و ثلاف   تیر  نً او ا  1711  وهیام ، برانیا ز بناشدن ثلاف  هسا  ی او اجرا

بنوگردانتدن  ایتت اقتدام، طبت  اعلتنم دو تت ثراوتپ،او  کتنیوهم آور دافاو اه  کوط ئننً ی

ا ت. دو ت ثراوپ  رانیا زاقاصند زودهنآو کنه  در  در حلوه ن ا خصلصب  هنمیثحر

وج او برجتنم، او هنز ن ات  علپت  ایتران و حات  قبتم او ختربلنفنصل  بعد او اع نل ثحریم

  علدز عربساننعهده بگپرد.   علدز خلا ت ثن جبران صندرات ن ت ایران را بر عربسانن

کت  بتلد  ب  دو ت آوریکتن قتلل وستنعد داده ،او برجنم کنیخروج آور نپز قبم او ه نن وونن

کتنه   دهیتا، طلرکل بت  را جبتران کنتد. رانیاو کنه  صندرات ا  ن ت ننش دپکنه  ثل 

نتلاف »ثل تط  1771بنر در  نل  تپاو  زبرا رانیاقاصند ا «زفیردن گلل» ز ت بران  تپق

او  رانیتا تیتکتنه  ثتلان ح ن ،طتره تیوطره شد. هدف ا ز علد  اپوینور اون ،«دپعب

  تپشد و ق ندهپی 1771طره ع لنً در  نل  تیوقنووت در عراق بلد. ا زروهنپا ل  و نحزب

.  1935 تیفترورد 17 ،زبثنهندخت اطنقلر نوردپن زندیدوام و  ولاج  شد و  زدین ت بن کنه  شد

خلا تت بتن  زاو دو ت  علد کنی نب  آور زج هلربنراک اوبنون، رئپ  زپن 1711در  نل 

کن تتن  تیتتا  تتتپبتتر ق رانیتتن تتت ا میثحتتر ثیرپرگتتیارزن تتت ختتلد، وتتنن   دپتتثل   یافتتزا

در  زو عربستانن  تعلد کنیر، آو1711 نل  دره چنپت   .(Cunningham, 5 June 2018)شلد

  ختنرج ن تتپبر   زو اررگیار  پو رو  رانیبر اقاصند ا ثیرپرگیارز زویارک برا  اقداو

 زهتنن تت ع تم کردنتد. ورود ن ت  تتپدر جهت کتنه  ق  ،یهن در قبنل بحران  لرآن

                                                           
1. Saudi Arabia: Background and U.S. Relations 
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  یکیتلر او واردات، بنعتث افتزا تیا زنوپن و ب کنی  ب  بنوار آورمپبش   نگ رواعنرفپغ

شروع ب  غرق بتنوار ن تت  دوبنره زپن هنزاون  علد شد، و  تپکنه  ق ج پنا رم  و درع

 زبترا 1711در  تنل  اکنتلنشتد.  زراهبترد زکن تن تیا  تپکردند ک  بنعث  قلط آواد ق

 تیتبن وحلر رانیا  پعل زدر جن  اقاصند کنیویارک عربسانن و آور زبنر ه کنر تپچهنرو

صتندرت  ، ن ات میاو برجنم و بنوگیت ثحتر کنیر خروج آور. اگر در ارردپگ ن ت شکم و

 وه. علننبدی ن ت کنه  و  بیک  او عرم  جهنن لنپلوپ 1٫5رووان   نبد،یکنه   رانین ت ا

کترده و بت   داپتروو کتنه  یرووبت  زپتن تت ونزوئلتن ن دپتثل  ران،ین ت ا دپبر کنه  ثل 

بیتک   لنپتلوپ 1٫5یلر رووان  ثنهن ک تیا ت و ا دهپر  رپ نل اخ 97   ط  ط ثریتینیپت

 زان ت او بیک   تپق ط،یشرا تیبن ثلج  ب  ا . Tauleigne, 6 July 2018ب کند و دپن ت ثل 

دونن تد ثراوتپ او عربستانن  م،پتد  تپا ت. ب  ه  نفا ی  ید نر افزا 17ا    07  د نر ب 57

دهتد ثتن   یروو افتزا بیتک  در لنپتلپو دون ت خلد را ثن  دپثل ثن خلا ا  ا ت  ز علد

دچتنر  زپتو ونزوئلن ثتیوپت شتلد، بتنوار ن تت ن رانیاو نبلد ن ت ا  شکنف ننش نک یم ت ا

 نیلد.  تپق  ربنث ب

 

 گيرینتيجه

اونپات  ایتران و -ا  لل  در برر   روابتط  پن ت علاوم و وارپرهنز بپت ثریتیک  او وهم

ویتهه هتنز بتزرگ بت بتردز قتدرتهتن، ونن تبنت راهعربسانن و رویکرد ثقتنبل  وپتنن آن

وینج تپت چهتم عنتلانی  او روز کنر آودن دونن د ثراوتپ بت آوریکن ا ت.  واحدهاین نت

غرب در قبنل وسنئم واحده این نت جدیدز او  پن ت خنرج  ج هلر آوریکن، راهبردرئپ 

 و در« رات تانرز اخاپتنبترون»بتر  کنر قرار گرفت ک  در د الرآن   اصل گرانیو بنو آ پن

هتنز طب  نظریت  نقت  .بن واحدان ثیکپد کرد« ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن»عپت حنل، 

 انرز اخاپنرات و ح ظ وینرکت راهبردز، برگرفا  او  پن ت راهبرد برونجهنن  آوریکن، 

گرای  بشعنر احپتنز عظ تت و قتدرت آوریکن  و  پن ت واق  ننستْنلانزواگرای  بشعنر 

و در عتپت حتنل، ح تظ جنیگتنه  واحدهاین نتهنز کن  ا ت ک  بر کنه  هزین دوبنره آوری
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وطتنب  بتن راهبترد جدیتد  پن تت دو ت ثراوپ ا  لم ثیکپد دارد. برثر آوریکن در نظنم بپت

ثلتنش  ا  لتمتپدر نظتنم بت کتنیبرثر آور گنهیجن ح ظز برا اینک م ت خنرج  ایت کیلر، 

ثیوپت   نیهز خلاهد و ن  دهد دو ت ههولن را انجنم زهنههیکنرو ستپحنمر ناون  کند،و 

بپیتار ویتنرکت  بت  زکتردیرو تپباترداود. چنتدر ونطق  غترب آ تپن را   ا  للتپب تپاون

 خلی قدرت و گستارش جندیا ، ا  للتپب از وونطق  تپاون  نیدر ثیوپت هزعربسانن  علدز 

در   نظتنو -هنز اونپا ثن و   نظ  بو احا ن نً  دیجد زهنزبندکل، بلدر ونطق  هنترقنب

ثتریت رقپتب عنتلان اصتل بت  -ک  ج هتلرز ا تلنو  ایتران  شلد ونجرونطق  غرب آ پن 

 گپرد.هن قرار و در نقط  وقنبم ایت  پن ت -عربسانن  علدز

ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربستانن در دوره ثراوتپ، در چهتنر حتلوه اصتل  

اونپا ِ ایران و عربستانن را در -هنز  پن  هن، ثقنبماو ایت حلوهصلرت گرفت ک  هرکدام 

ی  داشت. او پت حلوه، ح نیت جدز دو ت ثراوپ آوریکن او هپئت حنک   جدید عربسانن 

هتنز در حتلوههنز مد ایران  شدیدز را ک  ایت ثپم،  پن ت بخنندان ولک  ل نن  ا ت

 ک اتپت جریتنن در  نن و پعهد عربسانن،بت  ل کنر دارد. اناصنب وح د در د الر ونالف

قراول وقنبل  بتن ج هتلرز ا تلنو  ایتران، عنلان یپ خلرد ک  وز ب  کلپد ثراوپ اناننبنث 

. دووتپت ولملع ثیکپم ننثلز عرب  را اثننذ ن لد اوج ل هنز ونال   علپ  ایران  پن ت

 راردادهتنز  تنگپتولملع در ووپن  ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربسانن، عقتد ق

ریتن  ا تت کت  ایتت ولمتلع ونجتر بت  ثیتدید  هنز کلنن اقاصتندز بت نظنو  و ک ک

هتنز هنز ثسلپحنث  در ونطق  علپ  ایران و نپز افزای  ثجنووهنز عربسانن در حتلوهرقنبت

هتنز نظتنو  دو . در خصتلص ه کتنرزدر  لری  و ی ت شتده ا تت اوج ل ن لذ ایران 

ج هلر اوپ ب  رین ، ولملع ثیکپم ننثلز عرب  او  لز رئپ کیلر، در جرینن   ر ثر

 هنز ج هلرز ا لنو  ایران بتلده ا تت.آوریکن وطره شد ک  وحلر آن نپز وقنبل  بن فعن پت

 لوپت ن لن  در ووپن  ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربسانن در دوره ثراوپ، ایجتند 

و در عتپت حتنل، ح نیتت او  ستاننفضنز ونن ب بتراز بهبتلد چهتره حقتلق بیترز عرب

خصلص در ی ت ا تت. در ایتت وتلرد، دو تت ثراوتپ بتن وداخلنت خنرج  ایت کیلر ب 
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ثصلیب قننلن ون  وهنجرت اثبنع کیلرهنز ا لنو  به ت کیلر ، ننم عربستانن را او ایتت 

فهر ت خنرج کرد و در وقنبم، اثبنع ج هلرز ا لنو  ایران را در ایت فهر ت گنجنند کت  

 هرا نن  دو ت ثراوپ در ه تنهنگ  بتن ریتن  ا تت.هنز ایراندهنده  پن تیت اور نیننا

چهنروپت ن لن  در خصلص ثجدید وینرکت راهبردز آوریکن بن عربستانن در دوره ثراوتپ 

و ه کتنرز  ک  نقی  وهم در ثیدید ثن  و ثقنبم اونپا  ایران و عربسانن داشا ، ه نهنگ 

خصلص صندرات ن ت ا ت. دونن تد ثراوتپ بلنفنصتل  د انرژز، ب بن رین  در ووپن  اقاصن

خلا ت ثتن جبتران  هنز ن ا  علپ  ایران او عربساننبعد او خروج او برجنم و اع نل ثحریم

عنتلان ه کتنر ا تاراثهیک نپتز بت   علدز عربساننعهده بگپرد.  صندرات ن ت ایران را بر

 .عهتده گرفتت بررا  رانیکنه  صندرات ا او  ن ت ننش دپکنه  ثل وظپ   جبران  آوریکن،

 او  تلز آوریکتن، رانیاقاصند ا «زفیردن گلل» زن ت برا  تپکنه  ق دهیا ب  ایت ثرثپب،

ثتریت گپترد کت  ایتت اوتر یکت  او وهمهنز عربسانن  صلرت و در ه نهنگ  کنوم بن وقنم

رگننت ، شتلد. ایتت وتلارد چهنایرانت  دو کیتلر در ونطقت  وحستلب وت  راهبردهنز متد
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 ثهتران: و  ست  فرهنگت   ن فتراو یتن فترود،1797عربسانن  علدز در  انداو ، چیم1930آجر ل، حسپت، ب

 ا  لل  ابرار وعنصر ثهران.وطن عنت و ثحقپقنت بپت

 روابط ایران و عربستانن در  تده بپستام بدوره یهلتلز ، ثهتران: ورکتز چتن  و 1911اح دز، ح پد، ب ، 

 اناینرات ووارت اولر خنرج .
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 ،ثهران: انایتنرات  ت ت،    ایران، ،  پن ت خنرج  ج هلرز ا لنو1931، بجلنل دپ  دهقنن  فپرووآبندز

 چن  ینجم.

 بویهه وسنئم داخل  عربسانن، وج لع  وقن نت ، اناینرات و  ست   3 نن پخنورو ، 1931رح ننپنن، حسپت، ب

   ابرار وعنصر ثهران.ا  للتپبفرهنگ  وطن عنت و ثحقپقنت 

 لرز ا لنو  ایران، ثرج ت :  ، چهنرچلب  ثحلپل  بر برر    پن ت خنرج  ج ه1911ا ل ، بروضنن ، روه

 ن ، چن  ینجم. علپرمن طپب، ثهران: نیر

 یلنپتل  10 ، وح د بت  ل نن، کنریزون ا قپنده و علنونت ا نبلغ، صحپ   ا جزیره، 1715عبدا رح ت ا  ینیخ، ب

1715. 

 داوود  ثرج ت، کتنیآور  نقت  جهتنن زهتن ی: نظرکنیآور  خنرج ن تپونط    ، 1910ب کیکن نهنن، ینثر 

 ز.وطن عنت راهبرد هثهران: یهوهیکد یلرآخلندز، فنم، نندرنزدایوح لد  ،زوند نقیغرا

 ن ثهران: نیر ،بپط رمنپعل  ثرج  ،جهنن ن تپا  لم و  تپروابط ب  دانیننو ، 1937، بتپونرث ا ،پ یگر.  

 ن: ورکتز  ،  پن ت خنرج  آوریکتن یت  او یتنوده  تاانوبر، چتن  اول، ثهترا1911گلهرز وقدم، ابلذر، ب

 چنیننن  ا نند انقلنب ا لنو .

 راهبتردز،  وطن عتنت ةفصلننو، رانیا  ا لنو زثراوپ و ج هلر  خنرج ن تپ  ، 1935، بفنم، وح لدنزدای

 ، ووسانن.1ش نره 
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