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 چکيده
 یف  جدیفد، شفرای  پرتفو در و مختلف  دلایل به سعودی عربستان سمت، این به میلادی 6002 سال از ویژهبه  راخی یهاسال در

 آمفدن کفار روی بفا کفه صفورت ایفن به است، گرفته پیش در عربی تحولات و منطقه مسائل قبال در را گذشته از فاوتمت سیاست

 عربفی هفایقیام و تحولات افزایش آن دنبال به و خاورمیانه منطقه مسائل در آن دخالت و نقش کاهش و آمریکا در دموکرات دولت

 یعنفی خفود  اسفتراتژی  متحفد خلف  پرکردن در سعی جدید، پادشاهی دوره در ویژهبه نو رویکرد ی  اتخاذ با عربستان منطقه، در

 نففت سیاسفی اقتصفاد که است این دنبال به پژوهش این .آورد روی درگیر و فعال ،خوداتکا رویکرد ی  به و کرد منطقه در آمریکا

 بررسفی را عربفی خاورمیانفه اعتراضفی هایجنبش قبال اعتراضات داخلی و در عربستان دولت هایسیاست بر آن ت ثیر و عربستان

 سفیر و مردمفی هفایقیفام بفا کشفور ایفن مواجهفه در چگونه عربستان نفت سیاسی اقتصاد که است این پژوهش اصلی سؤال .کند

 سیاسفی اقتصفاد کفه است صورت این به شودمی مطرح پژوهش اصلی سؤال برای که یاهیفرض است؟ گذاشته ت ثیر هاآن تحولات

 حفال، عفین در و دارد را ایعمفده نقش مردمی یهاامیق سرکوب در که است آورده وجود به را رانتیر دولت ی  عربستان، در نفت

و  اسفت گرفتفه پفیش در هفاامیق سفرکوب در را هفوی  و چماق سیاست نظامی، و سیاسی متغیرهای و نفتی درآمدهای از ترکیبی با

 عنوانبفه عربسفتان نففت سیاسفی اقتصفاد حاضر، پژوهش در .های امنیتی و ناامن شدن محی  منطقه شده استباعث ایجاد چالش

 ن،آ اسفا  بفر کفه اسفت مطرح پژوهش وابسته متغیر عنوانبه خاورمیانه منطقه مردمی هایقیاماعتراضات داخلی و  و مستقل متغیر

 بررسفی اجتمفاعی ساختار و جامعه با رانتیر دولت رابطه و عربستان در قدرت سیاسی ساختار عربستان، اقتصاد در نفت جایگاه ابتدا

 نففت سیاسفی اقتصفاد نقفش و منطقفه سفط  و عربسفتان داخل در مردمی یهاامیق و هاجنبش بررسی و شرح به سپس و شودمی

 .شودمی پرداخته اعتراضات این به نشواک و هاآن با مواجهه در عربستان
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 مقدمه

 ایفن جمهفورسیرئ علفی، بفن سرنگونی به و لرزاند را تونس 6010 دسامبر از که تحولاتی

 ایفن افقفی تسفری اوج .برگرففت در را بعفر جهفان سراسفر  یتفدربه انجامیفد، کشفور

 هایمصر کامیابی درواقع .بودیم شاهد 6011فوریه  در مبارک سقوط از پس را هایدگرگون

 جایگفاه حکفم بفه مصفر .بفود عربی مشرق یهاملت بخشالهام مبارک، سازیسرنگون در

 .اسفت ودهبف عرب جهان تحولات پیشتاز ،1590 دهه از ویژهبه خویش، تاریخی و ایمنطقه

 دیگر بر مشهودی ت ثیر انجامید، مبارک سقوط به که یاهفتهسه خبری پوشش دلیل همین به

 .داشت مغرب و سوریه یمن، لیبی، بحرین، گسترده تحرکات و عرب یهاملت

 یهفامیرژ زدن کنفار با و کندیم سرایت دیگر کشور به کشور ی  از عربی یهاانقلاب

 کشورهای از بسیاری لیبی در قذافی و مصر در مبارک تونس، در علی بن ازجمله استبدادی

 نیفمنطقفه ا در قفدرت تفوازن خفوردن هفمبه با .است داده قرار خطر معرض در را منطقه

 یهفاواکنش نتیجفه در و انفدداده قرار خارجی مداخله معرض در بیشتر را منطقه هاانقلاب

 از برخی تر  این بر علاوه .است شده تبدیل ضروری نیاز ی  به تحولات این به ایمنطقه

 خفود، کشفورهای بفه دموکراسی و آزادی برای تقاضا گسترش از عرب کشورهای رهبران

 هاانقلاب این پیشرفت کنترل منظوربه فعال سیاست ی  پیگیری برای ضروری نیاز احسا 

 .(1356 تلیابی، بخشی و آدمی) دارندرا 

 در .بود ریگچشم عرب جهان در ویژهبه یانه،خاورم در سیاسی تحولات ،6011 سال در

 شده هادولت سرنگونی موجب و رسیده نتیجه به سیاسی اعتراضات کشورها، این از برخی

 دیگفر کشورهای برخی به رودمی احتمال و دارد ادامه همچنان کشورها از برخی در است،

 مت ثر تحولات این از نوعیبه هرکدام المللی،بین و ایمنطقه ملی، کنشگران .کند سرایت هم

 و بگذارنفد تف ثیر تحولفات رونفد بر اقداماتی، انجام و هااستیس اتخاذ با کوشندیم و شده

 داشفته یتفرفزون دستاورد و ببینند کمتری آسیب که دهند سوق سویی و سمت به را هاآن

 خاورمیانه منطقه کشورهای اصلی یهاصهیخص از نفتی یدرآمدها .(14: 1350فام، یزدان) باشند

 تبفدیل شفاهد مفا اخیفر یهادهه در که یاگونهبه رود،می شمار به عربی کشورهای ویژهبه
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 ویژهبفه) منطقفه کشفورهای دسفت در سیاسفی کالفای ی  به اقتصادی کالای ی  از نفت

 .(1351 میرترابی،) کنند ت مین را خود امنیت آن طریق از تا هستیم (عربستان

 بفر همچنفان کفه 1520و  1590ی هادهفه یفیگرایملف میراث دلیل به عربی کشورهای

 نگفاه دلیفل بفه نیفز و دارد ژرففی تف ثیر عفرب یهفاملت جمعفی خرد و اجتماعی آگاهی

 سفط  از عفرب، جهفان یفا و عربفی ی کشورهایجابه «میهن عربی» هاعرب بخشتیهو

 و بفه مصفر تفونس ولاتتح شتابان تسری .برخوردارند بالایی متقابل اثرپذیری و اثرگذاری

 کاملاً عرب یهاملت سیاسی فرهنگ به نگاه در و چهارچوب این در عربی کشورهای سایر

 .است درک قابل

 از عربفی کشفورهای سفایر همچفون نیز فار خلی  همکاری شورای عضو کشورهای

عمفان(  حدودی تا و گسترده )بحرین مردمی تحرکات پذیرفته و اثر مصر و تونس تحولات

 کفه بودنفد تجمعفاتی کشورها شفاهد این .دیدند خود به ( عربستان و کویت)دودی و مح

 هفامیرژ سفرنگونی حتی و مدنی یهایآزاد اعطای و سیاسی اقتصادی، اصلاحات خواستار

 به نگاه در اما پذیرفت، هایدگرگون این از را ت ثیر بیشترین ظاهر به بحرین .)بحرین( بودند

 بفا سفعودی عربسفتان دوره، ایفن در رسفدیم نظر به ای،منطقه یهاائتلاف و نیروها موازنه

 عربسفتان ای،منطقفه بازیگران میان در .بوده باشد روروبه مؤثرتری و ترگسترده یهاچالش

 از جلفوگیری مهفار و را آن از بخشی که اشیخارج سیاست استراتژی به توجه با سعودی

 است نموده ایفا کشور این تحولات در ارزی راب نقش دهد،می تشکیل منطقه در ایران نفوذ

 تفا گرفته شورشی و معارض یهاگروه از معنوی و مالی حمایت از ی،اگستردهاقدامات  و

 .(1353تجری،  و )کوهکناست  انجام داده را نظامی مستقیم مداخله

 قفرار ییهفایدگرگفون محاصفره در بلکفه شد روروبه داخلی تهدیداتی با تنهانه ریاض

 عربسفتان معنفا، ایفن در .بود بیمناک پیرامون در کشورهای هاآن بروز از همواره که رفتگ

 بفا رویفارویی بفه دو جبهفه در شفد وادار عربفی کشفورهای سفایر و بحفرین برخلفاف

 همسفایگی در و خارج در دوم و عربستان درون در نخست بپردازد  مردمی یهایدگرگون

 .یمن و بحرین در مشخص طوربه و این کشور
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 پیشگیری در سرکوب و رشوه ابزارهای کارایی از نسبی اطمینان از پس عربستان درواقع

 .کفرد آغاز خویش ایمنطقه جایگاه حفظ برای ای رامبارزه در داخل، گسترده اعتراضات از

 علاوهبفه .زد« اعتفدال عربفی»موسفوم  محفور بفه را ضفربه تفرینبزرگ مبفارک سفقوط

 مطفرح را نفوینی تهدیفدات کشفور، ایفن مجفاورت در اردن و یمن بحرین، هایدگرگونی

 تفدری به دلیفل همفین بفه .انفداخت مخاطره به پیش از بیش را ریاض جایگاه که ساخت

 عربستان، و شد نمایان عرب جهان هایدگرگونی با برای رویارویی سعودی نوین استراتژی

 سیاست از استفاده با انعربست .یمن برداشت سپس و بحرین در را خویش نخست هایگام

 رشوه دادن با بیشتر مواقع در نفت فروش از حاصل عظیم ثروت کم  با و هوی  و چماق

و  کفردمی آرام و ترغیفب را ایمنطقه حتی و داخلی معترضان و مخالفان مالی، هایکم  و

 بفه اماقفد نفتی، دلارهای از حاصل خود نظامی بالای قدرت از استفاده با بود لازم که هرجا

)احمفدیان و  کفردمی منطقفه عفرب کشورهای در ویژهبه معترضان مخالفان و سرکوب و تنبیه

 اقتصفاد نقفش رانتیر دولت نظریه از استفاده با درصدد است حاضر لذا مقاله .(77 :1350زارع، 

 اعتراضفات و تحولفات داخلفی برابفر در کشفور ایفن واکفنش در را عربستان نفت سیاسی

 .کند بررسی ایمنطقه

 

 پژوهش نظری چهارچوب

 عامفل عنوانبفه نففت شدن مطرح با ویژهبه تحصیلدار دولت یا رانتیر دولت و رانت پدیده

 قفرار جامعه و سیاست حوزه اندیشمندان و پژوهشگران توجه رانتیر مورد هایدولت ایجاد

 یافتگیعهتوس فقدان توجیه و تبیین رانتی برای اقتصاد و دولت نظریات آن پی در و گرفت

  .گرفت قرار مورد استفاده رانت از حاصل درآمد به متکی کشورهای در اقتصادی و سیاسی

 از حاصل بادآورده درآمدهای به اتکا که کنندیم استدلال چنین مجموع در نظریات این

 و دولت رواب  دولت، ساخت بر موضوع این تا شودمی موجب رانت نفتی ویژهبه و رانت

 .باشفد داشفته بسفیاری منففی کشفور، پیامفدهای سیاسفت و اقتصفاد بفر ایتنه د و جامعه

 روحیه تا شودموجب می شرایطی چنین کنندیم تصری  همچنین رانتیر دولت پردازانهینظر
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قشفربندی  تضفعی ، دولت نمایندگی ماهیت تشدید، جامعه در ییگرامصرف و جوییرانت

 .(1345احمدیان،  و نژاد)فضلی شود تبدیل رانت کنندهعیتوز به دولت و تغییر اجتماعی

 درآمفدی درواقفع و است شده ارائه اجاره و کرایه مالکانه، بهره معنای به لغت در رانت

 کفه اسفت فراینفدی جوییرانت تعبیری، به یا و آیدمی به دست طبیعی مواهب از که است

 از دیگفران که شود امتیازهایی و هافرصت اطلاعات، صاحب گروه یا نهاد فرد، ی  آن طی

 سیاسی، ی ممتازهاتیموقع و مالی یهاهیسرما به هافرصت این تصاحب با و اندبهرهیب آن

 نهفتفه فسفاد بفه ارتکاب نوعی رانت، از مفهوم این در که ابندی دست اجتماعی و فرهنگی

 یاهبهفر آن از مسفاوی شفرای  در دیگران که ویژه امتیازات از آگاهانه این استفاده و است

 .(1346، نایب)است  انحصار زاییده اغلب ندارند،

 شفغل یف  بفه کفارگر یف  جفذب برای که مقداری حداقل بر مازاد درآمدی را رانت

 و )خضفری کنندیم تعری  ،باشدیم لازم مشخص ی  فعالیت به بنگاه ی  ورود یا مشخص

 منظفور شفودیم بحفث رانفت خصفو  سیاسفی در اقتصفاد در که زمانی و (9: 1343رنانی، 

 ماننفد ،(1371)طبیبیفان،  گفرددیمف تف مین خفارجی منبفع از دولفت برای که است درآمدهایی

 عبفور حق عنوانبه مصر که درآمدی یا و نفت صادرکننده کشورهای برای نفتی درآمدهای

 بفه سیاسی اقتصاد چهارچوب در دیگر تعریفی در یا .کندیم کسب سوئز کانال از هایکشت

 که شودمی گفته درآمدی به و است آمده برداربهره و توزیعی، تخصیصی لدار،تحصی معنای

 درآمفدهایی به رانت بهتر، عبارت به .آیدمی دست به فکری یا یدی تلاش و زحمت بدون

 به خارج به و خدادادی زیرزمینی منابع صادرات و فروش راه از دولت هر که شودمی گفته

همچنفین،  .ندارنفد ارتباط داخلی اقتصاد تولیدی یهاتیعالف با درآمدها این .آوردمی دست

 محسفوب رانتفی درآمفدهای جفزو نیفز کشفورها از بعضفی بفه بیگانگفان مسفتقیم کمف 

 .(196: 1377 یوسفی، )حاجیشودمی

 بفدون اسفت، نهفادی حق ی  مالکیت یا اشتغال از ناشی درآمد رانت دیگر، دیدگاه از

 کفه معنفا ایفن بفه باشد  کرده اجتماعی تولید به کمکی این درآمد دریافت برای مال  آنکه

 رانفت کفه داشت اذعان باید .اجتماعی ندارد تولید ظرفیت بر ت ثیری نهادی حق این کسب
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 مفهفومی امکفان لحفا  بفه کفه اسفت اقتصادی مولد یهاتیفعال عرصه از خارج درآمدی

 دسفت بفرای جستجو از است عبارت نیز جوییرانت و دارد را دیگر یهاحوزه به سرایت

 بفر مفازاد درآمفد معنای به را رانت اقتصاد، علم در .(1343)قاسمی، درآمد مازاد  این به یافتن

 تولیفد عامفل یف  درآمفد اضافه همچنین .اندنمودهتعری   رفتهازدست یهافرصت هزینه

 آمفده رانفت در تعریف  نیفز کامفل رقابفت شفرای  در عامفل همفان درآمدهای به نسبت

 .(13: 1371یدری، )حاست

 یفا معینفی خفارجی منفابع از دولت ی  که شودمی گفته درآمدهایی به رانت طورکلی،به

 هرگونه آورد. به این ترتیبمی به دست بیگانگان از هاکم  و دریافت زیرزمینی منابع فروش

 زا برخی شود.می یگذارنام رانت عنوان نباشد، تحت تولیدی تلاش و کار حاصل که درآمدی

 لازم پرداخت اندازه به آن نسبت عرضه که عامل ی  به پرداخت عنوانبه را رانت اقتصاددانان

 .(31: 1375)شکاری،  کنندیم تعری  باشد، کوشش بدون آن از استفاده برای

 مالکیت از که است یازهیجا درواقع و درآمد رانت که کرد عنوان توانمی چنین لذا

 برابفر در و آیفدمی دسفت بفه تلفاش بفدون درآمد این د.شومی ناشی طبیعی منابع بر

 خود درآمد عمده قسمت هر دولتی که درواقع دارد. قرار سود و دستمزد چون مفاهیمی

 امفا  شفودنامیفده می« دولت رانتیفر»کند  دریافت رانت شکل به و خارجی منابع از را

 آن نفتفی درآمفدهای کفه است این ،هادولت دیگر از رانتیر دولت زکنندهیمتما ویژگی

 نیروی که معنی این به دارد. داخلی اقتصاد در تولید ناچیزی با فرایندهای بسیار ارتباط

)میرترابی،  کنندینم ایفا دولت نفتی درآمد چندانی در نقش داخلی، فناوری یا سرمایه کار،

1341: 113). 

 کرد: ذکر چنین توانمی را رانتیر دولت اصلی یهایژگیو

 .است دولت دست در رانت ریافتد انحصار .1

 مؤسسفه به تبدیل دولت روازاین است  دولت انحصار در نیز هارانت کردن هزینه .6

 زااشتغال و گذارسرمایه نهاد تریناصلی یا الهی از مواهب حاصل درآمدهای توزیع

 .(1342)حاتمی، شود می
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 بفه گوییپاسفخ بفه حاضفر شفرایطی در تنهفا و آیدمی حساب به دموکراتی  غیر .3

 بفرای مهمفی مشفکل دموکراسفی کفه است جامعه مدنی تحقق و سیاسی نیازهای

 .نباشد آنان گونهرانت هایسیاست اجرای

 و نخبگفان حمایفت جلفب درصفدد پرداختفی، هایرانت توس  تحصیلدار دولت .1

 .(1342)فهیمی،  آیدبرمی خویش قدرت انحصاری حفظ برای رقیب یهاگروه

 بفه نزدیکی بالاتر و اجتماعی موقعیت کسب و اجتماعی حرکت معیار رانتی اقتصاد .9

 .دارد اختیار در رانت را انحصار که است منابعی

 :دارند دولت روی بر عمده اثر سه معمولاً رانتی درآمدهای

 بفه دیگفر خفارج، از هارانت دریافت سایه در دولت که جامعه: از دولت استقلال ال (

   .ندارد نیاز داخلی تولیدی کالای صدور و تولید و عوارض مالیات، مثل درآمد داخلی منابع

 ویژگی پیامد ویژگی این دموکراتی : نهادهای و دموکراسی ایجاد از دولت یازینیب ب(

 به انحصاری قدرت نوعی باشد، داشته مالی استقلال داخلی، از منابع دولت وقتی .است قبل

 .ندیبینم قدرت در مختل  طبقات و هاروهگدادن  دخالت به نیازی بنابراین آورد می دست

 معمولفاً ولی بگیرد قدرت صورت کسب برای مبارزه که است ممکن کشورها، گونهنیا در

قفدرت  بفه رسفیدن بفرای مردم از گرفتن کم  یا و دموکراسی از حمایت دنبال به هاجناح

 .(36 :1375)شکاری، نیستند 

 بفه بیشتر که تولیدات و شغل ثروت، توزیع رانت: هکنندعیتوز به دولت شدن ج( تبدیل

 همفین اسفا  بفر پفردازاننظریفه .افتدمی دولت دست عمده به طوربه است، مونتاژ شکل

 مقابفل در کفه گوینفدمی های تخصیصیدولت ها،دولت گونهنیا به دولت، توزیعی ویژگی

 .(32 :1345معصومی،  و زادهجمعه )امام گیرندمی قرار تولیدی هایدولت

 

 سازیدولت فرایند و سعودی عربستان

 دومفین و آسفیا غفرب کشور ترینبزرگ مساحت، کیلومتر میلیون 6115 با سعودی عربستان

 کفه دارد جمعیت میلیون 67 از بیش کشور این است. الجزایر از نشین پسعرب بزرگ کشور
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 از کشفور ایفن هسفتند. خفارجی اتبفاع بقیفه از و کشفور ایفن شهروند هاآن میلیون 12 فق 

 50-59 بفاًیتقرخفام  نففت صادرات است. دنیا نفت صادرکنندگان و دکنندگانیتول ترینبزرگ

درصد از کل درآمدهای عربسفتان سفعودی را شفکل  70-40درصد از درآمدهای صادراتی و 

 همچنفان عربستان جامعه که کرد اشاره مسئله این به باید فرهنگی و اجتماعی دهد. از بُعدمی

 ایقبیلفه نیرومنفد هایعلقه و تعصب وجود کشور این استوار است. در یالهیقب رواب  یهپا بر

 .(1351)رحمانیان،  باشدیم جامعه فرهنگ کلی دهندهشکل مذهبی، علایق علاوهبه

 از تر یضفع نظفامی لحفا  از کفه اسفت متعفارف غیفر قفدرت ی  سعودی عربستان

 خفارجی کفارگران را آن چهفارم ی کفه آن تجمعیف و باشدیم خود ایمنطقه همسایگان

 ناخفالص تولیفد نظر از .کم است خیلی ایران یا ترکیه مصر، با مقایسه در دهند،می تشکیل

 ترکیفه قفرار از پفس نیز خاورمیانه در و داشته عرب جهان در را اول رتبه عربستان داخلی،

 از چهفارم ی صفاحب و بفوده نففت صادرکننده و دکنندهیتول ترینبزرگ کشور این .دارد

 یعنی اسلام، شهرهای نیترمقد  از شهر دو همچنین .است جهان شدهشناخته نفتی ذخایر

 .دارد را اسلام جهان رهبری در ویژه ادعای بنابراین عربستان دارند، قرار آن در مدینه و مکه

 ایف و خفارجی سفلطه برابر کشور در از حفاظت عربستان، خارجی سیاست بنیادین اهداف

 عربسفتان را سیاسفی بُعد در .است سعود آل رژیم داخلی ثبات تضمین نیز و نظامی تهاجم

 دسفت در کشفور این در سیاسی قدرت .دانست بسته کاملاً سیاسی سیستم ی  دارای باید

 غیفر کاملفاً یاوهیشف بفه قفدرت انتقفال و دارد قفرار سیاسفی از نخبگان کوچ  گروه ی 

 و سفعود آل قبیلفه اختیفار در قفدرت سیاسفی کشفور این در .ردیگیم صورت دموکراتی 

 .(1350احتشامی،  و بوش )هینه است وهاب آل اختیار در مذهبی قدرت

 در را عمیقفی هفایدگرگونی ترکیفه و ایفران کفه میلفادی 1530 و 1560 یهادهفه در

 عربسفتان پادشفاهی یریگشفکل کردنفد،می تجربه خود سیاسی و اجتماعی اندازهایچشم

 دیفری که حجاز پادشاهی ت سیس و طغیان اعراب افتادن راه به .بود شده آغاز تازه دیسعو

 بفه توجه با .داد ی نشانخوببه ناحیه این بر را عثمانی امپراتوری سیطره فزاینده افول نپایید،

 بفن عبفدالعزیز نفام بفه صفحرا جفوان جنگجفوی یف  میلفادی 1506 سال در شرای  این
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 تحفت سفرانجام و برخاست سعود طایفه از شد مشهور سعود ابن هب بعدها عبدالرحمان که

 در سفعودی عربسفتان پادشفاهی نام با را یاکپارچهپادشاهی ی حکومت خود خانواده لوای

 نجفد ناحیفه در ی سرشفنا هفاخانواده از یکفی هفایسفعود .نهاد بنیان عربستان سرزمین

 .(1351)کامروا، داشتند  نتسکو ریاض مجاورت در متمادی سالیان که بودند عربستان

 محمد نامبه فردی که گرددیبرم زمانی یعنی میلادی، 1762سال  به سعود سلسله پیشینه

 ریفاض غرب شمال در که را شهر این بر حکومت و اختیار سکونت شهر عیه در سعود بن

 محمد شیخ با سفری حال در سعود محمد بنمیلادی،  1719 سال در .کرد آغاز داشت، قرار

 آن از پفس .قفرار گرففت وی مقدسانهخشکه عقاید ت ثیر تحت و کرد دیدار عبدالوهاب بن

عهفده  بر را نظامی فرماندهی مسئولیت یکی گرفت، شکل محمد دو آن بین نیرومند ائتلافی

 در .شفد دارعهفده را وهابیفت جنبش مذهبی -عقیدتی تعصب برانگیختن دیگری و گرفت

 الرشفید نفام بفه دیگری رشد حال در خاندان الشعاع تحت دطایفه سعو میلادی، 1440دهه 

 سفال در .رانفد بیرون ریاض ناحیه از سعود را طایفه میلادی، 1450 سال در که گرفت قرار

 یاحملفه عبفدالعزیز در نفامبه سعود آل خاندان ساله ی و بیست عضو ی  میلادی، 1506

 عربسفتان پادشفاه را خفود کفه رفت پیش آنجا تا و کرد تصرف دوباره را اضیر شجاعانه،

 .نامید

 هفایسفیانگل و بود برخوردار هایسیانگل یاری از خود اقدامات همه خلال در عبدالعزیز

 و دادنفدیم قرار وی اختیار در را لازم مهمات و اسلحه مستمری ماهانه، پرداخت بر افزون

 .کردنفدمی استفاده انیعثم سلطان مزاحمت برای ایجاد جهت مناسب ابزاری عنوانبه او از

 ماه چند ظرف در درآمد و عبدالعزیز نیروهای تصرف به طائ  شهر میلادی، 1561 سال در

میلفادی،  1562سفال  تا .درآمدند تصرف به بعد سال در جده و مدینه .کرد فت  را مکه وی

 کنفد، اعلام نجد سلطان و حجاز پادشاه را خود که بود رسیده حد آن به عبدالعزیز اطمینان

 تغییر سعودی عربستان پادشاهی به رسماً را آن میلادی، 1536 سپتامبر 67در  وی که عنوانی

شفد  سفعودی عربسفتان پادشفاه اولین او و بود اکنون کامل وی پادشاهی به این ترتیب داد،

 .(1341، شهیپزراعت)
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 اول یختفار از کفه بود سعودی عربستان پادشاه ششمین سعود آل عبدالعزیز بن عبدالله

 ملف  .بفود سفعودی عربستان پادشاه سال نه از بیش مدت مرگش به هنگام تا 6009اوت 

 مرگ از پس .بود جدید عربستان گذارانیبن و سعود آل عبدالعزیز فرزند دوازدهمین عبدالله

 سفعودی پادشفاه عربسفتان 6019 هیژانو 61 در عبدالعزیز بن سلمان برادرش عبدالله مل 

 سفعودی، عربسفتان پیشفین پادشفاه عبداللفه ملف  برادرش با مقایسه رد سلمان مل  .شد

 و دموکراسفی کفه است معتقد و ندارد ظاهر، در ولو اصلاحات، به نسبت مثبتی یهادگاهید

 ملف  برادرش به نسبت و نیست عربستان کارمحافظه مناسب جامعه چندان مردم حاکمیت

 .است کارترمحافظه عبدالله

 

 سعودی عربستان داقتصا در نفت نقش

 در سفعودی پادشفاهی .شفودمی تلقفی عربستان اقتصاد فقرات ستون عنوانبه انرژی بخش

 نففت صادرکننده ترینبزرگ و دارد اختیار در را جهان نفتی ( ذخایرچهارم )ی 1،1حدود 

 انجفام آرمکفو شفرکت توسف  کشفور در این نفت صدور و تولید وظیفه اصولاً .است خام

 استخراج 1511سال  از و شد کش  عربستان شرق در نفتی ذخایر 1534 سال در .ردیگیم

 درصفد 60 کنتفرل عربسفتان 1576 سال در .شد آغاز آرامکو آمریکایی شرکت توس  نفت

 ضد بر نفت تحریم رهبری فیصل مل  1573 سال در و گرفت اختیار در را شرکت آرامکو

 بفر عهفده را رژیم صهیونیستی با یهسور و مصر جنگ حمایت از منظوربه غربی کشورهای

 کامل مالکیت عربستان 1540سال  در .شد ترور اشبرادرزاده توس  بعد سال دو اما  گرفت

 .(9 :1351فروش،  پیله و )جعفریگرفت  بر عهده را آرامکو

 تفرینبزرگ نففت، شفدهاثبات ذخفایر درصفد 12 داشفتن بفا عربسفتان 1572سفال  از

 صادرات عظیم حجم .دارد نیز را خام نفت تولید شترین ظرفیتبی که است نفت صادرکننده

 آن مفدیریت کفه داده قرار این کشور اختیار در را خارجی ارزهای از انبوهی عربستان نفت

 سفال تفا شفدهاثبات ذخیره بشکه میلیارد 629،75 با عربستان .دارد خاصی سازوکار به نیاز

 100 حفدود دارای کشفور این .دارد اختیار در را جهان نفت ذخیره چهارم ی باًیتقر 6013
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 میدان هشت در تنها عربستان نفت ذخایر از نیمی از بیش اما  است گاز و عمده نفت میدان

 70 حدود با جهان نفتی میدان ترینبزرگ غوار، .اندگرفتهقرار  کشور این نفتی یهادانیم از

 .(99 :1341، شهیپزراعت)دارد  رارکشور ق این در که است شده اثبات ذخیره بشکه میلیارد

 .دهفدمی تشفکیل را دولفت درآمفد عمفده بخفش و کشور صادرات از درصد 50 نفت

 سرانه درآمد و داده تشکیل را عربستان داخلی تولید ناخالص درصد 10حدود  نفت صنعت

 .اسفت دنیفا در خرید دوازدهمفین قدرت برابری اسا  بر دلار و 93115حدود  کشور این

در خفود  تحلیلی گزارش در است، عربستان در گذاریسرمایه بان  ی  که جدوی مؤسسه

 در دولفت درآمدهای درصد 43 که کندیم ینیبشیپ عربستان، 6019 سال بودجه خصو 

 .(1351)جعفری و پیله فروش،  است نفتی درآمدهای از مالی ناشی سال این

 توجه با عربستان تیجمعکم و فقیر دوی،بنیمه کشور زیرزمینی، غنی ذخایر از یریگبهره با 

 بفا که است مملکتی بارز نمونه پادشاهی، این و شد تبدیل ثروتمند کشور به ی  آن مساحت به

 امکفان موجفود، مفالی منابع و درآمدها این اهمیت است. شده دارهیسرما نفتی، عظیم درآمدهای

 سفط  بفه را بفدوینیمفه کشور این تا وجود آورد به را ساختارهایی و تجهیزات ساختن فراهم

 ارائفه طریفق از تفا اجفازه داد سعودی حکومت به نفت هنگفت درآمد برساند. غربی کشورهای

 .کند نقش ایفای اجتماعی رفاه دولت ی  مقام در ثروت، توزیع و رفاهی خدمات

 

 سعودی عربستان در سیاسی توسعه وضعیت

 مدنی جامعه گسترش دموکراسی، استقرار سیاسی، ثبات افزایش که است معتقد پای لوسین

 دولفت پدیفده .(11 :1370)پفای،  هسفتند سیاسی توسعه هایمؤلفه از دولت کارا-ملت ی  و

 در سیاسفی توسعه هایمؤلفه یریگشکل مانع مطرح است و سیاسی عرصه در بیشتر رانتیر

 نففت درآمفد بفه تکاا ، بنابراین(1377)حاجی یوسفی، شود می مردم و دولت رابطه در و جامعه

 دلایفل بفه امر که این شودمی دولت شدن بزرگ و یمحصولت  اقتصاد یریگشکل موجب

توسفعه  فرایند حداقل یا شود،می رانیتر دولت با عربستان کشور در سیاسی توسعه مانع زیر

 .کندیم کند را سیاسی
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 از یکفی ود.شفمی اقتصفادی و سیاسفی فسفاد گسترش به منجر نفت درآمد به اتکا الف(

 در است. فساد گسترش آن، گریتصدی گسترش و اقتصاد در مداخله دولت عمده پیامدهای

 بیشفتر نیز فساد میزان است، بیشتر دولت میزان دخالت و بزرگ دولت آنکه دلیل به عربستان

 اسفت. را داشفته 100 از 90 یبالفا رتبه ،6010تا  6002سال  از فساد لحا  از عربستان است.

 بفروز فسفاد علل از یکی تنها دولت، بزرگی آن دنبال به و نفت درآمد به اتکا که است بدیهی

 متعفددی عوامفل و علفل معلفول سیاسی و اقتصادی فساد است. سیاسی و اقتصادی گسترده

 بسفیاری در چنان که است. هاآن از یکی نفتی الوصولسهل درآمدهای اتکا دولت به که است

 میفزان نظر از .هستیم گسترده فساد شاهد نیز افغانستان و پاکستان نظیر یرنفتیغ کشورهای از

 گففت، توانمی قانون حاکمیت میزان به توجه با و اقتصادی و سیاسی فساد بر هادولت کنترل

 میفزان آن دنبفال بفه و قفانون حاکمیفت میزان هستند، نفتی درآمد به متکی که در کشورهایی

 .نیست رانتی درآمد به متکی دولت هاآن در که است از کشورهایی کمتر فساد بر کنترل

 آنکه از پس .شودمی اجتماعی طبقات از دولت استقلال به منجر نفت درآمد به اتکا ب(

 آزادی مانع اقتصادی حوزه در گرددیم گرمداخله و بزرگ درآمدهای نفتی واسطهبه دولت

 یکفی .گذاشت خواهد برجای راتیبه دنبال آن ت ثی نیز سیاسی حوزه در و شودمی اقتصادی

 با رانتیر دولت .است اجتماعی طبقات و جامعه از دولت استقلال پیامدها، این نیآشکارتر از

 بفه را وابستگی میزان کمترین است، نفت فروش از ناشی که درآمدش عمده منبع به توجه

 .اسفت بفوده لمستق و ازینیب جامعه از همواره عربستان دولت .داشت خواهد منابع داخلی

 جامعفه آن شفهروندان مالیفات خفویش، جامعفه به دولتی وابستگی هر عمده منابع از یکی

 مسفتقل و نفدارد از شفهروندانش مالیفات دریافت به چندانی اتکای عربستان دولت .است

درصفد  پفن  از گفاهچیه عربسفتان داخلی ناخالص تولید در مالیات سهم عربستان در .است

 ییهفانزول و صعود و است نبوده افزایشی همواره روند این آن، بر علاوه .است نرفته فراتر

 .(17 :1356میرزایی،  و )قادریاست  داشته

 شفهروندان سیاسفی مطالبفات بفه دولت پاسخگویی عدم باعث نفت درآمد به اتکا ج(

 این توانمی است مستقل خویش جامعه از رانتیر دولت که روشن شد آنکه از پس .شودمی
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 نخواهد گوپاسخ خود شهروندان مطالبات در برابر دولت بنابراین که کرد مطرح را ینیبشیپ

 باعث یا و یریگشکل نفت مانع درآمد به اتکا اساساً که است آن امر این دلایل از یکی .بود

 از ییگوپاسفخ مطالبفه قفدرت که شودمی ییهاگروه و طبقات یریگشکل افتادن تعویق به

 دولفت پاسفخگویی میفزان که گرفت نتیجه توانمی اسا  این بر .باشند هداشت را حکومت

 و شفودمی کاسته نیز میزان این از سال به سال و است بسیار پایین شهروندانش به عربستان

 ده زمفره در کشفور ایفن کفهچنان .نامطلوب است بسیار عربستان در شاخص این وضعیت

 .دارد قرار جهان پاسخگوی غیر حکومت

 جامعه از دولت استقلال دنبال به .شودمی مدنی جامعه رشد مانع نفت درآمد به تکاا د(

 بفه و باشفند داشفته را دولفت از پاسخگویی مطالبه توان که اجتماعی قوی طبقات فقدان و

 فعفالی و قفوی مفدنی جامعه انتظار وجود تواننمی پس حکومت، نبودن پاسخگو آن دنبال

 در .وجفود دارد قفوی مفدنی جامعفه فقدان عربستان در که تگف توانمی بنابراین،  داشت

 یهارسفانه ،هاتشکل و هاگروه فقدان یا وجود مدنی، جامعه ضع  و قوت شاخص اینجا،

 شفنیداری و دیفداری یهارسفانه عربسفتان کشفور در .اسفت آزاد و مطبوعفات خصوصی

 یهارسفانه .ندارد وجود دولت باشند منتقد دولت بتوانند از استقلال واسطهبه که خصوصی

 نتیجه در کنندیم ت مین دولتی منابعِ از را خود هایهزینه چون و بوده دولتی همگی موجود

 ساختار .(35 :1349)عظیمی، باشند  مدنی جامعه سخنگوی توانندنمی و هستند وابسته دولت به

 رانتیفر دولفت هچراک است، آنان کارایی و مستقل مدنی یهاگروه تشکیل مانع رانتیر دولت

 کفه متنفوعی وظفای  و یافتفه حضور هاعرصه همه در هم قدرآن و شودبزرگ می قدرآن

 رشفد مانع طبیعی طوربه که ردیگیم عهده بر را شودمی انجام مدنی نهادهای توس  معمولاً

 .شودمی مدنی یهاگروه دیگر

 .بزنفد دسفت الففانمخ سفرکوب بفه تا سازدیم قادر را نفت، دولت درآمد به اتکا ت(

 سیاسفی یهفاتیفعال سفرکوب بفه رانتیفر هفایدولت سیاسی در و مدنی یهایآزاد فقدان

 باعفث نفتفی هنگففت بفه درآمفدهای اتکفا .شودمی منجر مخالفین اعتراضات و شهروندان

 بفه مفدنی، دسفت یهفایآزاد و سیاسی حقوق نشناختن رسمیت به با هادولت تا شودمی
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 .سازدیم فراهم را هاسرکوب این هزینه نفتی درآمدهای .بزنند یاسیس یهاتیفعال سرکوب

 برای امنیتی و نظامی امور صرف را خود بودجه از عظیمی مقادیر عربستان سعودی هرساله

 حفائز مفورد ایفن در رانتیفر دولت مالی استقلال. (29 :1341)دلففروز،  کندیم مخالفان سرکوب

 شفود، ت مین مالیات شهروندان از و داخلی منابع از تدول هایهزینه چنانچه .است اهمیت

ی اگسفترده سفرکوب بفه دست تواندنمی و دارد نیاز مشروعیت به مالیات اخذ برای دولت

 ایفن دارند، خویش جامعه از مستقل و خارجی مالی منابع که رانتیر هایدولت در اما  بزند

 انکفار بفا خفویش، قفدرت حففظ و ابقف برای رانتیر دولت .است ریپذامکان سهولت به امر

بنفابراین،   کنفدیمف سرکوب را سیاسی شهروندان، فعالان مدنی یهایآزاد و سیاسی حقوق

عربسفتان بسفیار پفایین و وضفعیت کلفی  در مفدنی یهفایآزاد و سیاسفی حقوق وضعیت

 .(63 :1356)قادری و میرزایی، عربستان غیر آزاد است 

 

 داخلی اعتراضات و تحولات بالق در عربستان رانتیر دولت واکنش

 اعتفراض راستای در و عربستان در تحرکاتی تونس، در علی بن سرنگونی از پس بلافاصله

 در جفازان، در مفردی اقفدام، اولفین در .شفد آغاز تونس قیام ت سی از به و حاکم رژیم به

 ضد اتتظاهر برگزاری برای ییهافراخوان علاوهبه .زد خودسوی به دست عربستان، جنوب

 برگزاری تظفاهرات به گاهچیه هافراخوان این اما  شد ظاهر بوکسیف یهاصفحه در دولتی

 لیبفی، و بحفرین بفزرگ قیفام دو آغفاز و مصفر در مبارک سقوط از پس .نینجامید گسترده

مفار   11در « روز خشفم»برگزاری  به دعوت یترگسترده تبلیغات با مردم را هایعربستان

   .کردند

 اولین ت سیس ،سابقهیب اقدامی در سیاسی فعالان از یامجموعه خشم، روز اعلام رب افزون

 جمعفه و شفدند بازداشت افراد این اکثر البته کردند. اعلام را پادشاهی عربستان سیاسی حزب

 سیاست که شد روشن و شد سرکوب شدتمردمی، به مشارکت محدودیت رغمبه نیز، خشم

 پادشفاه طلفبوگوگففت جو ومصالحه مشی بر عربستان، کشور وزیر نای ، امیر آهنین مشت

مردمفی  مطالبفات و اعتراضفات بفودن اثفریب معنای به امر این البته بود. آمده غالب کشور این
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 و مطالبفات بفه پاسخگویی به دعوت نیز سعودی شاهزادگان از برخی کههمچنان است. نبوده

 شفدن یزخمف و کشته و معترضان سرکوب بر علاوه .کردند وگوگفتبرای  فضا ساختن مهیا

 بفود برخفوردار نیز ابزار دیگری از سعود آل رژیم مار ، 11خشم  روز در فعالان از تعدادی

 دلیل که کنندیم استدلال ناظران برخی نبودند: برخوردار آن از مبارک و علی بن یهامیرژ که

 دو وجفود آینفده، در احتمالفاً و کنونی شرای  در عربستان، در گسترده اعتراضات وقوع عدم

 یعنفی نمفادین منبعی نخست است. سعودی رژیم دست در گسترده حجم ، باالعادهفوق منبع

 منبعی دوم و شودمی ت مین وهابی مذهبی رسمی با دستگاه رژیم اتحاد راه از که است مذهب

 برابفر در یسفتدربه عربستان، مسائل اما استفان لاکرویکس پژوهشگر  است نفت یعنی مادی 

 درون از گذشفته یهاسفالو  هادهفه در هفامخالفت نیتفربزرگ که کندیم بیان استدلال این

 حتفی رسفدیمف نظر به و گرفته صورت مذهبی شاخص یهاچهره سوی از و مذهبی دستگاه

 منبع برخلاف نفت اما  ایستاد خواهد رژیم مقابل در مناسب فرصت در مذهبی رسمی دستگاه

 نففت رانفت بفود. درواقفع خواهد رژیم اختیار در کاملاً همچنان سعودی، روعیتنمادین مش

 رانتیفر، هفایدولت اساسفی معضفلات ازجملفه .بود هایسعودهوی   و چماق سیاست هوی 

 مرتففع جهفت در از رانفت گیفریبهره طریفق از سیاسی توسعه فرایند پیشرفت از پیشگیری

منفابع  کفه از . دولتفیباشفدیم اقتدارگرایی از ناشی ساختاری مشکلات موقت هرچند ساختن

 و نفدیبینم جامعه به پاسخگویی به نیازی است، برخوردار جامعه از مستقل و خارجی درآمد

 رانت این، بر افزون .باشدیم لازم پاسخگویی این فوری، بحران رفع و برای موقت طوربه تنها

 «میشفل نعمفه»عفرب  دارد. اندیشمند ی عربیهامیرژاقتدارگرایی  تحکیم در دیگری کارکرد

 و منافع حفظ برای سازوکاری عنوانبه عربی کشورهای در غرب مداخله :سدینویم بارهدراین

 .کرد تحکیم عرب را جهان یهامیرژ اقتدارگرای ماهیت عربی، نفت بر هژمونشان از دفاع

 در درمفان برای هما سه مدت به اعتراضات از پیش که عربستان بیمار و ساله 47 پادشاه

 بازگشفت، کشور این به دلاری میلیارد 37 کم  وعده با ،بردیمسر  به کشور این از خارج

 زنفدانیان بفدهی بازپرداخت دولت، حقوق کارکنان افزایش درصد 19شامل  که هاییکم 

 بفا مسکونی میلیون واحد نیم ایجاد قول نیز و بیکاران و دانشجویان به مالی کم  بدهکار،
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انتخابات  شد اعلام این بر افزون .شدمی مذهبی پلیس بودجه افزایش و ترجیحی هایتقیم

 رژیفم درواقفع اما  شد خواهد برگزار بود شده برگزار 6009 در بار ی تنها که هایشهردار

 هوی ( و )چماق سنتی ابزارهای با تواندنمی که است یاگسترده یهاشکاف دچار سعودی

 نوینی هویت کنندهمطرح که نوینی یهانسل .کند فصل و حل را هاآن موقت، یهاحلراه و

 کفه رنفدیگیمف رانتیر هایدولت از زیادی حدود تا را امکان این عربی هستند خاورمیانه در

   .سازند مرتفع را هابحران مالی، یهامشوق از یامجموعه پرداخت با گذشته بسان

 مفذهبی تفونس(، و مصفر در خصو )به هاامیق سایر با عربستان قیام عمده تفاوت دو

 قیام در نیز شیعیان غیر از بسیاری اگرچه .باشدیم دولت با توانمندی آن مواجهه نیز و بودن

 شیعیان، که بود آن گویای یخوببه قیام درواقع جغرافیای اما داشتند، نقش عربستان محدود

 بفا مقایسفه قابفل مفالی، نظر تفوان از سعودی رژیم این، بر افزون .هستند آن اصلی فعالان

در  تحولفات کفه بفود ینفیبشیپ قابفل دلیفل همفین بفه نیست  مبارک و علی بن یهامیرژ

 .(41 :1350)احمدیان و زارع، بگیرد  خود به متفاوتی سیر عربستان

 سفایر و عربستان بین یی راهاتفاوت بحران، مدیریت نیز و قیام سط  در تفاوت دو این

 تجمفع چنفد استثنای )به شیعی مناطق به قیام محدودیت به دلیل .زد رقم عربی کشورهای

 کفردن مفتهم نیفز و توطئفه بفه عوامل خفارجی ساختن متهم با دولت ریاض(، در کوچ 

 .زد قیفام دسفت سفرکوب بفه ملفی، وحفدت علیفه بیگانگان با همکاری به سعودی شیعیان

 گفتمانی اتخاذ با داخلی، هایبحران و اعتراضات با رویارویی در همواره هایسعود درواقع

 در عربستان یافرقه گفتمان .کنند توجیه را معترضان سرکوب که اندبوده در تلاش ی،افرقه

 شفاهدی بحرین، در ویژهبه اخیر هایبحران نیز و جنگ صعده عراق، و ایران جنگ جریان

 وففاداری جذب و مالی انتو بر با تکیه ،هایسعود که بود طبیعی بنابراین  مدعاست این بر

 از پفس .سرکوب بزننفد به دست یافرقه گفتمانی اتخاذ با گذشته بسان مختل ، یهاگروه

 شفهروندان بفه دولت عمومی یهارشوه شکل به )که مردم میان منابع توزیع نیز و سرکوب

 چنفد .شد کشور این از خارج متوجه هایسعود نگاه داخلی، بحران بر غلبه یافت( و نمود

 بحفرین قیفام سفرکوب برای اماراتی و سعودی مار ، نیروهای 11 خشم روز از پس روز
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 مهفار برای فار خلی  شورای همکاری ابتکار آن از پس هفته سه و شدند کشور این وارد

 .(49: 1350)احمدیان و زارع،  شد مطرح یمن بحران

 جامعفه در یاهلفیقب باففت داخل در عربستان دولت معضلات ترینبزرگ از دیگر یکی

 کفرده رنگکم را چالش این نفت، فروش محل از درآمدهای گسترده اما ،باشدیم عربستان

 کفهیدرصفورت و نیسفت آن رفتن از میان معنای به وجههیچبه آن شدن رنگکم البته .است

 دور چنفدان در آینده آن گسترش احتمال نشود، اندیشیده مشکل این برای اساسی یحلراه

 خریفد بفه نفتفی هنگففت یدرآمفدها کمف  بفا تفاکنون سفعود آل .بود نخواهد ارانتظ از

 همچون نفتی ثروت بر مبتنی ثبات اما  کندیم ت مین را داخلی ثبات و پردازدمی مشروعیت

 و مشفکلات بفا مقابلفه بفرای عربسفتان معضفلات دیگفر از .بفود نخواهد بادوام نفت خود

 عربسفتان هرچنفد .آن اسفت ارتفش و نظامی قدرت ضع  ای،منطقه و داخلی اعتراضات

خفود  جهفانی اثرگذاری و پرستیژ نظامی، قدرت ضع  به توجه با است کرده تلاش تاکنون

 کفه اسفت روشن اما نهد، بنا اشیمال گسترده منابع بر را المللیبین و ایمنطقه بازیگران بر

 مسفل  نیروهفای در یاساس تغییرات ایجاد مستلزم منطقه قدرت چهاربعدی به شدن تبدیل

  .(120 :1342)احمدیان و صادقی، آن است  کارکنان ساختن کارآمد و یسازیبوم و سعودی

 بودنفد معتقفد یاعده سعودی، پادشاهی به انقلاب سرایت چالش مورد در انقلاب برای

 بفه سفعودی که پادشاهی داشتند اعتقاد دیگر یاعده و است« میوه رسیده»ی   که عربستان

 دو این بین وضعیتی عمل در است، اما تغییر از مصون زندگی، استاندارد بالای سط  لحا 

 یهفااعتراض نیفز و شفیعیان سفوی از ییهفااعتراض بفا عربسفتان زیرا افتاد، اتفاق سناریو

 با که شد مواجه الاسلامی الامه حزب و الصحوه حزب ازجمله سنت اهل سوی از محدودی

 نیفاز ایمنطقفه سفط  در و داد پاسفخ هاآن به سرکوب، با نیز و معنوی مالی و منابع بسی 

 نخبگفان گیفریقفدرت از زیرا  برآمد مبارک پس از انقلابی تغییر هر کردن محدود درصدد

 منجر سعودی کارمحافظهو  اقتدارگرا نظام با هاآن دشمنی به که مصر در دموکراسی طرفدار

 .(95 :1351)همیانی، بود  نگران شد،می

 سعودی عربستان خارجی ستسیا
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 یفا و خفارجی سفلطه برابر در کشور از حفاظت عربستان، خارجی سیاست بنیادین اهداف

 عربسفتان خفارجی سیاسفت .است سعود آل رژیم داخلی تضمین ثبات نیز و نظامی تهاجم

 مفورد سعودی دولت ساخت و حاکم نخبگان امنیت ت مین برای که است ابزارهایی از یکی

 عربستان برای سط  ی  در هاآن بودن مفید مورد در که هاییاستیس .ردیگیم ارقر استفاده

 اینکفه بفا .نماید ایجاد آن برای را مشکلاتی دیگر سطوح در تواندمی ندارد، وجود تردیدی

 است، آورده ارمغان به را المللیبین موقعیت و ثروت نفت، جهانی بازار بر رهبری عربستان

 ت کیفد .اسفت داده قفرار جهفانی و ایمنطقفه شفدید معرض فشارهای در را کشور این اما

 در مهمفی عنصفر مسفلمان، کشفورهای کشور بودن در میفان« نیتریاسلام»بر  خودآگاهانه

 باعفث عین حال  در اما است، بوده سعودی عربستان ایمنطقه جایگاه و داخلی مشروعیت

 تناقضفات ایفن مدیریت .است شده اسلام جهان و عرب جهان مدعیان دیگر طرف از انتقاد

 هفم آن اسفت، بفارآورده محتفاط طبیعفی طوربفه را عربسفتان خفارجی که سیاسفت است

 وقتفی .کنفد ایجفاد مصالحه متعدد، فشارهای میان که کوشدیم عربستان رهبری کهدرحالی

 اصفول امفر این و شوندصری  می یهاانتخاب از ناگزیر هاسعودی است، ناممکن مصالحه

 .(1350)هینه بوش و احتشامی، کند می آشکار را سعودی عربستان خارجی سیاست نمایراه

 آن نقش طریق از بیشتر استراتژی ، نظام و جهانی اقتصاد با سعودی عربستان همگرایی

 ایفن بفه نفتفی درآمفدهای .اسفت شده ممکن جهان در نفت عمده دکنندهیتول ی  عنوانبه

 نففت .باشفد نظفامی افزارسفخت واردکننفدگان ترینمدهع از که یکی دهدمی امکان کشور

 یف  بفه تبدیل ی کهارابطه دهد،می شکل را آمریکا و عربستان میان راهبردی رابطه اسا 

 بفا نزدیف  روابف  این .است شده ینظام و سیاسی اقتصادی، رواب  از یادهیتندرهم شبکه

 نظفام در را سفعودی عربسفتان شنق تحلیلگران، از برخی تا است شده باعث متحدهایالات

 نظام با سعودی عربستان همگرایی .کنند توصی « وابستگی کلاسی »از  اینمونه المللیبین

 .وابستگی تا است درک قابل متقابل نامتقارن وابستگی با بیشتر جهان، راهبردی و اقتصادی

 یعنفی ود،خ خارجی سیاست اهداف پیشبرد برای نفت اهرم از است بوده قادر عربستان

 عربسفتان فشفار تفوان نفت، خا  ویژگی .کند استفاده ثبات رژیم و دولت استقلال حفظ
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 از حاصفل درآمفد .دهدمی جهانی افزایش و منطقه سط  در هم و داخل در هم را سعودی

بفرای  .کشفور داخفل در خصوصفی بفازیگران نه و شودمی دولت عاید مستقیم طورنفت به

 ایمنطقفه سفط  در آن امنیتفی منافع با تعارض در گاهی آمریکا با ارتباط سعودی عربستان

 مسفائل خصفو بفه واشنگتن، یمشخ  از کاملاً عربستان ای،مسائل منطقه در .است بوده

 از خاورمیانفه، ترعیوسف منطقه عربستان در .است نکرده پیروی و رژیم صهیونیستی اعراب

 از طریفق را خودمختفاری و تقلالاسف کنفدیمف تلفاش کفه است ضعی  یدولت نظامی، نظر

 ایفن عربفی، جزیفرهشبه در برعکس، .نماید حفظ ایمنطقه هایهژمون ظهور از جلوگیری

 هفایدولت و یمن خارجی برتر شری  عنوانبه را خود و است نقش هژمون مدعی کشور

 ،دهنفدیمف شفکل فار  راعربستان شورای همکاری خلی  با همراه که ترکوچ  پادشاهی

 .(661 :1341، شهیپزراعت) داندیم قمحق

 سیاسفی یهاتیهو اهمیت ،کندیم پیچیده منطقه در را عربستان خارجی سیاست آنچه

 سیاسی یهاجنبش بسی  ظرفیت دلیل به .است خاورمیانه در و اسلام عربیسم یعنی فراملی،

 از تردهیچیپ منطقه در تهدید و قدرت درباره محاسبات عربستان است، هاتیهو از ناشی که

 در مجبورنفد هفایعربسفتان .دهندیم ارائه قوا توازن کلاسی  یهاهینظر که است چیزی آن

 خفود از ،کندیم تهدید را هاآن داخلی امنیت و مشروعیت که سیاسی کاملاً تهدیدات مقابل

 رژیفم امنیفت و ثبفات بفرای فراملی یهایدئولوژیا از ناشی تهدیدات .دهند نشان واکنش

 دهفه اوایفل تفا 1560 دهفه از .اسفت گرفته نش ت مختلفی منابع از زمان، در طول دیسعو

 یهادهفه اواخفر در .بودند تهدیدات این منش  اردن علیا، و عراق هاشمیپادشاهان  ،1590

 اسفلامی انقلفاب 1540 دهه و 1575 سال در عبدالناصر، عربی اتحاد جنبش 1520و  1590

 از ناسیونالیسفم طرففداری عَلَفم کفه حسین صدام 1551 تا 1550 یهاسال بین در و ایران

 تهدیداتی دوگانه ماهیت .بودند تهدیدات این منش  گرفت، دست به را ییگرااسلام و عربی

 باعفث پیچیفده گاهی که ایدئولوژی ( جاذبه و سنتی )قدرت اندمواجه آن با هایسعود که

 و گرایانفهبعفر احساسفات نفیناسفت، همچ شفده هاآن خارجی سیاست یهانهیگز شدن

 سیاست در ییهاحرکت راه سر و کندیم محدود را هایسعود عمل فراملی، آزادی اسلامی
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 بفرای آلفیایفده ائتلفافی شفری  ی  توانستمی رژیم صهیونیستی وگرنه شودمی خارجی

 .(391 :1350)هینه بوش و احتشامی، باشد  نامبرده تهدیدات برابر در سعودی عربستان

 اهفداف پیشفبرد بفرای اسفلام جهفان رهبفر عنوانبفه خود جایگاه از است توانسته ریاض

 ،1520 دهفه در ناصفری سفمیعربپان بفا مقابلفه هنگفام استفاده کند. به خود خارجی سیاست

 عربیسفم نه باشد اسلام باید ایمنطقه دهنده سیاستسامان اصل که کرد ت کید سعودی عربستان

 درون به را ترکیه و دوران شاه ایران همچون عرب، غیر کشورهای ردک سعی به این ترتیب و

 ابتکفار عمفل ،1522 در اسفلامی کنففرانس سازمان ت سیس همچنین بکشاند. ایمنطقه ترکیب

 اپوزیسفیون یهفاگروه با را خود رواب  هایسعوداین،  بر علاوه بود. سعودی عربستان کشور

 شفدند. اختلاف دچار هاآن با بعدها اما کردند، حفظ مصر المسلمین همچون  اخوان گرااسلام

 جهفان و جهان سراسر در گرااسلام سیاسی یهاگروهبا  رواب  برقراری پی در همواره ریاض

 جهفان در جفاری منازعفه بفر و هفم دهد افزایش عملاً را خود سیاسی نفوذ هم تا بوده اسلام

 نقفش عربستان کهیدرحال بگذارد. اثر خود نفعبه سیاسی زندگی در اسلام مفهوم سر بر اسلام

 رهیجزشفبه در را کشفور ایفن رفتار ،کندیم بازی خاورمیانه منطقه در را یادهیچیپ کنندهموازنه

 بفه دسفتیابی اجازه دیگری قدرت هیچ به و کندیم هدایت ساده عملیاتی اصل ی  تنها عربی

 .(1350 )هینه بوش و احتشامی،دارای نفوذ را ندهد  موقعیت ی 

 در یریگشکل زمان از منطقه قبال در سعودی عربستان خارجی سیاست بنیادین اهداف

 نیفز و نظفامی تهفاجم یفا و خفارجی سفلطه برابر در کشور از ، حفاظتتاکنون 1536سال 

 ثابفت اهداف و اصول توانمی درنهایت که است بوده سعود آل رژیم داخلی ثبات تضمین

 بفه وارخلاصفهمتفوالی  یهاسفال طفول در منطقه در را یسعود عربستان خارجی سیاست

 برشمرد: زیر ترتیب

 عربی، کشورهای ویژهبه اسلام جهان رهبری .1

 خود، منافع و اهداف جهت در هاآن حمایت جلب و عرب جهان وحدت .6

 آن، به دعوت و وهابیت مذهب تبلیغ .3

 در ایفران اسفلامی جمهوری نفوذ و اسلامی انقلاب گسترش و انتشار از جلوگیری .1
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 وضع موجود، حفظ و منطقه

 حتفی ممکفن ابزار هر با اسلام جهان و منطقه در تندروی یهادهیپد کردن متعادل .9

 .(193 :1353)متقی، نظامی 

 بسفیار رهیجزشفبه یهایپادشاه میان در خود مسل  نقش تحمیل در سعودی عربستان

 دو اتحاد از قبل دوران در چه هایمنی درآوردن زانو به هایسعودبرای  اما  است بوده موفق

 بوده دشوار همواره امروزه حتی و 1550 در سال اتحاد از پس چه و جنوبی و شمالی یمن

 سفاحلی نفواحی این بریتانیا در امپراتوری قدرت اگر ،هایسعود از بسیاری اعتقاد به .است

 .کردنفدمی مفتحکو منطقفه ایفن کفل بفر هاآن اکنون نبود، بیستم قرن آغازین یهادهه در

دیپلماسفی مبفارزه بفا تهدیفدات »تفاکنون  ت سفیس ابتفدای از سفعودی عربسفتان دیپلماسی

 کشفور آن خفارجی سیاست کنندهنییتع تهدیدات، منبع و بوده و سرشت، ماهیت« خارجی

 واحفد یف  وجفههیچبه سفعودی اینکفه، دولفت توضی  .است بوده کشورها سایر قبال در

 یفا مصفر مانند ه تاریخی ی  دولت متمرکز و هویت مشترک قویبا پیشین« طبیعی»سیاسی 

 ملفی امنیفت چهارچوب طریق از یراحتبه عربستان خارجی سیاست بنابراین  نیست ایران

 و تحولفات ت ثیر تحت شدتبه سعودی عربستان دولت خارجی سیاست .شودفهمیده نمی

 تهدیفد را سفعودی ربسفتانع امنیفت کفه اسفت بفوده المللفیبین گاه و ایمنطقه جریانات

 .(137 :1356مقدم،  منصوری و )عطاییاندکرده

 

 منطقه اعتراضات به سعودی عربستان رانتیر دولت واکنش

 نامساعد تحولات با مبارزه و خود ایمنطقه اهداف به دستیابی راستای در سعودی عربستان

 منطقفه معترضفان نبیفهت یفا ترغیب و اهداف تعقیب برای مالی و قدرت پول ابزار از عربی،

 ایفن در رانتیفر دولفت ی  یریگشکل عربستان باعث نفت سیاسی اقتصاد .کندیم استفاده

 یمحصفولت  از اقتصفاد حاصل کلان ثروت و نفتی دلارهای کم  به که است شده کشور

 .اسفت خفود ایمنطقفه و داخلفی ثبفات و قفدرت حفظ و اهداف به یابیدست دنبال به نفت

 .دهدمی قرار مالی حمایت مورد را خود المللیبین و اینطقهم متحدان ریاض
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 کار به آن در را نفتی دلارهای عربستان رانتیر دولت که یاحوزه نیترمهم شاید و اولین

 حفوزه اسفت، تحولفات بفه پاسفخ و ایمنطقه اهداف تحقق پی آن در کم  به و ردیگیم

 که بودن ایمنطقه قدرت الزامات به جهبا تو .است گسترده نظامی تسلیحات خرید و نظامی

 بفه فراوانفی کشفور توجفه ایفن اسفت، خاورمیانه منطقه در سعودی عربستان اصلی هدف

 یهارسفاختیز توسعه و عمده تسلیحاتی خریدهای .است داشته خود نظامی توان افزایش

 .است زمینه این در عربستان یهاتیفعال نظامی ازجمله

 خریفدهای نظامی، قدرت افزایش زمینه در سعودی عربستان سیاسا راهبرد مبنا، این بر

 همفواره کشور این لذا .است متعدد منابع از تسلیحات نیترمدرنت مین  و جدید تسلیحاتی

 از همچنفین کشور این .است واردکننده تسلیحات کشورهای بین در نخست یهارتبه جزء

 ،رسدیم دلار هزار 323به  سرباز هر یبرا که نظامی کارکنان برای گذاریسرمایه میزان نظر

 از تفوجهی قابفل درصد عربستان نظامی بودجه .دارد جهان سط  در را نخست رتبه اغلب

 بودجفه کفل ،6004 سال در مثال، برای .دهدمی اختصا  خود به را کشور این کل بودجه

 در کفه بفوده دلفار میلیارد 34،6 شود،می نیز تسلیحاتی یدهایخرشامل  که عربستان نظامی

 نهفم رتبفه عربسفتان سال، این در .دادیماین کشور را تشکیل  GDPاز  درصد 5،3 مجموع

 .(196 :1345)صادقی و احمدیان، کرد  خود آن از را جهان نظامی هزینه میزان

 ففروش از حاصل عظیم ثروت از استفاده با رانتیر، دولت ی  عنوانبه سعودی عربستان

 بفرای ببینفد لفازم کفه هرجفا و کرده تقویت را خود تسلیحاتی قدرت و نظامی توان نفت،

 این از مانیپهم شورشیان از یا حمایت و هوی ( و چماق )سیاست معترضان تنبیه و ترغیب

 بفا عربسفتان برخفورد در توانمی را امر این بارز نمونه .کندیم استفاده خود قدرت و توان

 در پی پی یهااعتصاب شاهد ، یمن6011گیر فرا بحران از پیش .کرد مشاهده یمن تحولات

 قفانون اساسفی اصفلاح به اعتراض در فعالان از تعدادی و مجلس در اپوزیسیون نمایندگان

 36 مدت به یمن جمهور)رئیس صال  عبدالله علی دوباره نامزدی امکان آوردن فراهم برای

 سفاخته ففراهم مردمفی یهااعتراض گسترش برای مناسبی زمینه هااعتصاباین  .سال( بود

 که یمن فراگیر بحران آغاز .شد آغاز اپوزیسیون از احزاب مستقل فراگیر اعتراضات اما بود،
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 .برانگیخفت ریفاض در را یاگسفترده یهفاینگرانف شفد، همفراه مصر در مبارک سقوط با

 با خطفر بودند، داده دست از را خود یاانهیخاورم متحد نیتربزرگ یتازگبه که هایسعود

  شفدند روروبه خود خاک به هایدگرگون این گسترش خطر نیز و جنوب )یمن( در دیگری

 چهفارچوب در هفم بفاز عربسفتان بحفرین، بحفران و داخلی بر اعتراضات غلبه از پس اما

  .(1344)ناسخ، کرد  مطرح یمن بحران گسترده فصل و حل برای ابتکاری را همکاری، شورای

 یمفن اپوزیسفیون رهبفران بفا قوی ارتباطی برقراری ن،یم در هایسعود سیاست محور

 هفایسعود درواقع .بود صال  عبدالله علی یریگکناره از کشور، پس آن اوضاع کنترل برای

 نظر به .دارند نیرومندی ارتباط اصلاح، یگرااسلام حزب اپوزیسیون رهبران نیقدرتمندتر با

 درصفدد قفدرت، صفال  در بقفای یریپذناامکان شدن آشکار به توجه با عربستان رسدیم

 حفدودی تفا را تحولات ها،آن رساندن قدرت به و یمن در خود متحدان همکاری با برآمد

 مخالففانش و صال  امضای به ریاض در 6016 نوامبر در که طرح این بر اسا  .کنترل کند

 و کنفد منتقفل هفادی منصفور ربه عبد معاونش، به اختیارات خود را صال  شد قرار رسید،

 بندها این اجرای از پس .شود تشکیل مخال  شخصیت ی  ریاست به ملی وحدت دولت

صفال   و کفرد تصفویب را صفال  بفه کامفل مصونیت اعطای قانون یمن نمایندگان مجلس

 یف  انتخفاب مورد در توافق .شد خارج یمن از و نمود تقدیم مجلس به را خود استعفای

 بحران حل برای فار خلی  همکاری شورای طرح زا جمهوری، بخشی ریاست برای نامزد

 .(1351)کرمی، است  یمن

 یکارهفاراه بفه بحران از صال  رفتبرون برای کردند تلاش ابتدا هایسعود طرح این با

 حففظ بفرای را خود طرح فار خلی  همکاری شورای از با استفاده لذا ببرند، پناه سیاسی

 قیفام از کمفی فاصفله بفا یمفن مفوج تظفاهرات چفهاگر کردند، دنبال یمن سیاسی ساختار

 مسفتقیم عربسفتان دخالفت دلیفل بفه آن رونفد اما شد، آغاز لیبی و مصر تونس، یهاملت

 به هاآن اکنون طرح، این شکست با اما  شد روروبه متعددی موانع با و بوده کندتر مراتببه

 علفی سفعودی، روهفاینی از گفروه یف  حتی و دهندیم نظامی صال  تجهیزات طرفداران

 خفاک از یاگسترده بخش به عربستان .همراهی کردند یمن به بازگشت تا را صال  عبدالله
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 از وسفیعی اینکه بخش از پس و دوخته طمع چشم مرزی قرارداد امضای از پس حتی یمن

 بفا مبارزه به تا کندیم تلاش درآورد، خود کنترل تحت جده قرارداد بر اسا  را کشور این

 طفرفین ادعفای مفورد اراضفی در نففت کشف  هفم مسفئله این علت .بپردازد اب یمنانقل

  .(93 :1376ولدانی،  )جعفریاست

 بفا ولفی کرد، یپوشچشم خود یهانیسرزم از بسیاری از یمن جده، قرارداد در اگرچه

 .اسفت نرسفیده پایفان بفه یمفن و عربسفتان مرزهای درباره و تنش مسئله هنوز وجود این

 تلقفی عربسفتان اهفداف برابفر خطفری در عربسفتان، همجفوار مناطق در هایوثح استقرار

 کرده آمریکا برگزار متحدهایالات با را مانورهایی القاعده، با مبارزه بهانه به عربستان .شودمی

 گفرفتن اختیار در مشترکی، مانورهای چنین اجرای از کشور این پرده پشت هدف که است

  .(1350)کرمی، یمن است  نفت
 

 سوریه و ليبی اعتراضات و تحولات به سعودی عربستان واکنش. 1

 مردمفی، اعتراضفات مفوج و منطقه کشورهای دیگر در تحولات به نسبت سعودی عربستان

 حکومفت یبرانفداز دنبفال به سوریه و لیبی مانند مواردی در و متفاوتی داشته یهاواکنش

 قفدرت به منطقه کشورهای در را خود به حکومت نزدی  است درصدد و باشدیم و بوده

 تجهیفزات و نفتفی از دلارهای لازم اقدامات اجرای و اهداف این به رسیدن برای و برساند

 کفه بفود سفعودی عربستان این لیبی حوادث در .ردیگیم فراوانی بهره آن از حاصل نظامی

 الفتدخ مجفوز بفرای تصفویب امنیت شورای بر فشار در را عرب کشورهای رهبری نقش

سفقوط  را در یاعمفده نقش عربستان، حمایت مورد یهایجهاد و داشت بر عهده خارجی

 در کفه کشفور ایفن پارلمفان در هفایسلف پرتعداد حضور هم مصر در .داشتند قذافی رژیم

 نیازمنفد را المسفلمین اخفوان جمهوررئیس که اقتصادی و واقعیات دارند قرار دوم جایگاه

 قفرار سفعودی پادشاهی اختیار در را فراوانی مانور قدرت کرد،یم عربستان مالی هایکم 

 .(21 :1356)دهشیار، بود  داده

 بفا و اسفت اسفد حکومفت فروپاشفی بفه مایفل عربسفتان سوریه، بحران با مواجهه در

 تلفاش بفا عربستان .کندیم کم  هدف این تحقق شورشیان به به نظامی و مالی هایکم 
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 ایفران، بفا رقفابتش و قبفال منطقفه در خفود اسفتراتژی تغییفر ،سوریه در رژیم تغییر برای

دسفتگاه  سفو، دیگفر در .شفد کشفور ایفن تحولفات در عیفارتمام نیفابتی جنگ کنندهشروع

 ارسفال بفا کشفور ایفن طرفیف  از بفود  فعفال کانفال چنفد در عربسفتان دیپلماسفی

 افتتاح با همچنین و امنیت شورای و متحد ملل عرب، سازمان اتحادیه برای ییهادرخواست

 -غفرب محفور بفا همکفاری دیگر بفا طرف از و برآمد شورشیان با ارتباط جهت در کانالی

 عربستان دولت اگرچه .کند وارد فشار اسد دولت بر تا کرد زیادی تلاش سوریه علیه عرب

 طریفق ایفن از توانسفت امفا نبفود، موفق سوریه در مداخله برای المللیبین بسی  ایجاد در

 .کند کم  اسد بشار دولت تضعی  به کشور این شورشیان تسلیحاتی و مالی ن ت مینضم

 از سفوریه، داخلفی بحفران در فعفال دیپلماسفی سفمت حرکت بفه برای سعودی عربستان

 جهفت در دیگفر طفرف و از پرداخفت سفوریه شورشفیان از پنهفان پشتیبانی به طرفی 

سفو  دیگفر از .نمود اقدام سوریه با مخالفت جهت در اسلامی و عرب کشورهای همبستگی

 در سفوریه بحفران در را یترفعفال نقش منطقه، عرب کشورهای دیگر به نسبت کشور این

 تحت 6016 فوریه در ژنو در که کنفرانسی در کهیطوربه .کرده است ایفا خود منافع جهت

 رگونفهه عنفان، کفوفی پیشنهادی طرح مخالفت با ضمن شد، برگزار سوریه دوستان عنوان

 لفذا و خواهفد انجامیفد شکست به اسد با مصالحه کرد که بیان و رد را اسد دولت با صل 

 .است سوریه یهایزیخونر به دادن پایان راه تنها اسد برکناری و مبارزه

 به زیادی تسلیحاتی و مالی کم  به اقدام سعودی عربستان دیپلماتی  تحرکات این کنار در

 در ایفران اصلی مانانیپهم از یکی تضعی  برای عربستان لذا ود.نم تروریست سوریه شورشیان

 بفا کفه یاگونفهبه اسفت، شفده سفوریه خفاک در عیفار نیفابتیتمام جنگ ی  وارد عملاً منطقه

 و القاعفده افراطفی یهاگروه و ورود منطقه یکشورها از دیگر برخی و کشور این یهاتیحما

 ی درافرقفه جنفگ شاهد توانمی 6016 سال بهار از عملاً سوریه، داخلی یتندروها کردن مسل 

 .(1356)کوهکن و تجری، بود  اسد دولت با خارجی و داخلی مخالفان میان کشور این
 

 عراق و مصر بحرین، اعتراضات به سعودی عربستان واکنش. 2

 نخسفت محور در بحرین که گفت باید بحرین، اعتراضات موج و تحولات خصو  در
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 خفارجی سیاسفت مسفائل نیتفریفور ازجمله و دارد قرار هایسعود سیسیا ینیبجهان

 در داشفتن قفرار بفر اففزون است، زیرا پادشاهی کشور این ثبات و امنیت حفظ عربستان

 کشورهای شورای ازجمله عربستان، محورامنیت خارجی سیاست چیدمان نخست محور

 بحرین علاوه،به است. وابسته ریاض به کاملاً امنیتی نظر از که است فار خلی  همکاری

 ففار خلی  وارد را عفرب جهفان هفایدگرگونی کفه شودمی ظاهر یادروازه صورتبه

 ریفاض نظفر از نخسفت محفور داشفتن مصون نگفه برای دروازه این بستن لذا ،سازدیم

 قابفل ایفن منظفر از بعد به 6011 بحران از بحرین در عربستان تحرک .دینمایم ضروری

 .تاس تبیین

 پشتیبانی .است اهمیت حائز متعددی یهاجنبه از بحرین در ثبات و امنیت ریاض برای

 بفه روشفن پیامی فرستادن فار ،خلی  یهایپادشاه تمامی حمایت از معنای به بحرین از

 به هایسعود حال این با .باشدیم فار خلی  در ایران نفوذ مهار و خویش شیعی جمعیت

 از هفتفه سفه بفه مفدت عربستان درون به اعتراضات گسترده تسری احتمال بر تمرکز دلیل

 .کردنفد تمرکز داخلی هایدگرگونی به درواقع و نکردند مداخله آن در بحرین بحران آغاز

 بحفرین حکومفت بفه سفعودی عربسفتان اولتیماتوم با ارتباط در ییهاگزارش این میان در

 فرصفت بحرینی ولیعهد و پادشاه به هفته دو هایسعوداولتیماتوم،  این مبنای بر .شد منتشر

 و هفتفه دو ایفن شدن سپری اما  سازند مرتفع مخالفان با گفتگو طریق از را بحران تا دادند

 .شد سعودی عربستان مداخله موجب توافق، به بحرینی طرف دو رسیدن عدم

 ثمفریبف از پفس .گذاردیم نمایش به را سعودی استراتژی ،وضوحبه بحرین در مداخله

 معترضفان، کفردن سفاکت و بحفرین بحفران رفع برای شورای همکاری یهامشوق ماندن

 و مطرح بحرین علیه ایران ادعای تهدید و شودمی آغاز شورا نهادی چهارچوب در مداخله

 بفا بفرای رویفارویی اصفولاً بحرین در مداخله علاوهبه .شودمی پررنگ عربی یهارسانه در

 برخفی البتفه .گرفتیم صورت معترضان خواست به حداقلی یپاسخگوی و تغییر خواست

 از هرگفز هفاینفیبحر زیفرا داشتند، را اعتراضات سرکوب توان بحرینی که نیروهای برآنند

 و عربستان اصرار به جزیره سپر نیروهای اعزام نگرفتند، اما بهره خود شورش ضد نیروهای
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 .گرفت صورت« انایر»ای منطقه رقبای به ییهاامیپ ارسال هدف با

 و معترضان با مقابله و ایران تهدید ساختن مطرح و بحرین در هایسعود تحرک درواقع

 پرداخفت .اسفت نیفیتب قابفل کشور این استراتژی چهارچوب جملگی در بحرینی مخالفان

 تهدیفد بفه معترضفان مطالبفات بر ساختن تمرکز متحول سرکوب، سپس و مالی هایکم 

 وادار اصفلاحات و انجفام بفرای خفارجی فشفارهای برابر در ثریحداک مقاومت و خارجی

 اجفزای از جملگفی سفعودی، استراتژی با همراهی به همکاری شورای کشورهای ساختن

 .(44 :1350)احمدیان و زارع،  باشدیم عربستان نوظهور استراتژی

 از انفهیگرافرقه حرکفت یف  بحرین یهایناآرام که بود تصور این بر سعودی عربستان

 60 کم  .است خلیفه آل و سنت اهل تفوق تحت سیاسی علیه نظام بحرینی شیعیان سوی

 سنت یجابه آشکار مداخله همراه به دولت بحرین به امارات و عربستان سوی از میلیاردی

 کفردن آرام کفه بفرای دهفدمی خبفر عربسفتان نگرانفی عمفق از سفایه، در بازی همیشگی

 کمف  بفا را مفالی( )کمف  تشفویق هفم و نظفامی( داخله)م تنبیه سیاست هم اعتراضات

 .(131 :1351)ابراهیمی و دیگران،  کندیم اعمال ی نفتیهاهیسرما

 آغفاز از مصر و سعودی عربستان که بود صورت این به مصر با سعودی عربستان رابطه

 در بیعر دیپلماسی مثلث سوریه، کنار در و رفتندیم شمار به ایمنطقه متحد دو 1550 دهه

 دمشق با عربستان اختلافات اگرچه .دادندیمتشکیل  را ی  و بیست سده آغاز و 1550 دهه

 امفر ایفن اما اوج خود رسید، به 6009سال  در و شد آغاز اسد بشار آمدن کار روی از پس

 تحکفیم بفه را کشفور دو سفران بلکفه نساخت مشکل دچار را ریاض -قاهره رواب  تنهانه

 مقاومت محور برابر در محور این و رهبری« اعتدال عربی»ور موسوم به رواب  در قالب مح

 .ساخت رهنمون

 صورتبه عربستان و مصر اعتدال، و مقاومت محور دو ایمنطقه رویارویی یهاسال در

 مسفاعی تشفری  بفه مقاومفت محفور برابر در و خاورمیانه در عرصه استراتژی  متحد دو

 لبنفان، ازجملفه منطقه مهم یهاپروندهتمامی  در قاهره و ضریا دوره، این در .پرداختندیم

 رفیفق تفرور ویژه دربه هماهنگی این .کردندمی اتخاذ یکسانی را عراق، سیاست و فلسطین
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 نمفود آن از پفس نیفز و لبنفان 6004 می تحولات نیز و روزه 33و  66 یهاجنگ حریری،

 و داده قرار ت ثیر تحت را ایمنطقه تمحاسبا تمامی خاورمیانه مردمی یهازشیخاما   یافت

 داخلی سامان بازبینی آورد، بار به مبارک سرنگونی که ازجمله نتایجی .است ساخته متحول

 بفا تفردهیفتندرهم سیاسفتی اسا  بر دیبایم باراین طبعاً که است مصر خارجی مناسبات با

 مصر خارجی رواب  است وسی نهادمند بازبینی تاکنون اگرچه .شدمی پیگیری داخلی سامان

داخلفی  نظام شمایل و شکل طراحی گیرودار در همچنان کشور این و است نگرفته صورت

 .نیست کشور این در پیشین وضعیت تداوم معنای به امر این اما است، خویش

 شرای  از نشان شد، پدیدار عربستان -مصر رواب  در 6016 آوریل اواخر در که بحرانی

 تحول از توانمی حداقل است، نشده روشن آن کامل شمای چه همچناناگر که است نوینی

 مصفر بفا عربسفتان رواب  در بحران .گفت مصر سخن با عربستان رواب  در پیشین الگوی

 تحری  به ریاض متهم شدن و مبارک سرنگونی اثر در کشور دو رواب  که شد آغاز زمانی

گفاه  و حاًیتلو عربستان، .بود شاهد را رتفت و سردی از یادوره مصر، انقلاب علیه تحرک و

 سفخنان .ایسفتاد مبفارک سفرنگونی در مصفر ملت و انقلابیون خواست رویاروی علناً حتی

 گویفای مبفارک از پشفتیبانی در واشفنگتن یتحرکفیبف مفورد عبدالله در مل  زیآمسرزنش

 .دبو شده پدیدار مصر -رواب  عربستان در آرامش دهه سه از پس که بود تضادی

 بفه هفاآن کفردن تبفدیل برای تلاش و مصری یهایسلف به مالی کم  ارائه با عربستان

 آینفده، در نوظهفور قدرت این از گیریبهره هدف با مبارک پس از مصر در اساسی، قدرتی

 تحفرک و تحریف  از فراوانفی ایفن، شفایعات بر افزون .برانگیخت را مصر انقلابیون خشم

 .بفود مطرح شفده مصر بر حاکم نظامی شورای گرانهسرکوب اقدامات از حمایت در ریاض

 نفت، از حاصل مالی ابزار از استفاده با عربستان که هستیم شاهد هم مصر تحولات مورد در

  .(1356)احمدیان،  دارد خود اصول و اهداف در پیگیری سعی

 ربستانع که گفت باید صدام نابودی از بعد عراق تحولات به عربستان واکنش مورد در

 در شفیعیان نففوذ و گیفریقفدرت از کفه بود تلاش در مانع بازدارندگی و ایجاد با سعودی

 شورشفیان و سفنی یهفاگروه تقویت مواضع با و کند جلوگیری منطقه در مختل  مواضع
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 یف  بفه آن از حاصفل نظفامی و مفالی توان از استفاده با شیعیان مخال  و عربستان حامی

 .(1353زمردی،  )پشنگ وکرد  اقدام منطقه در ایران نفوذ و یانشیع با پنهان رویارویی

 در خفود خوداتکفای و فعفال استراتژی یریکارگبه در اقدام اولین در سعودی عربستان

 شفیعیان، رسفیدن قدرت به و عراق در جدید دولت تشکیل از و بعد 6003 سال در منطقه،

 در ایفن سفنی یهاانیجر و عراق رحکومت قانونی د مخال  یهاگروه از حمایت به اقدام

 دلیفل همفین بود، بفه صدام حذف در اصلی نفع صاحب ایران عربستان نظر از .کرد کشور

 .(1356علیخانی،  )ساعی وبود  عراق در شیعی دولت و ایران با پنهان رویارویی ی  در همواره

 ایففا را یادوگانفه نقش عراق، در سیاسی رژیم تغییر زمانی دوره طی سعودی عربستان

 جدیفد دولت از لفظی حمایت و رسمی مواضع حفظ کنار سعودی در مقامات .است کرده

 عفراق در کردهفا و شیعیان رسیدن به قدرت فرایند پیگیری به نگرانی با همچنان عراق، در

 .(124 :1341نژاد، ظهیری و یار )تیشه اندپرداخته

 نبایفد کفه دادیمف هشدار آمریکا هب همواره عربستان آمریکا، توس  عراق اشغال از پس

 کرده دخالت عراق در هایسن نفع به عربستان صورت این در که کند ترک را عراق سرخود

 افزایش مشاهده با سعودی عربستان .(17: 1342)شجاع، بگیرد  را شیعیان گیریقدرت جلوی تا

 ی  عراق منطقه، در در تحول و تغییر ایجاد برای آمریکا اقدامات از تر  البته و ایران نفوذ

 با نیز و دلیل همین به .گرفت پیش در عراق تحولات قبال در را کنندهکند و بازدارنده رویه

 کفه هسفتیم شاهد نخست، انتخابات تحریم برای عراق سنت اهل عمومی به واکنش توجه

 نشفان خفود از 6009انتخابفات  قبفال در بفازیگری نسفبت بفه چنفدانی تلفاش هایسعود

 .(150 :1353زمردی،  و )پشنگدندادن

 را عربستان ،هایسن گرفتن قرار حاشیه در و شیعیان پیش از بیش گیریقدرت عراق در

 رسفیدند بفاور این به هایسعود .کرد قبل یهاسال طی عراق نگران تحولات پیش از شتریب

 عنفوانبفه سفنی اعراب نه و است گرااسلام تسل  شیعیان راستی در عراق سیاسی روند که

 .(615 :1351)اسدی، است  هاآن ترجی  مورد که عراق در کشور این راهبردی عقبه

 از متشکل نانوشته ایمنطقه اتحاد ی  در عراق، عربستان نخست پارلمان عمر اواس  از
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 بفرای مختلففی سفناریوهای طفرح بفه اقفدام عربی کشورهای و دیگر اردن سوریه، ترکیه،

 و مفالی یهفاتیحما .نمفود نففوذ خفود اففزایش و اقعفر در سنت اهل وضعیت تقویت

 و ی سفنیهفاگروه ائتلفاف عوامل نیترمهم از یکی سعودی دیپلماتی  و سیاسی فشارهای

 اعراب اکثریت طی  رسمی حضور اعلام مثابهبه همه اقدامات این .بود هاآن موضع تقویت

 کفرده تحفریم را پیشین اباتانتخ که طیفی بود، کشور این پارلمانی در انتخابات عراق سنی

 .(1350دیگران،  و )صفوی بودند

 اکتبفر از عراق در ایران آن دنبال به و شیعیان مقابل در عربستان محدود رویارویی نقش

 یهفاگروه از که عراق المسلمین هیئت رهبر الضاری عربستانی از حارث مقامات که 6002

 کردنفد، اسفتقبال گرمفی بفه دارد ی رواب  نزد هاستیترور با و است دولت مخال  سنی

 مالی کم  عراق در شورشیان همواره به عربستان. (1351 میرکوشش، و نقدی )صادقی،شد  آشکار

 نظفامی هایپایگاه چون تسهیلاتی اطلاعاتی، همکاری ضمن ریاض دیگر سوی از و کردمی

در  .(369 :1345 صفب،ن )نفادری کفردمی فراهم عراق در آمریکایی نیروهای برای را پرواز حق و

 و نففت فروش از ناشی مالی توان از استفاده با عربستان که هستیم شاهد نیز عراق تحولات

 خفود طی هم یهاگروه از حمایت و اهداف گیریپی در سعی از آن حاصل قدرت نظامی

 .دارد مخالفان با مقابله و
 

 نلبنا هایبحران قبال در عربستان رانتير دولت هایسياست. 3

 ایفن بنفابراین، ،ردیپفذیمف اثر آن از باشد اثرگذار خود پیرامون محی  بر آنکه از بیش لبنان

 و منازعفه عرصفه دیرباز از لبنان دیگر، سوی از .است رینفوذپذ منفعل و بازیگر ی  کشور

 حریفری رفیفق تفرور .اسفت بفوده ایفرامنطقفه هایقفدرت و منطقفه کشفورهای رقابفت

 شفورای یهفادخالت ،6009 فوریفه در لبنان سیاسی صحنه منتفذ فرد و سابق ریوزنخست

 الله حزب و صهیونیستی رژیم بین جنگ و 1995 قطعنامه تصویب و ملل سازمان و امنیت

 ت ثیرگفذار و مهفم تحولفات این ازجمله 6002 تابستان در روزه سه و سی به جنگ موسوم

 قفرار یکفدیگر مقابل در مار  4 و 11 عناوین تحت گروه را دو اند کهبوده اخیر یهاسال

 11 گفروه از آمریکفا و مصر مانند عربستان، غربی  کشورهای و منطقه سنی هایدولت .داد



 133 / این سعودی و امنیت منطقههای امنیتی دولت رانتیر عربستاو چالش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ففففففففففففففففففففف 

 

 حفزب جمیفل و امفین جعجفع، سفمیر گفروه حریری، سعد المستقبل حزب شامل مار  

   .کنندیم پشتیبانی و حمایت جنبلاط ولید خواهیترق سوسیالیست

 از کشفور ایفن روزه، سفه و سی جنگ و الله حزب قبال در انعربست مواضع از گذشته

 7،2 معفادل کمکفی فرانسفه و آمریکفا کشورهای با کرد و همراهمی حمایت سنیوره دولت

 داشفتن نگفه قفدرت سر بر آن هدف که (14: 1349)شجاع،  داد قرار آن اختیار در دلار میلیارد

 تحولفات سیر .بود مخال  یهاگروه برابر در سنیوره یگراغرب و عربستان طرفدار دولت

 حریفری رفیفق بفا عربستان .است نبوده عربستان خواست با همسو اخیر یهاسال در لبنان

 کنفار در کامفل طوربفه وی تفرور از پس و داشت تنگاتنگ ارتباطی لبنان فقید ریوزنخست

 و سفی جنفگ آغاز از پس روز ی  .گرفت قرار مار  11 یعنحاکم  ی سوری ضد ائتلاف

 و مشفروع مقاومفت بفین»گففت:  اللفه حفزب از انتقاد با عربستان خارجه وزیر روزه، سه

و حتی مفتی عربستان فتفوا داد کفه هرگونفه کمف  و دعفا « دارد وجود تفاوت ماجراجویی

 را اللفه حزب سعودی، اعظم مفتی جبرین عبدالله .(1349)مهتدی، برای حزب الله حرام است 

 وعفده نیفز عربستان و دولت خواند رافضیان رئیس را صراللهن حسن سید و رافضی حزبی

 عربستان سعودی .(5: 140)گزارش راهبفردی،  داد لبنان دولت را به دلاری میلیارد 1،9 کم  ی 

 در آن حوادث و کشور این کشاندن و لبنان اقناع دنبال به دائماً مالی هایکم  از استفاده با

 موجب حزب الله پیروزی و روزه سه و سی جنگ عمجمو در .است بوده منافع خود جهت

 پفیش در را چمفا  سیاست عربستان شد باعث و لبنان گردید در عربستان مواضع تضعی 

 نیروهفای اعزام خواستار در قاهره عربستان خارجه امور وزیر که بود راستا در این و بگیرد

 .(331 :1345صب، )نادری نشد  الله حزب با مقابله و سرکوب برای لبنان به عربی

 

 گيرینتيجه

 بفه بسفیار درآمدهای کسب و خود نفتی سرشار منابع فروش با سعودی عربستان پادشاهی

 بفا سفعودی عربسفتان رانتیر دولت .است شده تبدیل المللیعرصه بین در رانتیر دولت ی 

 اهفداف تحقفق پی در متناوب صورتبهنفت  فروش از حاصل مالی عظیم منابع از استفاده
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 در و اسفت کشورهای عربفی بر رهبری و بودن ایمنطقه اول قدرت ازجمله خود ایمنطقه

 چمفاق )سیاست تنبیه یا و معترضان ترغیب به اقدام موجود مالی ابزار از استفاده با راه این

 نفتی دلارهای از استفاده با را داخلی معترضان نیز داخلی عرصه در و کندیم هاهوی ( آن و

 .کندیم رکوبس و اقناع

 درگیفری از پفس امفا بفرد، فرو دفاعی لاک در را عربستان ابتدا در سپتامبر 11 حوادث

 رقیفب دو غفرب، بفا ایفران یاهسفته مناقشفه آغاز و همچنین داخلی هایبحران در عراق

 از استفاده با سعودی عربستان باعث شد و شدند مشغول دیگر مسائل به عربستان ایمنطقه

 بفازار پادشفاهی در جایگفاه نیز و خود نظامی و سیاسی موقعیت ،آمدهدستبه فرصت این

 عربفی، تحولفات و مردمفی اعتراضفات شروع با و آن دنبال به .بخشد ارتقا را نفت جهانی

 بفا تعامفل بفه خفویش خفارجی سیاست یهاتیاولو و اهداف اسا  بر سعودی عربستان

 خفارجی سیاسفت اهفداف نیتفریففورازجملفه  .پرداخفت عربی بهار به موسوم تحولات

 کفهینحوبفه .اسفت عفرب رهیجزشفبه در واقفع کشفورهای امنیت و ثبات حفظ عربستان

 داخلی تهدید هرگونه و داندیم خویش ملی امنیت از یجزئ را کشورها این امنیت عربستان

 اسفتمرار و امنیت علیه حیاتی تهدیدی را کشورها این بر حاکم یهامیرژ خارجی علیه یا و

 .داندیم سعود آل حکمرانی

 شفورای عضفو کشفورهای بفه مفوج این تسری عربی، کشورهای در اعتراضات آغاز با

 از کشورها این اکثر برخورداری دلیل به حال این با .شدی مینیبشیپ فار خلی  همکاری

 ربستانع .بود رانتیر غیر کشورهای متفاوت از اعتراضات با هاآن مقابله شیوه بالا، مالی توان

 رژیفم .خفود دیفد بفه را محفدود هرچند زیآماعتراض تجمعاتی که بود کشورهایی ازجمله

 تجمعات این فراگیری و گسترش خطر بر توانست سرکوب، و رشوه از یازهیآم با سعودی

 بفر ژرففی تف ثیرات مردمفی یهفاامیق اطراف عربستان، کشورهای در حال این با .آید فائق

 به خود، خاک به هایدگرگون این تسری تر  از ریاض و گذاشت یمن و بحرین یهانظام

بفا  عربستان .پرداخت یمن در بحران ساختن مرتفع برای ابتکاری طرح و بحرین در مداخله

 و )یمفن سرکوب معترضان به دست آن از حاصل نظامی قدرت و نفتی دلارهای از استفاده
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 برانفدازی بفرای شورشفیان و معترضان زا لیبی( و )سوریه دید که لازم هرجا و زد بحرین(

 در نففت سیاسی اقتصاد نقش صورت به این بنابراین،  کرد حمایت و پشتیبانی هاحکومت

 جهت در مهم ابزار بسیار ی  و باشدیم و بوده پررنگ بسیار معترضان با عربستان برخورد

وان اقتصفادی و عربستان سفعودی بفا اسفتفاده از تف .است بوده عربستان برای منافع تعقیب

نظامی حاصل از نفت، علاوه بر سرکوب و اقناع )چماق و هوی ( معترضان داخلفی جهفت 

حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کوشیده اسفت و در عرصفه منطقفه و غفرب آسفیا بفا 

دخالت در کشورهای منطقه و ورود به مسائل تحولات عربی بفرای دسفتیابی بفه اهفداف و 

های امنیتی را بفرای محفی  ثباتی در منطقه شده است و چالشبی منافع خود باعث ناامنی و

   .کرده است جادیمنطقه ا
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 ومآخذ منابع فهرست

 منابع فارسی .الف

 ،مردمفی خیزش به عربستان و آمریکا یهاواکنش بررسی»(، 1351دیگران، ) و شهروز ابراهیمی 

 .11  ، 10شماره  المللی،ینب و سیاسی تحقیقات ، فصلنامه(«6011-6016)  بحرین در

 ( ،1356احمدیان، حسن ،)«مطالعفات فصفلنامه ،«دگرگونی به محکوم روابطی عربستان  و مصر 

 تحقیقات استراتژی . مرکز راهبردی،

 جهان یهازشیخ برابر در سعودی عربستان استراتژی»(، 1350) زارع، محمد، و احمدیان، حسن 

 .6 شماره دوم، سال ی،گذاراستیسنامه ره فصلنامه ،«عرب

 ،فصفلنامه ،«سوریه بحران به عرب اتحادیه رویکرد»(، 1356) ،نیرام تلیابی، بخشی و علی آدمی 

 تابستان. ،6 المللی، شمارهبین و سیاسی دانش

 ،جمهفوری ملفی امنیفت و جدیفد عفراق در سازی ملت-دولت روند»(، 1351) ،اکبریعل اسدی 

 تهران. نور، سازانشهیاندمطالعات  موسسه ،«ایران اسلامی

 و دولت رابطة بر آن ت ثیر و رانتیریسم»(، 1345) داود، معصومی، سید و جواد سید زاده،جمعهامام 

 .33-15صص  اول، شماره اول، سال فرهنگی، مطالعات و علوم انسانی پژوهشگاه ،«احزاب

 ،مطالعفات مهفصفلنا ،«عربسفتان سیاسفی نظفام در اصفلاحات روند»(، 1349مجید، ) بزرگمهری 

 ، بهار.1،1ی هاشماره، 16 سال خاورمیانه،

 صص ،6 جلد اقتصاد، تهران: تدبیر ،«پیامدها و هاشهیر و اقتصادی و مالی فساد»(، 1346، )نایب 

642-31. 

 ،فرهنفگ، نامه محمدی، مجید ترجمه: ،«سیاسی توسعه و سیاسی فرهنگ»(، 1370لوسین، ) پای 

 .37   ،9 شماره

 ،سیاسفت پرتفو در عفراق سیاسفی تحولفات بررسفی»(، 1353) و زمردی، زهرا،  اردشیر پشنگ 

 .3 شماره هشتم، و بیست سال خارجی، سیاست ، فصلنامه«عربستان و ترکیه ایران، خارجی

 جغرافیفای نقفش بررسی عراق: خارجی سیاست»(، 1341) مهناز، نژاد،ظهیری و ماندانا یار،تیشه 

 ذره. نشر :تهران ،«نبا همسایگا رواب  در عراق سیاسی

 اقتصفادی، سیاسفی اطلاعفات ،«یمن به سعودی: نگاه عربستان»(، 1376اصغر، ) ولدانی، جعفری 

 .14-92، صص 70و  25شماره 

 ،بفر آن اثفر و آرمکفو نففت شرکت یسازیخصوص» (،1351) میثم، فروش،و پیله زهرا جعفری 

 اسلامی. شورای مجلس یهاپژوهش مرکز ،«عربستان اقتصاد
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 تحقیقفات مرکفز ،140 یراهبفرد گفزارش ،«تفازه مقتضیات عربستان و ایران»مؤلفین  از معیج 

 .استراتژی 

 ،و خبفری سفایت از: برگرفتفه ،«خارجی گذاریسرمایه و رانتیر دولت»(، 1342روزبه، ) حاتمی 

 آفتاب. تحلیلی

 مفهفومی بررسفی رانتینیسفم: یف  و رانتیر دولت رانت،»(، 1377امیرمحمد، ) یوسفی، حاجی»، 

 .196  ، 169اقتصادی، شماره - سیاسی اطلاعات تهران:

 ،1راهبردی، شماره  فصلنامه مطالعات ،«رانت منبع اطلاعات تقارن عدم» (،1371احمد، ) حیدری ،

 ، زمستان.13  

 ،مفید، ماهنامه ،«آن اجتماعی هایهزینه و جوییرانت» (،1343) ،محسن رنانی، و محمد خضری 

 آذر و دی. ،9،   19 شماره

 ،تهفران: ،«خاورمیانفه در دموکراسفی و مفالی بحفران نفتفی، رانفت» (،1341محمدتقی، ) دلفروز 

 اسلام. انتشارات

 ( ،1356دهشیار، حسین ،)« روابف  ، فصفلنامه«ویفژه روابف  بسفتر در ایمنطقه کنشگر عربستان 

 ، پاییز.3 شماره پنجم، سال خارجی،

 ،الملفلبین و سیاسفی مطالعفات دفتر ،«سعودی عربستان سبز کتاب» (،1351حسین، ) رحمانیان 

 خارجه. امور وزارت

 اسلامی بیداری پرتو در عربستان اجتماعی و سیاسی یهاچالش» (،1356اسماعی، ) فر،رضوانی»، 

  (.) یالمصطف المللیبین پژوهشگاه ایمطالعات منطقه پژوهشکده

 و مطالعات فرهنگی مؤسسه ،«سعودی ستانعرب استراتژی  برآورد» (،1341نج ، ) ،شهیپزراعت 

 ابرار معاصر. المللیبین تحقیقات

 ،با عربستان و ایران رواب  در تعارض چرخه بررسی»(، 1356احمد و علیخانی، مهدی، ) ساعی 

 .66شماره  نهم، سال سیاسی، علوم تخصصی فصلنامه ،«56 تا 41 دوره بر ت کید

 ،خاورمیانفه در نیروها موازنه و عربستان و ایران ایهمنطق هایرقابت» (،1342) مرتضی، شجاع»، 

 .610و  635اقتصادی، شماره  و سیاسی فصلنامه

 ،اسفناد مرکفز تهفران: ،«اسفلامی انقلفاب و تحصیلدار دولت نظریه» (،1375) عبدالقیوم، شکاری 

 .31   اسلامی، انقلاب

 رواب  تحلیل» (،1351)  ،امیرهوشنگ میرکوشش، و جعفر ،آبادعشرت نقدی هادی  اول، صادقی 

، فصلنامه تحقیقات سیاسی («1341-1351گرایی انگیزشی )سعودی از منظر واقع عربستان و ایران

 .133-120صص ، 69الملل، شماره بین



 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 1001، بهار 11 شماره ،پنجمسال  راهبردی، محی  فصلنامة / 134

 

 ،و امکانفات یمفن: ایمنطقفه جایگفاه دگرگفونی» (،1345) حسفن، و احمفدیان، حسین صادقی 

 .693-670، صص 92شماره سال نوزدهم،  راهبرد، فصلنامه ،«هاچالش

 ،رویفا: چنفد و بسفتر یف  دیپلماسفی،» (،1350) دیگران، و اردشیر پشنگ، سلمان  سید صفوی 

 آزاده. و ، قم: انتشارات سلمان«6010 فار خلی 

 ،توسفعه، و برنامفه مجلفه ،«اقتصادی مانع ی  عنوانبه اقتصادی رانت» (،1371محمد، ) طبیبیان 

 .3شماره 

 ،سعودی: عربستان خارجی سیاست تبارشناسی» (،1356) محمد مقدم، نصوریم و فرهاد عطایی 

 اول. شماره پنجم، سال خارجی، رواب  فصلنامه ،«هویتی بستری بر انهیگراواقع راهبردی

 ،تهران. دوم، چاپ خارجه، امور وزارت انتشارات ،«سعودی عربستان» (،1379سادات، ) رقیه عظیمی 

 سفعودی عربستان ایمنطقه سیاست و سوریه بحران» (،1353) سعید تجری، کوهکن و علیرضا» ،

 .10شماره  سوم، سال سیاست، راهبردی یهاپژوهشفصلنامه 

 از رفتبرون یهاراه و ایران در رانتی اقتصاد» (،1345) مرتضی، و احمدیان، الله یس نژاد،فضلی 

 ، اسفند.16و  11شماره  اقتصادی، هایسیاست و مسائل بررسی ماهنامه-اقتصادی مجله ،«آن

 ( ،1342فهیمفی، کیفان ،)«و پیامفدهای دولفت تحصفیلدار هفایژگفیو» ،http://www.art.of 

musicnet.com 

 ،تطبیقی: مطالعه سیاسی، توسعه در نفت نقش بررسی» (،1356میرزایی، ساناز، ) و طاهره قادری 

 ، بهار.3  ، شماره یکم، 11 دوره ایران، یشناسجامعه مجله ،«و عربستان ترکیه مالزی، ایران،

 ،و فرهنفگ مجلفه ،«ایفران در رانتفی ساختار یامدهایپ و هایژگیو»(، 1343، )اصغریعل قاسمی 

 .135   ،11ه  شمار اندیشه،

 ،ترجمفه: ،«اول جهفانی جنفگ از پس سیاسی تاریخ معاصر: خاورمیانه» (،1351) مهران، کامروا 

 دوم. چاپ قومس، رنش موسی پورموسی، سید قالیباف، محمدباقر

 ،سعودی عربستان امنیتی و اقتصادی سیاسی، رویدادهای تحلیلی بررسی» (،1351کامران، ) کرمی 

 تهران. صل ، مطالعات المللی، مرکز بین«6011 سال در

 ،مطالعات و علمی یهاپژوهش مرکز ،«عربستان استراتژی  نگاه در یمن» (،1350) کامران، کرمی 

 خاورمیانه. استراتژی 

 ،نظریفه پایفه بر عربستان و ایران رواب  در ناسازواری یهانهیزم واکاوی»(، 1353) ،نیافش متقی 

 .16شماره  سوم، سال سیاست، راهبردی یهاپژوهش ، فصلنامه«یانگارسازه

  :مهتففدی، محمففدعلی، )کارشففنا  خاورمیانففه(، مصففاحبه بففا سففایت تحلیلففی خبففر آنلففاین
www.khabaronline.ir 
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 ،نففت سیاسفی اقتصاد نظر از خاورمیانه مردمی یهاامیق تحلیل» (،1351، )دیسع دیس میرترابی»، 

 ، پاییز.119  ، 61 شماره المللی،سیاسی بین تحقیقات فصلنامه

 ،113   قومس، نشر تهران: ،«ایران نفت مسائل» (،1341) سعید، میرترابی. 

 منطقفه در عربسفتان و ایران اسلامی جمهوری رواب  یهاچالش» (،1345پرویز، ) نسب،نادری»، 

 ی ، پاییز. شماره سیاست، فصلنامه

 ،روزنامفه ،«اردن و عربسفتان نظفامی دخالت با یمن بحران گسترش» (،1344) حمیدرضا، ناسخ 

 ، آبان.3   خراسان،

 ،موازنه استراتژی از سعودی: عربستان خارجی سیاست در جهت تغییر» (،1351مسعود، ) همیانی 

 ی ، بهار. شماره ،65سال  خارجی، فصلنامه سیاست ،«فائتلا رهبری تا

 خاورمیانفه کشفورهای خارجی سیاست» (،1350) انوشیروان، احتشامی، ریموند و  بوش،هینه»، 

 صادق. امام دانشگاه انتشارات : تهران مساح، پور، مرتضیقهرمان رحمن ترجمه:

 خاورمیانه در هویت و قدرت یبندصورت عرب: جهان تحولات»(، 1350محمود، ) فام،یزدان»، 

 ، تابستان.6 شماره چهارم، راهبردی، سال مطالعات فصلنامه



 

 


