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ABSTRACT
The deepening challenge between Saudi Arabia and the Shiite Resistance Front can
be considered one of the most important challenges in the Middle East during its postISIS era. This issue has manifested itself with the emergence of Muhammad ibn alSalman and his covert and overt hostility towards the Shiites, especially in cases such as
the Yemeni war, conspiracies against the governments of Iraq and Syria, and the
escalation of the Cold War against the Islamic Republic of Iran. Has found the Middle
East openly at the forefront of security crises. In this article, the authors devote their
efforts to designing a strategic model for Muhammad Bin Salman during the defeat of
Donald Trump (as one of the most powerful and important supporters of Bin Salman)
against the Shiites. The research method is based on exploratory mix (qualitativequantitative).The statistical population of the present research is based on interviews
conducted with professors, elites and researchers in the field of political science,
regional studies, international relations and geopolitics. Assessment of the model: A
researcher-made questionnaire with relative cluster sampling method was distributed
among 60 samples. The validity of the questionnaire was confirmed by face and content
method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Data were
analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS
software. The results of the qualitative section indicate that Bin Salman's strategic
model towards the Shiites, especially in the period when Donald Trump lost the second
presidential election of the United States, has the following 16 dimensions: Causal
conditions (1. Security, 2. Intensification of Espionage Actions, 3. Intensification of Proxy
War), Underlying conditions (4. Emphasis on Pan-Arabism, 5. Attempt to form an
alliance with Israel, 6. Attempt to form an Arab NATO), Interventional conditions (7.
Development of arms deals, 8. Shiismophobia, 9. Extensive psychological warfare),
Strategic (10. Improving relations with Qatar, 11. Isolation of the Islamic Republic of
Iran, 12. Obtaining Oman's consent to join the Saudis, 13. Attempting to influence Again
in Iraq) and the consequences (14. intensification of militarism in the Persian Gulf 15.
intensification of insecurity in the Middle East and 16. intensification of WahhabismShiism confrontations). The results of the quantitative section showed that all
dimensions of the research paradigm model were confirmed.
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چکیده
تعميق چالش ميان عربستان سعودی و جبهه مقاومت شيعيان را ميتوان از مهمترین چالشهای موجود خاورميانه در دوران پسا داعـش
قلمداد نمود .این مسئله با ظهور محمدبنسلمان و خصومت نهان و عيان وی درقبال شيعيان بهویژه در مواردی همچـون جگـی یمـن،
توطئه عليه دولتهای عراق و سوریه و تشدید جگی سرد عليه جمهوری اسالمي ایران نمود یافته و خاورميانه را علگاً به کانون نخسـت
بحرانهای امگيتي مبدل نموده است .در این مقاله ،نویسگدگان تالش خود را صرف طراحي مدل راهبـردی محمـدبـنسـلمان در دوران
شکست دونالد ترامپ (بهمثابه یکي از قدرتمگدترین و مهمترین حامي بنسلمان) درقبال شيعيان نمودهاند .روش تحقيق مبتگيبر آميختـه
اکتشافي (کيفي – کمي) است .جامعه آماری مقاله حاضر مبتگي بر مصـاحبه بـا اسـاتيد ،نخب ـان و پژوهشـ ران حـوزه علـوم سياسـي،
مطالعات مگطقهای ،روابط بينالملل و ژئوپليتيک بوده است که با استفاده از روش گلوله برفي تا رسيدن بـه اشـبا نظـری بـا  20خبـره،
مصاحبه عميق انجام و در بخش کمي ،برای سگجش مدل ،پرسشگامه محققساختهای با روش نمونهگيری خوشهای نسبي بين  60نفر از
نمونهها توزیع شد .روایي پرسشگامه با روش صوری و محتوایي و پایایي آن با روش آلفای کرونباخ مورد تأیيد قرار گرفـت .دادههـا بـا
روش تحليل عاملي اکتشافي و تأیيدی با نرمافزارهای  SPSSو AMOSتحليل شد .نتایج بخـش کيفـي حـاکي از آن بـوده کـه مـدل
راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان بهویژه در دوراني که دونالد ترامپ در انتخابات دوره دوم ریاستجمهوری امریکا با شکسـت مواجـه
شد ،دارای  16بعد به شرح ذیل ميباشد :شرایط علي ( .1تشدید تروریسم .2 ،تشدید فعاليتهای جاسوسي .3 ،تشدید جگـی نيـابتي)
شرایط زميگهای ( .4تأکيدبر پانعربيسم .5 ،تالش برای ائتالف با رژیـم صهيونيسـتي .6 ،تـالش بـرای تشـکيل نـاتوی عربـي) شـرایط
مداخلهای ( .7توسعه قرادادهای تسليحاتي .8 ،شيعههراسي .9 ،جگی رواني وسيع) راهبردی ( .10بهبـود روابـط بـا قطـر .11 ،تـالش
برای انزوای ایران .12 ،جلب رضایت عمان برای پيوستن به سعودیها .13 ،تالش برای نفوذ مجدد در عـراق) و پيامـد (  .14تشـدید
ميليتاریزم در خليجفارس .15 ،تشدید ناامگيها در غرب آسيا و  .16تشدید تقابلگرایيهای وهابيسم -شيعيسم) است .نتایج بخش کمـي
نشان داد که تمامي ابعاد مدل پارادایمي پژوهش ،تأیيد شدند.
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مقدمه

اقدام ملکسلمان ،پادشاه عربستان سعودی در انتصاب پسرش ،محمد در مگصب والیتعهـدی در
آوریل  2015نهتگها شالودهشکگي مهمي در روند انتقال قدرت در این کشور بـوده اسـت (مسـعودنيا،
فروزان و عاليشاهي ،)147 :1395 ،بلکه سياستهای عمدتاً مبتگيبـر محافظـهکـاری نظـام عربسـتان
سعودی در یک شيب صـعودی تگـد بـه سـمتوسـوی وقـو برخـي رویـدادهای مهـم در غـرب
آسياسسوق یافت .بنسلمان در گام نخست ،از تمامي ابزارهای موجود برای تحکيم قـدرت خـویش
بهره برد .وی درادامه با ایجاد دو شورای سياسي -اقتصادی و نيز تمسک بـه اقتصـاد و توسـعه و بـا
بازساماندهي قـوانين حـاکم بـر آرامکـو و مـدیریت سياسـت نفتـي پادشـاهي ،نظـام سـعودی را از
الي ارشي سگتي به اقتدارگرایي فردی مگتقل کرد و تمامي ابزارهای سگتي موازنه و نظارت را درعمـل
خگثي کرد .دراینراستا ،مبارزه با مراکز قـدرت یکـي از اولویـتهـای محمـدبنسـلمان بـوده اسـت
(اسدی 1399 ،همچگين اميری مقـدم و دی ـران .)1398 ،دو مرکـز اصـلي قـدرت در پادشـاهي از
هگ ام تأسيس دولت سوم ،خاندان سعودی و نيز نهاد دیگي بوده است .بنسلمان ازطریق آميـزهای از
سرکوب و تطميع ،این دو نهاد سگتي را هدف گرفت (احمدیان .)22 :1399 ،بـنسـلمان درادامـه بـه
طرح و اجرای طيف وسيعي از اصالحات دروني در نظام عربستان سعودی مبادرت نمـود .اقـدامات
و اصالحات وسيعي همچون احيای حقوق بانوان سعودی (حقـوق شـهروندی) ،چـالش عميـق بـا
بسياری از شاهزادگان سعودی ،گسست عميق بنسلمان از وهابيسم سـگتي ایـن کشـور ،طـرح سـگد
توسعه ( 2030اختياری اميـری و دهرویـه )235 :1397 ،و  ...نشـان ر سياسـتهـای بـنسـلمان در
راستای تحقق یک نظام حداقل شبهتوسعهیافته مطابق ال وهای غربي در عربستان بوده اسـت (هـو
و شک.)33 :2020 ،1
مسئله مهم دراینميان ،سياستهای مبتگيبر افراط و تگدرویهای بنسـلمان چـه در عرصـههـای
داخلي و چه در ابعـاد خـارجي مـيباشـد .افـراط و تگـدرویهـایي کـه بعًـاً اعتراضـات و حتـي
هشدارهای متحدین راهبردی عربستان سعودی ،یعگي امریکا را نيز همراه داشته است (بهرامـيمقـدم،
 .)276 :1397در بعد خارجي ،رادیکاليسم را ميتوان یکي از مهمترین و برجستهتـرین رویکردهـای
بنسلمان دانست .تعميق تگشهـا ميـان سـعودیهـا و جمهـوری اسـالمي ایـران ،گسسـت قطـر از
1. Hope and Scheck
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و رجبي ،)953 :1397 ،شکست تغيير رژیم 1در عراق و سوریه ،هم ي نشان ر سياستهای مبتگيبـر
افراط و تگدرویهای بنسلمان در عرصه مگطقهای و بينالمللـي اسـت .مسـئله مهـم دی ـر ،بررسـي
روابط گسترده اقتصادی ،سياسي و امگيتي عربستان سعودی با غرب بهویژه امریکاست (حـاجيزاده و
حسگلو .)115-114 :1399 ،مسئلهای که نهتگها بسترساز حًور فعال امریکـا در مگطقـه شـده ،بلکـه
زنی خطر را برای جبهه مقاومت شيعيان بهویژه جمهوری اسالمي ایران بـهصـدا درآورده و درادامـه
عامل تشدیدساز رقابت بين تهران و ریـاض درقبـال نفـوذ در تعـدادی از کشـورهای متحدشـان در
مگطقه م شده است (آدمي و بهادرخاني 4 :1397 ،هوبارد.)123 :2020 ،2
اهميت این موضو را نيز ميتوان از دو بعد کالن مورد بررسي و مداقه قرار داد .نخسـت ،بسـط
و تشدید تگشهای بنسلمان و جمهوری اسـالمي ایـران باتأکيـدبر ائـتالف قدرتمگـد سـعودیهـا و
امریکا به ویـژه دونالـد ترامـپ در انـزوا ،تهدیـد و تحـریم جمهـوری اسـالمي ایـران در پسـاداعش
(بيرداسلي 3و همکاران .)119 :2020 ،واقعيت این است که با ظهور گروهـک تروریسـتي داعـش و
سقوط شهرهای مهمي از عراق و سوریه ،جمهوری اسالمي ایران عالوهبر حمایتهای لجسـتيکي از
متحدین خود یعگي دولتهـای اسـد در سـوریه و حيـدرالعبادی در عـراق ،دسـتاوردهای گروهـک
تروریستي را نهتگها با مشکالت عدیدهای مواجه نمود ،بلکه این مسئله زميگههای ائـتالف قدرتمگـدتر
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مرجعيت عربستان سعودی ميان کشورهای عرب خليجفارس ،جگی دامگهدار یمن (دوسـتمحمـدی

شيعيان در مگطقه را فراهم نمود .شکلگيری شبهنظاميان حشدالشـعبي در عـراق ،توسـعه روزافـزون
قدرت موشکي و نظامي حزباهلل لبگان ،ساختاربگدی نـوین نظاميـان شـيعه در افغانسـتان و ائـتالف
وسيع با انصاراهلل یمن .مسئلهای که هم رایـي شـيعيان مگطقـه راحـداقل در صـد سـال گششـته بـه
بيشترین ميزان خود رساند (فروزان ،عاليشاهي و مسعودنيا .)51 :1399 ،دوم سياستهای بنسـلمان
درقبال جبهـه شـيعيان بـه ویـژه جمهـوری اسـالمي پـس از شکسـت دونالـد ترامـپ در انتخابـات
ریاستجمهوری امریکا .این مسئله نيز زماني ملموستـر مـيشـود کـه جوبایـدن ،رئـيسجمهـوری
دموکرات امریکا ،تلویحاً به تهدید مستقيم سعودیها بهویژه در مسائلي همچون یمن ،ترور قاشـجقي
و برخي دی ر از سياستهای تگشزا اقدام نمود.
1. Regime Change
2. Hubbard
3. Beardsley
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صرفنظر از ایگکه محمدبنسلمان ،وليعهـد جـوان سـعودیهـا را شخصـيتي اسـتبدادمحور یـا
جاهطلب تلقي نمائيم یا خير باید به تحليلي عميـق ،مسـتدل و فـارز از هرگونـه جهـتگيـریهـای
ارزشي در رابطه با سياستهای وی درقبال شيعيان مگطقـه مبـادرت نمـود .بـههمـينسـبب ،تـالش
نویسگدگان در این پژوهش حول ارائه پاسخي مستدل و متقن به این سؤال است که :مـدل راهبـردی
محمدبنسلمان درقبال شيعيان مگطقه بهویژه جمهـوری اسـالمي ایـران پـس از کگـارهگيـری دونالـد
ترامپ از قدرت مبتگيبر چه مؤلفههایي خواهد بود؟ و درادامه ایـن مسـئله امگيـت مگطقـه را بـا چـه
چالشهایي مواجه خواهد کرد؟
درخصوص پژوهش های پيشين بایـد خاطرنشـان کـرد طيـف وسـيعي از تحقيقـات داخلـي و
خارجي درخصوص روابط و سياستهای عربسـتان سـعودی درقبـال جمهـوری اسـالمي ایـران و
شــيعيان مگطقــه وجــود دارد .بــهعگــوانمثــال شــهریاری در پژوهشــي( )1396معتقــد اســت عرصــه
تقابلجویي عربستان سعودی و جمهوری اسـالمي ایـران در ابعـاد امگيتـي و سياسـي و ژئـوپليتيکي
غرب آسيا از زمان سقوط صدام علگاً بـه ضـرر سـعودیهـا مگتهـي شـده اسـت .خـروو نيروهـای
امریکایي ،شکلگيری نيروهای شبهنظامي شـيعه ،نفـوذ نظـامي و امگيتـي جمهـوری اسـالمي ایـران،
سقوط حکومتهای سگي مشهب در بيداری اسالمي و ائتالف قدرتمگد جمهوری اسـالمي ایـران بـا
حوثيهای یمن برخي از مهمترین عواملي است که سعودیهـا تهدیـد جمهـوری اسـالمي ایـران را
بيشازپيش درک کردهاند .بيات و اسالمي ( )1397در پژوهش خود دليل اصلي تقابل ميان دو کشـور
را مسائل عيگي و ناشي از عوامل ژئوپليتيک و مگـافع مگطقـهای دانسـته و عوامـل غيرمـادی همچـون
هویت و ایدئولوژی را تگها تشدیدکگگده ایـن تقابـل ذکـر کـردهانـد .جـاوداني مقـدم و حریرفـروش
()1397در تحقيقي معتقدند که مهمترین متغيرهای مؤثر بر تغيير رویکرد محافظهکارانـه بـه تهـاجمي
در سياست خارجي عربستان درقبال نفوذ جمهوری اسالمي ایران عبارت اند از :تغيير نسـل نخب ـان
حاکم ،افول روابط امریکا و عربستان دردوره اوباما ،تًعيف هژموني امریکـا و تغييـر موازنـه قـوا در
غرب آسيا پس از بهار عربي و تقویت قدرت ایران و محور مقاومت در مگطقه .فـروزان و عاليشـاهي
( )1398در پژوهشي معتقدند عمده دالیل واپسگرایـي در روابـط عربسـتان سـعودی و جمهـوری
اسالمي ایران را ميتوان ذیل عوامل نرم و سخت قرار داد .عوامل سـخت شـامل توسـعه قرادادهـای
سگ ين نظامي و تسليحاتي و ميليتاریزهکردن غرب آسيا تالش برای گسترش تروریسم در جغرافيـای
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سعودیها در بحران عراق ،تجاوز نظامي سعودیها عليه یمن و جگبش انصـاراهلل و مواضـع ریـاض
درقبال مسئله فلسطين و سرکوب شيعيان عربستان است .عوامل نرم نيز شامل بسط روابط امگيتـي بـا
رژیم صهيونيستي ،مواضع خصمانه سعودیها درقبـال مـشاکرات هسـتهای ایـران (برجـام) و ایجـاد
شکاف در جبهه مقاومت شيعيان با تمرکز بر عراق است .غالمـي و همکـاران ( )1397در پژوهشـي
معتقدند چالشهای عربستان سعودی درقبال جمهوری اسـالمي ایـران بـهسـبب گسـترش تشـيع و
تقویت نفوذ ایران در خليجفارس و درنتيجه در کل غرب آسياست .بهعبارتدی ر ،تقابـلهـای ایـران
و عربستان در غرب آسيا بيشتر تحت تأثير هویت شيعي و انقالبي و هویت سگي و وهابي دو کشـور
قرار دارد .پيش اهيفرد و دی ران ( )1399در پژوهش خود معتقدند که مهمتـرین عوامـل تأثيرگـشار
بر تعميق چالشها و تگشها ميان دو کشور مسائلي شامل شکلگيری انقالب اسالمي در ایران ،پایـان
جگی تحميلي ،حادثه  11سپتامبر ،بيداری اسالمي ،ژئواکونوميک و مگـابع انـرژی ،ژئوپليتيـک شـيعه،
دستيابي ایران به انرژی هستهای ،رویکرد امگيتـي دو کشـور ،تحـوالت مگطقـهای و بـينالمللـي مثـل
رویکارآمدن محمدبنسلمان در عربستان و دونالد ترامپ در امریکا و نقش قدرتهای فرامگطقـهای
در روابط دو کشور است .حسيگي ( )1398در پژوهشـي معتقـد اسـت روابـط ایـران و عربسـتان را
جگی ایران و عراق ،حمله صدام به کویت در 1991ميالدی ،حمله امریکا به عراق در 2003مـيالدی،
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سياسي جمهوری اسالمي ایران ،نقشآفریگي اثرگشار ریاض در بحران سوریه ،مواضـع عمـلگرایانـه

جگی 33روزه رژیم صهيونيستي عليه حـزباهلل لبگـان مـورد گسسـت و واگرایـي قـرار داده اسـت.
اختياری اميری ( )1394در پژوهشي معتقد است تقابالت سـعودیهـا بـا جمهـوری اسـالمي ایـران
ماهيتي ضدشيعي و ایراني -انقالبي داشته و تعارض هویتي عربستان و ایران و رقابـتهـای ایـن دو
کشور در این قالب ،درحالحاضر مگجر به «هویتيشدن رقابتهای ژئوپلتيکي» شده و متعاقباً نيز ایـن
طيف از رقابتها را در غرب آسيا تشدید کرده است.
لوئيزا خيمگز سریولي)2018( 1در پژوهشي معتقد است ریشه چـالشهـای عربسـتان سـعودی و
جمهوری اسالمي ایران بهویژه در دوران پسابهار عربي بهصورتي کامالً نيابتي در کشـورهای یمـن و
بحرین نمود یافته است .بحریگيها در ائتالفي هم را با سعودیها عگاد خود را با ایـران نشـان داده و
عکس چگين وضعيتي در روابط یمن و عربستان سعودی دیده ميشود که در جگ ي تمـامعيـار عليـه
1. Cerioli
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یکدی ر بهسر مي برند .دیليپ هيرو )2019( 1در تحقيق خود معتقد اسـت کـه مـاداميکـه نيازهـای
اقتصادی و نفتي امریکا از عربستان سعودی تأمين ن ردد ،خصومت نهان و عيان دو کشـور عربسـتان
سعودی و جمهوری اسالمي ایران ادامه خواهد داشت .بهعبـارتدی ـر ،مگـافع اقتصـادی بـيشـمار
امریکایيها در مگطقه خليجفارس ،این کشور را مجاب ساخته است که روابط دو کشـور اسـالمي در
خليجفارس همواره با تگش و تهدید و چالش مواجه باشد .سيمون مابون )2018( 2در پژوهش خـود
به این نتيجه گيری دست یافت که ماداميکه خطر شبهنظاميـان شـيعه در مگطقـه همچـون حـزباهلل
لبگان ،حشدالشعبي عراق ،انصار اهلل یمن و  ...برای سعودیها ادامهدار باشـد ،بسـط روابـط امگيتـي و
نظامي ميان امریکا و عربستان سعودی نيز ادامهدار خواهد بود و این مسئله خاورميانه را بهمثابـه انبـار
باروتي خواهد نمود که هر لحظه در آستانه انفجار قرار دارد .اليه پاده )2018( 3در پژوهشـي بـه ایـن
نتيجهگيری دست یافت که یکي از سياستهای بنسلمان در تشدید چالشها با شيعيان مگطقه بسـط
روابط امگيتي و نظامي با رژیم صهيونيستي بوده است .چگين رویکردی بهزعم بنسلمان نهتگها امگيـت
سعودیها را بهبود ميبخشد ،بلکه نياز محض به حًور امریکا در مگطقه را کاسته و دامگه تهدیـدات
عليه جمهوری اسالمي ایران را نيز تعميق ميبخشد.
نوآوری مقاله کگوني را ميتوان از دو بعد اصلي مورد مداقه قرار داد.
نخست رویکرد و سياستهای بنسلمان درقبال جبهه شيعيان در دوران پساترامپ
دوم مهمترین رویکردهای امگيتي -سياسي بنسلمان درقبال شيعيان (بررسـي مسـئله کـاهش یـا
شدت تگشها) در دوران پساترامپ.
مواد و روشها

روش پژوهش ترکيبي ،و طرح پژوهش نيز از نو طرح پژوهش ،آميخته اکتشافي (کيفي -کمـي)
است.
جامعه آمـاری پـژوهش ،در بخـش کيفـي شـامل .1 :خبرگـان دانشـ اهي (اسـاتيد ،نخب ـان و
پژوهش ران حوزه علوم سياسي ،مطالعات مگطقهای ،روابط بـينالملـل و ژئوپليتيـک) و  .2برخـي از
1. Hiro
2. Mabon
3. Podeh
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در زميگه «علوم سياسي و مطالعات مگطقهای» انتخاب شدند که از روش نمونهگيری گلولـه برفـي تـا
رسيدن به اشبا نظری ،استفاده شد .در این بخش 40 ،نفر انتخاب شدند.
جامعه آماری پژوهش ،در بخش کمي شامل  8دانش اه و 18مرکز تحقيقاتي و به تعداد  150نفـر
بود .روش نمونهگيری پژوهش باتوجهبه جامعه آماری موردنظر ،بهصـورت نمونـهگيـری خوشـهای
نسبي چگدمرحلهای با فرمول کوکران و به تعداد  60نفر بـوده اسـت .پخـش پرسشـگامه بـهصـورت
تصادفي در خوشه و به نسبت جمعيت آن خوشه بود.
باتوجهبه ایگکه روش پژوهش ،در این ترکيبي بوده ،طي دو مرحله و به شرح ذیل انجام شد:
الف) بخش کيفي :این بخش از پژوهش برای شگاسایي مؤلفـههـای مـدل راهبـردی بـنسـلمان
درقبال شيعيان ،با انجام مصاحبه عميق از خبرگان و بهکارگيری فن گرندد تئوری1در محيط نرمافـزار
مکس.کيو.دی.ای .2انجام گرفت که مراحل کدگشاری باز ،کدگشاری محـوری و کدگـشاری انتخـابي
روی مصاحبههای عميق انجامگرفته از خبرگان ،انجام شـد و بـا انجـام تحليـل کيفـي در نـرمافـزار
مکس.کيو.دی.ای ،مدل راهبردی بنسلمان شگاسایي شده و بهصورت مدل پارادایمي ارائه شد.
ب) بخش کمي :برای آزمودن و کميسازی مدل راهبردی بنسلمان شگاسایيشده ،نياز بـوده کـه
در یک جامعه آماری ،مدل پارادایمي ،مورد آزمون قرار ب يرد .با نظرسگجي از ميان اسـاتيد ،محققـان
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تئوریسينهای امگيتي -نظامي ميباشد .بهمگظور نمونهگيری در بخش کيفي ،طيفي از آگاهـان کليـدی

و نخب ان حوزه علوم سياسي ،روابط بينالملل ،مطالعات مگطقهای وژئوپليتيـک و برخـي از نخب ـان
نظامي با پخش پرسشگامه بين آنها ،اطالعات موردنياز جمعآوری شد .آن ـاه بـهکـارگيری معـادالت
ساختاری ( )SEMدر محيط نرمافزار  ،AMOSدادهها تجزیهوتحليـل شـد تـا ابعـاد مـدل راهبـردی
بنسلمان درقبال شيعيان مگطقه شگاسایي شده و مورد آزمون قرار ب يرند.

1. Grounded Theory
2. MAXqda2018
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یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی

در بخش کيفي پژوهش ،محور اصلي سؤاالت پژوهش مربـوط بـه شگاسـایي و کشـف عوامـل
متأثر درخصوص ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربوط به سياسـت و یـا راهبـرد بـنسـلمان درقبـال
شيعيان بهعگوان مفهوم اصلي بود .برای نيل بـه ایـن موضـو  ،در مرحلـه اول ،مقولـههـای اصـلي و
مؤلفههای فرعي براساس کدگشاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبههای عميق و اکتشـافي
با خبرگان کليدی و انجام پاالیش کدهای مفهومي ارائه ميشود .برایناساس بـرای انجـام کدگـشاری
باز و محوری در مرحله اول ،دادهها در سطح جملـه و عبـارت بـرای هریـک از مصـاحبههـا مـورد
بررسي قرار گرفت و کدهای مفهومي از رونوشت مصاحبهها استخراو شـدند .در مرحلـه بعـدی بـا
انجام پاالیش و عمل کاهش ،این مؤلفهها درقالب مقولههای فرعي سازماندهي و بـا بررسـي مسـتمر
نامگشاری شدند .به مگظـور اطميگـان از سـازماندهي مگاسـب هریـک از مفـاهيم و مقـوالت ،مجـدداً
رونوشت مصاحبهها وارسي شد و با مرور این مقولهها بـهمگظـور رسـيدن بـه اشـبا مگطقـي بـرای
مقولههای اصلي و مقولههای فرعي صورت گرفت .کدگشاری باز و محوری ،زماني متوقف شـد کـه
یک طبقهبگدی معگادار پس از چگدین بررسي درباره رونوشت مصاحبهها حاصل شد .بـهطـورکلي از
تحليل دادههای کيفي پژوهش در مرحله کدگشاری  ،329کد مفهومي اوليه حاصل شد.
یافتههای بخش کيفي درقالب یافتههای حاصل از نتایج کدگشاری با رویکرد تحليل و مفـاهيم از
دادههاست .ابتدایيترین کار در این مرحله کدگـشاری بـاز اسـت .بـرایناسـاس مفـاهيم مشـترک از
واحــدهای ضــبط احصــا و کــدهای مشــترک شــمارش شــد .نتــایج کدگــشاری بــاز و شــماره کــد
مصاحبهشونده به هریک از عوامل از نظر خبرگان ،مورد بررسي قرار گرفت .جدول شماره ( )1ابعـاد
و شاخصهای (کدگشاری باز) را نشان ميدهد.
جدول  .1ابعاد و شاخصهای مدل
شاخص (کدگزاری محوری)

ابعاد (کدگزاری باز)
تالش گسترده برای قوام مجدد گروههای تروریستی و بنیادگرایی در منطقه

امنیتی

تالش برای حضور رژیم صهیونیستی در خلیجفارس
افزایش اقدامات تروریستی در مرزهای جمهوری اسالمی
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تالش برای گسترش فعالیتهای جاسوسی
امنیتی

افزایش عملیاتهای تروریستی در عراق و سوریه
منع حضور تئوریسینهای نظامی ایران بهویژه در یمن
بسط مرجعیت وهابیسم در منطقه
تالش گسترده برای توسعه نفوذ مجدد در عراق
تالش گسترده برای تحقق پان عربیسم

هویتی

شیعههراسی وسیع
تالش برای تنشزدایی با قطر
تالش برای سرکوب انصاراهلل یمن
تالش برای اقناع عمان در پیوستن به جبهه عربی خلیجفارس
بسط روابط سیاسی با اتحادیه اروپا
تالش برای محکومیت جمهوری اسالمی ایران در مراجع بینالمللی

سیاسی

بسط روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی
بسط روابط سیاسی با چین و روسیه
تالش برای تشدید جنگ نیابتی با ایران
نقش مؤثر در تشدید تحریمهای ایرانی
نقش مستقیم در حمایتهای اقتصادی از ترامپ

اقتصادی

ایجاد شوک در کاهش قیمت شدید قیمت نفت
حمایتهای اقتصادی وسیع از گروههای تروریستی همچون داعش ،طالبان ،القاعده و..
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شاخص (کدگزاری محوری)

ابعاد (کدگزاری باز)

حمایتهای وسیع اقتصادی از مدارس علمیه وهابیسم در کشورهای افغانستان،
پاکستان و حتی مرزهای ایران
تالش برای تحقق ناتوی عربی -عبری
بسط قراردادهای سنگین نظامی با امریکا و دول متحد
نظامی

تالش برای دستیابی به انرژی هستهای
افزایش حمالت نظامی به یمن
افزایش تعداد پایگاههای نظامی
محدودیت وسیع برای شیعیان در مسئله حج و زیارت
تالش وسیع برای بازخوانی مفهوم خالفت

فرهنگی

جنگ رسانهای و روانی وسیع
تالش برای تعمیق قومیتگرایی بهویژه در سوریه و لبنان
تعمیق چالشهای ایدئولوژیک
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در مرحله سوم و نهایي ،مرحله کدگشاری انتخابي صورت مي پشیرد .اصوالً درمرحلـه سـوم یـا
مرحله کدگشاری انتخابي ،فرایگد کدگشاری تا مرحلهای ادامه دارد که از آن پس اطالعات شـما در آن
دسته اصلي اضافه نميشود ،سپس کدگشاری متوقف ميشـود .ایـن مرحلـه اشـبا نـام دارد .هـدف
نظریهپردازی بگيادی ،توليدنظریه است نه توصيف صرف پدیده .بـرای تبـدیل تحليـلهـا بـه نظریـه،
طبقهها باید به طور مگظم بـه یکدی ر مربوط شوند .کدگشاری انتخابي (براسـاس نتــایج دو مرحلــه
قبلـي کدگشاری) مرحله اصلي نظریهپردازی است .به ایـن ترتيـب کـه طبقـه محـوری را بـه شـکل
نظاممگد به دی ر طبقـههـا ربـط داده و آن روابـط را در چـارچوب یــک روایــت ارائــه کــرده و
طبقههایي را که به بهبود و توسعه بيشتری نياز دارنـد اصـالح مـيکگـد .در ایـن مرحلـه پژوهشـ ر
برحسب فهم خود از متن پدیده موردمطالعه ،یـا چـارچوب مـدل پـارادایم را بــهصــورت روایتـي
عرضه مي کگد یا مدل پارادایم را به هم ميریزد و بهصورت ترسيمي نظریه نهایي را نشان ميدهد.
جدول .2شکلدهی طبقات اصلی نظریه
طبقات اصلی

مقوالت

متغیرهای علی

تشدید تروریسم ،تشدید فعالیتهای جاسوسی ،تشدید جنگ نیابتی

متغیرهای زمینهساز

تالش برای ائتالف با رژیم صهیونیستی ،تالش برای تشکیل ناتوی عربی و تأکید بر
پانعربیسم

متغیرهای مداخلهای

جنگ روانی وسیع ،شیعههراسی ،توسعه قرادادهای تسلیحاتی

متغیرهای راهبردی

تالش برای انزوای ایران ،بهبود روابط با قطر ،جلب رضایت عمان برای پیوستن به سعودیها
و تالش برای نفوذ مجدد در عراق

مدل پارادایمي حاصل از تحليل کيفي در شکل  1نمایش داده شده است:
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شکل  .1مدل پارادایمی پژوهش در محیط نرمافزار مکس کیودا

یافتههای بخش کمی
آمار توصیفی

در بررسي توصيفي آزمودنيهای تحقيق 88 ،نفرمرد ( 88درصد) و  12نفرزن (12درصـد) و 48
نفر استاد دانش اه (استادیار به باال) ( 48درصـد) و  52نفـر محقـق ،پژوهشـ ر و دانشـجوی مقطـع
دکتری (  52درصد) بودهاند.
آمار استنباطی

در این مرحله ابتدا روایي صوری پرسشگامه حاصل از مرحله کيفي ،طـي نظرسـگجي از چگـدین
خبره و انجام اصالحات مورد نظر آنها تأیيد شد و براساس محاسـبه  CVRو  CVIبـرای هریـک از
گویهها ،روایي محتوایي پرسشگامه ،مورد تأیيد یک گروه  20نفره متشـکل از خبرگـان دانشـ اهي و
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پژوهش اهي قرار گرفت ،بهطوریکه محدوده  CVRو  CVIبرای هریک از گویهها بين  0/8تـا 1/0
بهدست آمد .برای سگجش مدل ،پرسشگامه حاصل از مرحلـه کيفـي بعـد از تأیيـد پایـایي ،بـا روش
نمونهگيری خوشهای نسبي در بين  60تن از نمونهها توزیع و دادهها با روش تحليل عاملي اکتشـافي
و تأیيدی با نرمافزارهای  SPSSو  AMOSتحليل شد.
سؤال ويژه اول :مهمترین ابعاد و مؤلفههای مدل راهبردی محمدبنسلمان درقبال شيعيان مگطقـه،
کدامگد؟
برای تشخيص این مسئله که تعداد دادههای موردنظر ( اندازه نمونـههـا و رابطـه بـين متغيرهـا)
برای تحليل عاملي مگاسب هستگد یا خيـر ؟ از شـاخص آزمـون تگاسـب کـایزر – مـایر 1و آزمـون
بارتلت 2اسـتفاده شـد .آزمـون تگاسـب کـایزر– مـایر شاخصـي از کفایـت نمونـهگيـری اسـت کـه
کوچکبودن هبست ي جزئي بين متغيرها را بررسي ميکگد.
جدول  .2نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای سازه پژوهش
سازه

شرایط علی

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله ای

راهبرد (راهکار)

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت
KMO

0/853

Barttlett

1878/272

Df

120

P-Value

0/0009

KMO

0/861

Barttlett

2017/364

Df

120

P-Value

0/0009

KMO

0/782

Barttlett

1314/198

Df

55

P-Value

0/0009

KMO

0/854

Barttlett

3792/804

)1. KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy
2. Bartlets Test of sphericity
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سازه
راهبرد (راهکار)

نتایج ( پیامد)

Df

496

P-Value

0/0009

KMO

0/938

Barttlett

1613/066

Df

105

P-Value

0/0009

جدول ( )2نشان ميدهد ،مقـدار ( KMOکفایـت نمونـهبـرداری) برابـر ،0/782 ،0/861 ،0/853
 0/854و  0/938برای هریک از شرایط علي ،زميگهای ،مداخلهای ،راهبرد و پيامد و سطح معگـيداری
آزمون کرویت بارتلت برابر  0/0009است .بگابراین ،عالوه بر کفایت نمونـهبـرداری ،اجـرای تحليـل
عاملي بر پایه ماتریس همبست ي موردمطالعه نيز قابل توجيه خواهد بود .جدول ( )3نتایج مربوط بـه
عوامل استخراوشده و درصد واریانس تبيينشده توسـط ابعـاد شـرایط علـي ،زميگـهای ،مداخلـهای،
راهبرد و پيامد را نشان ميدهد.
جدول  .3عوامل استخراجشده و درصد واریانس تبیینشده توسط ابعاد مدل پارادایمی
مقادیر ویژه اولیه
ابعاد
کل

تشدید
تروریسم

5/64

در صد از
واریانس

35/27

مجموع توان دوم بارهای عاملی

مجموع توان دوم بارهای عاملی

استخراجشده

بعد از چرخش واریماکس

درصد از
واریانس

کل

تجمعی

35/27

5/64

در صد از
واریانس

35/27

درصد از
واریانس

کل

تجمعی

35/27

3/38

در صد از
واریانس

21/15

درصد از

تحليل رویکرد راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان و چالشهای امنيتي -دفاعي جبهه مقاومت

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت

واریانس
تجمعی

21/15

تشدید
فعالیتهای
جاسوسی

1/74

10/90

46/17

1/74

10/90

46/17

3/17

19/84

41/00

تشدید جنگ
نیابتی

1/64

10/26

56/44

1/64

10/26

56/44

2/46

15/36

56/35

تشدید
پانعربیسم

5/39

33/71

33/71

5/39

33/71

33/71

3/71

23/22

23/22

ائتالف با
اسرائیل

2/33

14/56

48/27

2/33

14/56

48/27

3/02

18/85

42/07
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مقادیر ویژه اولیه
ابعاد
کل

تشکیل ناتوی
عربی

1/83

در صد از
واریانس

11/46

مجموع توان دوم بارهای عاملی

مجموع توان دوم بارهای عاملی

استخراجشده

بعد از چرخش واریماکس

درصد از
واریانس

کل

تجمعی

59/74

1/83

در صد از
واریانس

11/46

درصد از
واریانس

کل

تجمعی

59/74

2/80

در صد از
واریانس

17/49

درصد از
واریانس
تجمعی

59/56

توسعه
قرادادهای
تسلیحاتی

3/60

32/70

32/70

3/60

32/70

32/70

2/76

25/13

25/13

شیعه هراسی

2/49

22/68

55/38

2/49

22/68

55/38

2/55

23/14

48/27

جنگ روانی
وسیع

1/49

13/58

68/95

1/49

13/58

68/95

2/28

20/69

68/95

تنشزدایی با
قطر

7/98

24/94

24/94

7/98

24/94

24/94

4/56

14/26

14/26

تالش برای
انزوای ایران

2/71

8/46

33/40

2/71

8/46

33/40

3/81

11/91

26/17

جلب رضایت
عمان برای
پیوستن به
سعودیها

2/53

تالش برای
نفوذ مجدد در
عراق

1/62

تالش برای
تعمیق
تحریمهای
ایران

6/01

7/91

5/08

40/07

41/31

46/38

40/07

2/53

1/62

6/01

7/91

5/08

40/07

41/31

46/38

40/07

3/61

2/86

4/24

11/27

8/94

28/30

37/44

46/38

28/30

برای بررسي مدل پژوهش از تحليل عاملي تأیيدی مرتبه دوم استفاده شده کـه نتـایج در جـدول
( )4به شرح ذیل آمده است:
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ابعاد مدل راهبردی بنسلمان در قبال

ضرایب

شیعیان و چالشهای امنیتی شیعیان

استاندارد

تشدید تروریسم

0/59

6/715

تشدید فعالیتهای جاسوسی

0/78

8/347

0/0009

تشدید جنگ نیابتی

0/75

8/224

0/0009

معنیدار است.

تشدید پانعربیسم

0/60

6/013

0/0009

معنیدار است.

ائتالف با رژیم صهیونیستی

0/67

6/692

0/0009

معنیدار است.

تشکیل ناتوی عربی

0/56

6/179

0/0009

معنیدار است.

توسعه قرادادهای تسلیحاتی

0/61

5/847

0/0009

معنیدار است.

شیعههراسی

0/39

3/820

0/0009

معنیدار است.

جنگ روانی وسیع

0/41

3/654

0/0009

معنیدار است.

تنشزدایی با قطر

0/56

6/807

0/0009

معنیدار است.

تالش برای انزوای ایران

0/77

8/866

0/0009

معنیدار است.

جلب رضایت عمان برای پیوستن به سعودیها

0/73

9/833

0/0009

معنیدار است.

تالش برای نفوذ مجدد در عراق

0/59

7/421

0/0009

معنیدار است.

تالش برای تعمیق تحریمهای ایران

0/61

5/846

0/0009

معنیدار است.

مقادیر t

P-Value

نتایج

0/0009

معنیدار است.
معنیدار است.

باتوجهبه ایگکه نتایج (پيامد) دارای سه بعد است ،بگابراین انجام تحليل عاملي مرتبـه سـوم بـرای
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جدول  .4تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیینکننده مدل پارادایمی پژوهش

آن امکانپشیر نميباشد .از دی اه نمونهها ،ابعاد پانزدهگانه مدل اکتشافي بهعگوان سـازههـای مـدل در
تبيين مدل راهبردی محمدبنسلمان درقبال جبهه مقاومت ،تأثير معگيداری دارد .برای اولویـتبگـدی
ابعاد تبيينکگگده مدل ،باتوجهبه ضرایب استاندارد تحليل عاملي مرتبه دوم مالحظه ميشـود کـه بعـد
تروریسم در اولویت اول و بعد تالش برای تعميق تحریمهای ایران در اولویت نهایي قرار ميگيرد.
سؤال ويژه دوم :تحليل مسير مدل مدل راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان چ ونه است؟
برای بررسي سؤال دوم پژوهش با استفاده از تحليل مسير در مدل پژوهش به بررسي روابط بـين
ابعاد مدل راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان پرداخته شد .جدول ( )5تحليـل مسـير مـدل پـارادایمي
پژوهش را در حالت ضرایب استاندارد نشان ميدهد:
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جدول  .5تحلیل مسیر مدل پارادایمی پژوهش
مسیرها

ضرایب

مقادیر t

P-Value

نتایج

شرایط علی بر مقوله اصلی

0/59

5/379

0/0009

معنیدار است.

مقوله اصلی بر راهبردها (راهکارها)

0/22

3/018

0/0009

معنیدار است.

شرایط زمینهای بر راهبردها (راهکارها)

0/57

4/018

0/016

معنیدار است.

شرایط مداخلهای بر راهبردها (راهکارها)

0/49

3/194

0/0009

معنیدار است.

راهبردها (راهکارها) بر نتایج (پیامدها)

0/70

4/650

0/0009

معنیدار است.

استاندارد

سؤال ويژه سوم :اولویتبگدی هریک از ابعاد مدل راهبردی بـنسـلمان درقبـال شـيعيان چ ونـه
است؟
باتوجهبه ایگکه در بخش مربوط به تحليل عاملي تأیيد مرتبه دوم به اولویتبگدی هریـک از ابعـاد
تبيينکگگده مدل راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان پرداخته شد ،در این بخش ،بررسي اولویـتهـا بـا
استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید .بيشترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به متغير نتـایج بـا
ميان ين رتبه  ،4/27دومين اولویت مربوط به مقوله اصلي بـا ميـان ين رتبـه  ،4/26سـومين اولویـت
مربوط به شرایط مداخلهای با ميان ين رتبه  ،3/54چهارمين اولویت مربوط به راهبرد با ميان ين رتبـه
 ،3/39پگجمين اولویت مربوط به شرایط زميگهای با ميان ين رتبـه  3/01و کمتـرین اولویـت ازلحـاظ
عملکردی مربوط به مقوله علي با ميان ين رتبه  2/53بوده است .در شرایط علـي ،بيشـترین اولویـت
ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد تشدید تروریسم با ميان ين رتبه  2/16و کمتـرین اولویـت ازلحـاظ
عملکردی مربوط به بعد تشدید جگی نيابتي با ميان ين رتبه  1/76بوده اسـت .در شـرایط زميگـهای،
بيشترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد تأکيـد بـر پـانعربيسـم بـا ميـان ين رتبـه  2/28و
کمترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد ناتوی عربي با ميان ين رتبـه  1/69بـوده اسـت .در
شرایط مداخلهای ،بيشترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد توسعه قرادادهای تسـليحاتي بـا
ميان ين رتبه  2/24و کمترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد جگی رواني وسيع با ميـان ين
رتبه  1/62بوده است .در راهبردها ،بيشترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد بهبـود روابـط
با قطر با ميان ين رتبه  2/99و کمترین اولویت ازلحاظ عملکـردی مربـوط بـه بعـد جلـب رضـایت
عمان برای پيوستن به سعودیها با ميان ين رتبه  1/94بوده است .در نتایج ،بيشترین اولویت ازلحـاظ
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ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد تشدید تقابلگرایيهای وهابيسم -شيعيسـم بـا ميـان ين رتبـه 1/42
بوده است.
نتیجه گیری و ارائه مدل پژوهش

مقاله حاضر درپي طراحي مدل راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان بوده و با بهرهگيـری از روش-
های کيفي و کمي به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شـد .طبـق نتـایج بخـش کيفـي ،مـدل پـارادایمي
پژوهش دارای شانزده بعد بوده و طبق نتایج بخش کمي ،ابعاد تروریسم (ضریب مسير  ،0/59مقـادیر
تي  5/379و مقدار  ،)0/0009 p-valueتشدید فعاليـتهـای جاسوسـي ( 8/347 ،0/78و ،)0/0009
تشدید جگـی نيـابتي ( 8/224 ،0/75و  ،)0/0009تأکيـد بـر پـانعربيسـم ( 6/013 ،0/6و ،)0/0009
تالش برای ائتالف با رژیم صهيونيستي ( 6/692 ،0/67و  ،)0/0009تالش برای تشکيل ناتوی عربـي
( 6/179 ،0/56و  ،)0/0009توسعه قرادادهـای تسـليحاتي ( 5/847 ،0/61و  ،)0/0009شـيعههراسـي
وسيع ( 3/82 ،0/39و  ،)0/0009جگی رواني وسيع ( 3/654 ،0/41و  ،)0/0009بهبود روابط بـا قطـر
( 6/807 ،0/56و  ،)0/0009تالش بـرای انـزوای ایـران ( 8/866 ،0/77و  ،)0/0009جلـب رضـایت
عمان برای پيوستن به سعودیهـا ( 9/833 ،0/73و  ،)0/0009تـالش بـرای نفـوذ مجـدد در عـراق
( 7/421 ،0/59و  ،)0/0009تشدید ميليتـاریزم در خلـيجفـارس( 8/633 ،0/56و  ،)0/0009تشـدید
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عملکردی مربوط به بعد تشدید ميليتاریزم در خليجفارس با ميان ين رتبـه  1/58و کمتـرین اولویـت

ناامگيها در غرب آسـيا ( 8/936 ،0/51و  ،)0/0009تشـدید تقابـلگرایـيهـای وهابيسـم -شيعيسـم
( 9/263 ،0/43و  )0/0009تبيينکگگده مدل راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان ميباشد.
نتایج یافتههای مقاله حاضر درراسـتای تحقيـق شـهریاری ( )1396قـرار دارد کـه جگـی نيـابتي
عربستان سعودی و ایران با شکلگيری شبهنظاميان یمـن و عـراق و لبگـان ازیـکسـو و گـروههـای
بگيادگرای اسالمي در مگطقه تشدید یافته است .همچگين یافتههای مقاله حاضـر همسـوی یافتـههـای
تحقيق بيات و اسـالمي ( )1397قـرار دارد کـه تشـدید چـالشهـای ایـدئولوژیک را عامـل تعميـق
چالشهای بنسلمان و جمهوری اسالمي ایران ميداند .مطابق یافتههای پـژوهش مقـدم جـاوداني و
حریرفروش( )1397که افول هژموني امریکا بهویژه در دوران اوباما و مسئله توازن قوا ميان عربسـتان
و ایران را عامل تشدید چالش ميان دو کشور دانسته بود ،یافتههای مقاله نشان داد کـه احيـای مگـافع
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امریکا و خطر شيعيان مگطقه یکي از دالیل مهم تشدید بحران در روابط دو کشور بـهویـژه در دوران
والیتعهدی بنسلمان بوده است .مطابق یافتههای مقاله فروزان و عاليشاهي ( )1398که معتقـد بودنـد
عمده دالیل واپسگرایي در روابط عربستان سعودی و جمهـوری اسـالمي ایـران را مـيتـوان ذیـل
عواملي همچـون توسـعه قرادادهـای سـگ ين نظـامي و تسـليحاتي و ميليتـاریزهکـردن غـرب آسـيا
(خاورميانــه) ،تــالش بــرای گســترش تروریســم در جغرافيـای سياسـي جمهــوری اســالمي ایـران،
نقشآفریگي اثرگشار ریاض در بحران سوریه ،مواضع عملگرایانه سعودیها در بحران عـراق ،تجـاوز
نظامي سعودیها عليه یمن و جگبش انصاراهلل و مواضع ریاض درقبـال مسـئله فلسـطين و سـرکوب
شيعيان عربستان است .مقاله حاضر نيز نشان داد موارد مشکور نقش مؤثری در تشدید سياسـتهـای
بحرانزای بنسلمان عليه ایران داشته است .یافتههای مقاله غالمـي و همکـاران ( )1397درراسـتای
مقاله حاضر قرار دارد چراکه مطابق یافتههای مقاله کگوني ،چـالشهـای عربسـتان سـعودی درقبـال
جمهوری اسالمي ایران بهسبب گسترش تشيع و تقویت نفوذ ایـران در خلـيجفـارس و درنتيجـه در
کل خاورميانه است .بهعبارتي دی ر ،تقابلهای ایران و عربستان در غـرب آسـيا بيشـتر تحـت تـأثير
هویت شيعي و انقالبي و هویت سگي و وهابي دو کشور قرار دارد .همچگين مطابق یافتـههـای مقالـه
پيش اهيفرد و دی ران در مقالهای ( )1399یافتههای مقاله حاضـر نشـان داد کـه مهـمتـرین عوامـل
تأثيرگشار بر تعميق چالشها و تگشها ميان دو کشور مسائلي شامل شکلگيری انقـالب اسـالمي در
ایران ،ژئوپليتيک شيعه ،دستيابي ایران به انرژی هستهای ،رویکرد امگيتي دو کشور ،تحوالت مگطقـهای
و بينالمللي و نقش قدرتهای فرامگطقه ای در روابط دو کشور ميباشد .همچگين یافتـههـای مقالـه
حاضر ،نقش گروههای شبهنظامي شيعه در مگطقه و تأثير مسـتقيم امریکـا نقـش مهمـي در واگرایـي
روابط دو کشور داشته است که این مسئله یافتههای مقاله کگوني را مطابق یافتـههـای مقالـه حسـيگي
( )1398قرار داده است .یافتههای مقاله اختياری اميری ( )1394نشان داد چالشهای هـویتي یکـي از
دالیل اصلي ریشه های بحران در روابط ایران و عربسـتان سـعودی بـوده اسـت کـه ایـن مسـئله در
همسویي با مقاله حاضر قرار دارد .همچگين مطابق یافتههای مقاله سریولي ( )2018جگـی نيـابتي دو
کشور ایران و عربستان درخصوص کشورهای یمن و بحرین بهوضوح دیده ميشود .یافتههای مقالـه
حاضر نيز بر مسئله جگی نيابتي دو کشور در کشورهایي همچـون عـراق و سـوریه و یمـن بـر ایـن
مسئله صحه ميگشارد .یافتههای مقاله هيرو ( )2019نيز مطابق یافتههای مقاله کگوني نشاندهگده ایـن
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تحریمها عليه ایران یکي از دالیل مهم دو کشور بوده است .مطابق یافتـههـای مقالـه مـابون ()2018
یافتههای مقاله کگوني نيز نشان داد که خطر شبهنظاميـان شـيعه در مگطقـه همچـون حـزباهلل لبگـان،
حشدالشعبي عراق ،انصار اهلل یمن و  ...برای سعودیها ادامهدار باشد ،بسط روابـط امگيتـي و نظـامي
ميان امریکا و عربستان سعودی نيز ادامهدار خواهد بود و این مسئله خاورميانه را بهمثابه انبار بـاروتي
خواهد نمود که هر لحظه در آستانه انفجار قـرار دارد .درنهایـت یافتـههـای مقالـه حاضـر همسـو و
همراستا با یافتههای مقاله پاده ( )2018قرار دارد که معتقد بود که یکي از سياستهای بنسـلمان در
تشدید چالشها با شيعيان مگطقه بسط روابـط امگيتـي و نظـامي بـا رژیـم صهيونيسـتي بـوده اسـت.
درنهایت نيز مدل پارادایمي حاصل از تحليل کيفي بهصورت زیر نمایش داده ميشود:

تحليل رویکرد راهبردی بنسلمان درقبال شيعيان و چالشهای امنيتي -دفاعي جبهه مقاومت

مسئله است که جگی اقتصادی سعودیها عليـه ایـران در مسـائلي همچـون شـوک نفتـي و تشـدید

شکل .2مدل راهبردی بنسلمان درقبال شیعیان و چالشهای امنیتی -دفاعی جبهه مقاومت در دوران پساترامپ
منبع( :نویسندگان مقاله)
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براساس هدف مقاله که طراحي مدل راهبردی بنسلمان درقبـال شـيعيان مـيباشـد و همچگـين
براساس شاخصها و ميزان اهميت و تکرارپشیر آنان از کـه مگـتج از پاسـخ بـه پرسشـگامه و تحليـل
ازسوی نخب ان علمي و دانش اهي صورت گرفته است که شکل مدل طراحيشده بـهصـورت ذیـل
ارائه ميشود .بهدی رسخن ،به تعبير نویسگدگان ،باتوجهبه حًور محمدبنسلمان در قدرت بـهنظـر
ميرسد مهمترین دالیل ظهور مجدد و تشدید فعاليتهای تروریستها در مگطقه مبتگيبر چهار متغـر
کالن باشد .این چهار متغير کالن بهترتيب عبارتگد از :متغيرهای علي ،متغيرهای زميگهساز ،متغيرهـای
راهبردی و متغيرهای مداخلهای.
متغیرهای علی :مگظور از متغيرهای علي ،متغيرهایي است که بسترساز تشدید چالشهـا و تعميـق
بحرانها (باتأکيدبر رویکردهای بنسلمان درقبال شيعيان ) ميباشگد .در این رابطه نویسگدگان ،بر سـه
عامل مهم تشدید تروریسم ،تشدید فعاليتهـای جاسوسـي و تشـدید جگـی نيـابتي تأکيـد دارنـد.
دراینميان ،تشدید تروریسم ،بهمثابه متغيری خطرناک عليـه ائـتالف جبهـه شـيعيان تلقـي مـيشـود.
مسئلهای که در عراق و سوریه بهویژه گروههای شيعي حامي ایران و مخالف ایران بارهـا و بارهـا بـه
جبهه مقاومت آسيبهای جدی وارد نمود.
متغیرهای زمینهساز :مگظور از متغيرهای زميگهساز ،مؤلفههایياند که زميگـهسـازان اتخـاذ و اجـرای
سياستهای چالشبران يز بنسلمان عليه جبهه مقاومت شـيعيان مـيباشـگد .بـه عقيـده نویسـگدگان،
دراین رابطه ميتوان از سه متغير اصلي و اثرگشار تالش برای ائتالف بـا رژیـم صهيونيسـتي ،تـالش
برای تشکيل ناتوی عربي و تأکيد بر پانعربيسم نام بـرد .مگظـور از متغيـر نخسـت ،شـرایط دولـت
عربســتان ســعودی پــس از شکســت در انتخابــات ریاســتجمهــوری و ازدســتدادن یکــي از
قدرتمگدترین متحد عربستان سعودی ميباشد .درخصـوص متغيـر دوم ،بایـد از قـدرت روزافـزون
جبهه مقاومت شيعيان در ابعاد نظامي در مگطقه و شکست در سياست تغيير رژیم در عراق و سـوریه
و ائتالف قدرتمگد شيعيان مگطقه با جمهوری اسالمي ایران نام بـرد .درخصـوص متغيـر سـوم ،بایـد
خاطرنشان کرد که یکي از رویکردهای مهم بنسلمان ،پررنینمودن ناسيوناليسـم عـرب بـهویـژه در
کشورهایي همچون عراق ،لبگان ،سوریه بوده است تا با این استفاده از ایـن رویکـرد بتوانـد متحـدین
شيعه و عرب جمهوری اسالمي ایران را از ائتالف قدرتمگد با یکدی ر باز دارد .اوو چگـين سياسـتي
ازسوی بنسلمان دیدار وی با مقتدیصدر رهبر جگبش صدر عراق بوده است.
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چالشها عليه شيعيان را تسهيل ميکگد .بهعبارتدی ر ،این متغيـر ،نقـش محـرک در تحقـق اهـداف
بنسلمان عليه شيعيان را ایفا ميکگد .در این رابطه ،نویسگدگان قائل به سه نو متغيرهـای مداخلـهای
اصلي ميباشگد :نخست جگـی روانـي وسـيع ،دوم شـيعههراسـي و درنهایـت توسـعه قرادادهـای
تسليحاتي.
متغیرهای راهبردی :مقصـود از متغيرهـای راهبـردی ،مهـمتـرین راهبردهـای محتمـل مگطقـهای
بنسلمان عليه ایران و جبهه مقاومت ميباشد .دراینراستا ،نویسگدگان بـر چهـار متغيـر مهـم تـالش
برای انزوای ایران ،بهبود روابط با قطر ،جلب رضایت عمان برای پيوسـتن بـه سـعودیهـا و تـالش
برای نفوذ مجدد در عراق تأکيد دارند.
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متغیرهای مداخلهای :مگظور از متغيرهای مداخلهای ،رویکردها و سياستهایي اسـت کـه تعميـق
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تغيير والیتعهدی بر ساختار سياست خارجي عربستان سعودی ،فصـلگامه رهيافـتهـای سياسـي و بـينالمللـي ،دوره
هشتم ،ش .172-137 :47
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