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چکیده 
دریای سرخ ،مناطق اطراف آن و کشورهای شمال آفریقا در سالهاای ایرار در مرکاو هوت ااا ت ااار ارار
گرفته ااد و بسراری از دراهای منطقهای و ت اار درصدد هوسعه و بسط حضور و افوذ یویش در این مکاان
راهبردی هستند .طب های درا در غرب آسرا ارو در چند سال گذشته ر ابتهای یویش را بارای هعمراق
حوزه درا در دریای سرخ را آغاز امودهااد .در کنار ر ابت های هاریخر در یلرجفاار و یاورمراااه ،اماروزه
دریای سرخ به سومرن کااون م م ر ابت مبدل گشته است .در این برن عربستان سعودی با یروشار شاتابان
به سمت ایجاد هرهرباا منطقه ای تدید در دریای سرخ حرکت امود که این ا دام اقاش و اهمرات باربادیل
دریای سرخ در معادالا منطقهای و فرامنطقهای را آشکار کرد .هدف اصلر ایان ژاهوهش واکااوی و شانایت
ریشه ها ،اهداف و سراستهای استراههیک عربستان با محوریت دریای سرخ و هاث رر چنارن سراساتهاایر بار
امنرت ملر تم وری اسالمر ایران است .سؤال اصلر مقاله این اسات کاها اولویاتهاای راهباردی عربساتان
سعودی در دریای سرخ چرستا و اهخاذ چنرن راهبردهایر چه هاث رری بار امنرات ملار ایاران داردا موازااه
سازی علره ه دیداهر چون محور ایران -ااصاراهلل و محور هرکره – طر اولویتهای استراههیک عربساتان بارای
اقشآفرینر در دریای سرخ است که موفقرت چنرن سراستهایر مرهوااد با ژرامدهایر چون کاهش امنرت و
ا تدار ملر و هنگنای ژئوژلرترکر برای ایران همراه باشد.
کلیدواژهها:
عربستان سعودی؛ دریای سرخ؛ سراستهای راهبردی؛ موازاه ه دید؛ ایران.

 .1اویسنده مسئول :دااشجوی دکتری علوم سراسر ،دااشگاه رازی ،کرمااشاه ،ایران Hkazemi1368@yahoo.com
Aivan33@yahoo.com
 .2دااشرار تغرافرای سراسر ،دااشگاه امام حسرن (ع) ،ه ران ،ایران
A_azad46@yahoo.com
 .3ژهوهشگردااشگاه امام حسرن (ع) ،ه ران ،ایران
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هعارضاا ژئوژلرترکر برای کسب رهبری در ت ان اسالم روادی مداوم و آشکار را طار
سالهای متمادی طر کرده است که این هضاد و هعارض بسراری از سرزمرنهای اسالمر را
در برگرفته است ،بهاوعر مر هوان ت ان اسالم را به عرصه ابردهای ارابتر مران دراهای
داعره دار رهبری هقلرل داد .بخشر از ر ابتهای ژئوژلرترکر و منطقهای بهصورا کلار ،باا
سه گروه و یا الگوی رهبری در ت ان اسالم د ژرواد است -1 :محاور مقاومات باه رهباری
ایران؛  -2اسالم ت ادی به زمامداری عربستان سعودی؛  -3اسالم سنر با محوریت هفکراا
ایواار به سرکردگر هرکره .و وع برداری اسالمر فرصات هاازه ای را بارای دور تدیادی از
ر ابااتهااای منطقااهای فااراهم آورد و هریااک از بلااو هااای اادرا بااا در ه دیااداا و
فرصت های ژرش رو با آرایش سراسر ،اظامر تدید ،به سمت ایجاد ائتالفهای منطقهای و
فرامنطقه ای گام ا اداد .سوریه ،یمن ،عراق و بریر از کشورهای شمال آفریقا ،کشامکش و
ر ابت را برای کسب افوذ برشتر منطقهای به یک مسرر بازگشتااژذیر سوق داداد.
عربستان سعودی بهعنوان یک بازیگر مؤ ر و هواامند منطقه ای بعاد از روی کاار آمادن
اسل تدیدی از رهبران یود با در ژرش گرفتن سراستهای ه اتمگرایااه بهدابال غلبه بار
اگراارهای امنرتر ژرشآمده ااشر از و وع برداری اسالمر بود .برشترین اگراار سعودی ها
در محرط امنرتر شان باه ساقوع علار عباداهلل صاالی در یمان باازمرگشات .باا هشادید
بحران های منطقه ،عربستان با در ژرش گارفتن سراسات موازااهساازی در مقابال ایاران و
هرکره ،دست به دامان گروههای سلفر در سوریه و عراق شد .سراست ه اتمر ساعودی در
مرااههای بحرانهای منطقه ااهوان از هثبرت و هوسعه درا این کشور باود .بادینساان باا
شکست سراستهاای ه ااتمر و ژدیاد آمادن اگرااارهاا و ه دیاداا امنرتار در محارط
ژرراموار عربستاار هاا ،ایان کشاور اساتراههی یاود را باه سامت موازااه ه دیاد هغررار و
موازاهسازی در راستای مقابله با ه دیداا ژرشرو به اصول بنراادی سراسات یاارتر ایان
کشور در بال بحرانهای منطقهای هبدیل شد.
ااکااامر در حصااول بااه مناااف منطقااهای و شااکلگرااری دور تدیاادی از اگراااارهااا و
متغررهای ه دیدزا ،سعودی ها را ااچار به اهخاذ یک سراست تدید در حراا یلوا یویش
یعنر دریای سرخ کرد .دریای سرخ بهواسطه مو عرات راهباردی و اقاش و تایگااه آن در
ا تصاد و هجارا ت اار از اهمرت وافر و شایاار بریوردار است .باا وتاود افاوذ منطقاهای
ایران ،درا گرری ااصاراهلل در یمن ،هوسعه افاوذ هرکراه و طار در دریاای سارخ و شااخ
آفریقا ،این حراا یلوا به عمدههرین اگراار تدید عربستاارها هبدیل شاده اسات و ایان
کشور با دعوا از کشورهای حاشره دریای سرخ ،به سمت ایجاد یک رژیام حقاو ر تدیاد

چارچوبنظری 
-1رئالیسمتدافعی(موازنهتهدید) 
امنرت یکر از کلردیهرین مفاهرم روابط برنالملل و دااش سراست اسات .در رئالرسام
هدافعر دغدغه امنرت اساسر هرین مسئله است .در رئالرست های هدافعر ارو به رابطه مراان
آاارشر و استلواماا اظام برن الملل از یک سو و رفتار دولت ها از سوی دیگر هوته داراد؛ اما
این رابطه را ژرچردههر مربرنند( .ترویس )42-63 :1999 ،1بریالف وا گرایر ه ااتمر،
فرض وا گرایر هدافعر این است که آاارشر برن المللر معموالً یاو یارم اسات؛ یعنار
امنرت چندان اایاب ارست .در اترجه دولت هاا کاه ایان را درمار یابناد رفتااری ه ااتمر
اخواهند داشت و هن ا در شرایطر که احسا کنند ه دیدی علره آن ها وتود دارد اسابت
به آن واکنش اشان مر دهند و این واکنش ارو اغلاب در ساطی ایجااد موازااه و بازداشاتن
ه دیدگر است و هن اا در شارایطر کاه معضال امنرات یرلار تادی شاود واکانش هاای
سختهری به شکل بروز هعارضاا رخ یواهد امود .بهعبارا دیگر دولتها زمااار ا ادام باه
گستر افوذ و افوایش درا یود مر کنند که احسا ااامنر کنند .بر این اسا حضاور
دولت در یارج از مرزهای ملر فقط در شرایط هصور ااامنر صورا مر گررد (برزگر:13٨٨ ،
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که از سویر ماا افوذ ر با و از سوی دیگر امنرت منطقه را با مشارکت کشاورهای حاشاره
دریا هثمرن اماید ،حرکت کرد .ایجاد هرهرباا تدید منطقه ای و حرکات باه سامت موازااه
سازی و ائتالفسازی در دریای سرخ با اگراارهای تدیاد منطقاهای ساعودیهاا در ژروااد
است .ازاینرو بهکارگرری چنرن راهبردهایر کامالً با ادرا و امنرات ملار ایاران و محاور
مقاومت مرهبط است و مر هوااد یساراا و محذوراا فراواار را برای ایران و متحادااش باه
بار آورد .هدف اصلر ایان ژاهوهش واکااوی و شانایت ریشاههاا ،اهاداف و سراساتهاای
استراههیک عربستان با محوریت دریای سرخ و هث رر چنرن سراساتهاایر بار امنرات ملار
تم وری اسالمر ایران است .سؤال اصالر مقالاه ایان اسات کاها اولویاتهاای راهباردی
عربستان سعودی در دریای سرخ چرستا و اهخاذ چنرن راهبردهایر چه هث رری بر امنرات
ملر ایران داردا موازاهسازی علره ه دیداهر چون محور ایران -ااصااراهلل و محاور هرکراه -
طر اولویت های استراههیک عربستان برای اقشآفرینر در دریای سرخ اسات کاه موفقرات
چنرن سراست هایر مر هوااد با ژرامدهایر چاون کااهش امنرات و ا تادار ملار و هنگناای
ژئوژلرترکر برای ایران همراه باشد.
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)125؛ بنابراین امنرت در اگاه هدافعر ها برابر است با بریورداری از درا کافر برای ایجااد
موازاه .ها تایر که موازاه بر رار است امنرت ارو وتود دارد .اگر کشاوری صاد بارهم زدن
امنرت و موازاه را داشته باشد کشورها بایستر ت ت کسب امنرت ،ا دام به افوایش ادرا
و دستیابر به موازاه تدید امایند( .ویکتور)51 :2۰۰6 ،1
دیگر ایدهی مطرحشده در اظریه ائورئالرسم هادافعر ،ایادهی «موازااه ه دیاد «2از
والتس ها استفان والت مرباشد .این ایده از سوی والت ت ت اصالح اوا ص ااشر از اظریاه
موازاه درا والتس مطرح گشت .با این اگاه ،اظریه موازاه ه دید با فرض موازاه درا کاه
از اصول اصلر اظریه رئالرسم کالسرک و ائورئالرستر است مخالفت مرکناد و ژارشبرنار
مرکند که برای تلوگرری از یک ههمون بالقوه با بر راری موازااه مارهاوان اسابت باه آن
ه دید واکنش اشان داد.
والت بریالف اظریاا ژذیرفتهشده ،بر این باور است کاه کشاورها ااه بار اساا اصال
هوازن وا ،بلکه بر اسا هوازن ه دید عمل مرکنند .به عبارا دیگر ،آاچه هاکنون در عرصۀ
علمر و دااشگاهر هحت عنوان هوازن وا مطرح بوده ،در عرصۀ عملار هاوازن ه دیاد باوده
است .مطالعاا ااجام شده هوسط والت اشان مردهد که کشورها اه در مقابل درا بلکه در
مقابل ه دید دست به هوازن زده ااد (مصلراهاد ،ژایرو  .)147 :139۰بر ایان اساا  ،هثکراد
استفان والت بر اهمرت «موازاه ه دید« به تای موازاه درا است .ژس صرف ادرا م ام
ارست و سایر عوامل ارو م مااد .بهعبارا دیگر آاچه در روابط مران دولتها حاائو اهمرات
است برداشت آن ها از یکدیگر بهعنوان ه دید است و اه صرف مروان درا هر یک از آن ها.
از سویر دیگر امنرت در شرایطر در اظام افوایش یواهد یافت که ایجاد موازااه باه هنجاار
بدل شده باشد و ایادئولوژی هاث رر زیاادی اداشاته باشاد .دولاتهاا در برابار آن دساته از
دولتهایر دست به موازاه مرزاند که ه دید فوری اسبت باه موتودیات یاا منااف آن هاا
بهحساب آیند (مشررزاده.)135-134 :13٨4 ،
اصول کلر اظریه هوازن ه دید والت را مرهوان بدین شروه دستهبندی امود:
اهحاد علره دولتهایر برشتر شکل مرگررد که منشث برشترین ه دید باالقوه باشاند .در
اینجا ه دیدها لووماً تو وی هرین ه دیداا ارست بلکه هوازن زمااار الوامار مارشاود کاه
افوایش درا یک کشور برشترین ه دید را متوته دولت دیگری کناد (ایکنباری:13٨3 ،3
.)17

1. victor
2. Balance of Threat
3. Ikenberry
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ه دید به مروان درا یک واحد بستگر ادارد بلکاه ااشار از ارااا و هصاوراا دولات
دیگری است در وا یک دولت زماار دست به هوازن و اهحادسازی مرزااد کاه در کناد
ه دید فوری و آار است .به براار دیگر ،این احسا و ادرا ه دیاد از ساوی یاک واحاد
سراسر است که اهحاد سازی یا ژروست به درا ه دیادگر را اتتناابااژاذیر مارکناد ااه
مروان درا واحد ه دیدکننده (والت.)32 :199٨ ،1
هرچقدر مروان ه دید یک دولت برشتر باشد مروان ااگروه برای شکل دادن به اهحااد و
ائتالف سازی مرهوااد برشتر باشد .در وا یطر ه دید مشتر ااگروه اهحادسازی را فووار
مر بخ شد .از اگاه والت ت ت حصول به مروان امنرت برشتر در اظاام موازااه ه دیاد ،بایاد
موازاه به یک هنجار مران واحدهای متحد هبدیل شود ها با ا ادینه شادن باه سامت یاک
اهحاد راهبردی ژرش رود (والت.)11 :19٨7 ،
والت در کتاب ریشه اهحادها درصدد ژاسخگویر به چرایر شکلگرری اهحادهاست و در
وا بهدابال ژاسخر برای عناصر مؤ ر ه دیدگرری یک واحد علره واحد دیگر است (والات،
 .)3 :19٨7از اگاه والت  4عنصر اصلر ه دید مطرح هستند:
نخست،قدرتانبوه :این اوع از درا هماه منااب ادرا ماادی یاک دولات اعام از
تمعرت ،هواامندی های اظامر ،هکنولوژیک و صنعتر در برمرگررد .هرچقدر مروان ادرا
اابوه یک کشور زیاد باشد به اسبت آن ،شدا ه دید ارو مرهوااد برای دولت دیگری برشتر
باشد.
دوم،مجاورتجغرافیایی :در اینجا منظور فاصله سرزمرنر مراان یاک دولات و دولات
ر ربش است ،از اگاه والت فاصله سرزمرنر ارهباع اودیکر به ه دیدگری یک دولات بارای
دولت دیگری دارد؛ یعنر هرچقدر فاصله تغرافرایر اودیکهر باشد مروان ه دید ارو برشاتر
است و بالعکس.
سوم،قدرتتهاجمی :این اوع از درا به ابلرتهاا و هواامنادیهاای ه ااتمر یاک
دولت اشاره دارد و با سایر مؤلفهها چون درا اابوه و مجاورا تغرافراایر اراو در ارهبااع
است .هرچقدر اراا ه اتم تویااه یک دولت زیاد باشد مروان ه دید اراو مارهواااد برشاتر
باشد.
چهارم،نیاتتهاجمی :به معنر برداشتها و هصوراا یک دولت اسبت به دولت ر راب
است .این متغرر در اادیشه والت ها حدودی رویکرد او را از اگاه مادیگرایااه به سمت اگااه
معنامحور و سازااگارااه منحرف اموده است .این معناگرایر ااشر از مف وم ه دید است کاه
برشتر از مف وم درا معناگرایااه است (والت.)26-23 :199۰ ،
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با ارا ئه چنرن ه دیدهایر از سوی والت وی بر ایان گماان اسات کاه ت ات هحکارم و
ژایداری یک اهحاد از سوی دولت ه دیدشواده ،کمک های اظامر و ا تصاادی مارهواااد باا
هث ررگذاری برشتری همراه باشد ،زیرا چنرن ا دامر مرهوااد اراتهاای مطلاوب را منتقال
کند و احسا درداار را برااگرود و بهاوعر دریافتکننده را به اهداکننده وابسته اماید .به
براار سادههر هرچقدر مروان کمک برشتر باشد ،اهحاد مستحکمهار اسات .در وا ا مراوان
کمک های ا تصادی و اظامر یک دولت به دولتر دیگر به ایجااد اهارمساازی بارای دولات
کمککننده یاری مررسااد (والت.)41 :19٨7 ،
در همرن راستا و بر مبنای  4فاکتور ذکرشده (عناصار ه دیاد) ،چاون بر اراری هاوازن
ا دامر فراگرر است ،والت اترجه مرگررد که رفتار هجدید اظرطلبااه و هجاوزکارااه محکوم به
شکست است و «دولتهای طرفدار وض موتود مرهوااند اگااه اسابتاً یاو برناااهای باه
ه دید ها داشته باشند .در ت ان بر راری هوازن ،ب ترین سراسات هاا آنهاایر هساتند کاه
حاکر از یویشتن داری و یرریواهر باشند« (المان .)5٨-59 :1394 ،1در ت ات هکمرال
این هئوری ،استفان والت را باید اظریه ژرداز «موازاه ه دید« در هنظرم ژرماان هاای دفااعر
دااست .وی بر این اعتقاد است که هرگواه ائتالف و اهحادی ارازمند همکاری های منطقه ای
و همچنرن احسا ه دید مشتر مر با شد .شایص های مربوع به ژرمان دفااعر در برابار
هوازن ه دید را مر هوان به منوله «ژرمااه ای عکس العملر« موردهوته ارار داد .زیارا هرگااه
بازیگری درصدد گستر البهای ایدئولوژیک و یا رهرافتهای معطاوف باه هغررار وضا
موتود باشد ،در آن شرایط زمرنه برای ژرمااه ای عکس العملر در چاارچوب موازااه ه دیاد
حاصل مرشود (والت.)26 :19٨7 ،
در این رابطه ،اراده سراسر کشورهای منطقه ای به هن اایر امار هواااد عامال گساتر
همکاریهای دفاعر ا امنرتر محسوب شود ،بلکه باید آن را در چارچوب فضای برن المللار
گسترده هری موردهوته و هحلرل رار داد .بنابراین امنرت در اگاه هدافعرهاا برابار اسات باا
بریورداری از درا کافر برای ایجاد موازاه .ها تایر که موازااه بر ارار اسات امنرات اراو
وتود دارد .اگر کشوری صد برهم زدن امنرت و موازااه را داشاته باشاد کشاورها بایساتر
ت ت کسب امنرت ،ا دام به افوایش درا و دستیابر به موازاه تدید امایند که غالبااً در
ااعقاد ژرماناامههای دفاعر ا امنرتر امود ژردا مرکند.
برای هبررن و هشریی سراستهای راهباردی عربساتان ،اظریاه موازااه ه دیاد یکار از
اظریاا کاربردی است که مرهوااد ژاسخر مناسب را برای بسراری از سراستها و از تملاه
اهدافر چون گرایش به سمت اهحاد و ائتالفسازی داشته باشد؛ بنابراین هدف بر آن اسات
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ها به سراست های راهبردی عربستان سعودی در حوزه دریای سرخ از ژنجره اظریاه موازااه
ه دید استفان والت اگریسته شود .بنابراین بایسته اسات هاا مف اوم سراسات راهباردی را
هشریی امایرم .سراست راهبردی عبارا است از یک سند یا براامه هدوینشده از سوی یاک
دولت یا سازمان که ت ت حصول به منااف و اهاداف در یاک باازده زمااار مراانمادا و
بلندمدا طرح ریوی مر شود و در وا سراستهایر که اولویتهای استراههیک را براساا
الواماا یک دولت و سازمان موردبررسر رار مر دهند و بهصورا عملار و عرنار درصادد
دسترابر به آن هستند ،سراست استراههیک یا راهبردی مراامند.
از اگاه دیگر و به اعتقاد اکثر کارشناسان و هحلرلگران سراست راهباردی را مارهاوان
هالشر منظم یا زمانبندیشده و سازمانیافته ت ت مبادرا به اترای عملراا اساتراههیک
که دربرداراده احوه هحقق استراههیها اسات هعریاک کارد .در وا ا یاک سراساتگاذاری
صحری به ما امکان مردهد با یک مالحظه منسجم و تام اگر اسابت باه هماامر امکااااا
مادی و معنوی در راستای اهداف (بهیصوص اهداف مرانمدا و بلندمادا) گاام بارداریم.
ا ایت فرایند سراست راهبردی در مورد هصمرماا و ا داماا اساسر و زیربنایر است چون
ااتخابها باید بهگواهای باشد که به مسائل فوق ژاساخ دهاد .سراسات راهباردی مشاخص
مرکند کدام هصمرماا و ا داماا م مهر هستند و اینکه چه چروی برای موفقرت سرساتم
از اهمرت بریوردار است (امررااتخابر .)139۰ ،در باب سراست های استراههیک بایاد براان
امود که در اینجا سراست از حالت اظری و هئوریک به سمت عملراهر شدن حرکت مرکند
و بهاوعر عرنر شدن سراست و راهبردها به یک اولویت هبدیل مارشاود .در عرصاه اظاام
برنالملل واحدهای سراسر با هعریک اهدافر بلندمدا مااند بقاء ملر ،افوایش درا ملار،
هوسعه ملر و ...ضرورا هدوین یک سری سراست های راهبردی برای حصول به این منااف
را حراهر مر دااند .چنرن متغررهایر واحدهای سراسر را وامردارد کاه اهخااذ برااماههاا و
سراستهای راهبردی هوترهژذیر و اتتنابااژذیر گردد.
ژرچراادگر روزافااوون فعالرااتهااا و محاارط شاادیداً متغراار و مااتالطم ت ااان امااروز،
سراستگذاران را با آنچنان دشواریهایر مواته ساایته کاه کوچاکهارین غفلات آنهاا
اسبت به مسائل ،ژرامدهایر غرر ابالتباران باهداباال یواهاد داشات .ازایانرو عربساتان
سعودی ارو در سالهای ایرر ت ت دستیابر به اولویتها و منااف سراسار هاال کارده
است ها اگاه سنتر اسابت باه سراسات را کناار زااد و باا در ژارشگراری سراساتهاایر
استراههیک از ظرفرتهای بالقوه حوزه دریای سرخ برای آمال بلندمدا یویش ب رهبارداری
اماید و سراستهای راهبردی را بهعنوان یک ضرورا موردهوته رار داده است.

199

نشریهعلمیآفاقامنیت/سالچهاردهمـشمارهپنجاهوسومـزمستان1400

-2دریایسرخواهمیتسیاسی،اقتصادیواستراتژیکآن 

2۰۰

با اگاهر اتمالر به اقشه یاورمرااه بهیوبر مر هوان به اهمرت استراههیک دریای سرخ
ژر برد .دریای سرخ مران دو اره آسرا و آفریقا رار دارد و از سوی دیگر با تدا کردن غرب
آسرا از شرق دور مران آسرا و اروژا رارگرفته است .در یک کالم این منطقه اساتراههیک در
ت ان لب منطقه و ژرواددهنده دو ت ان است .دریای سرخ همچنرن یک یط ارهباطااهر
از شرق دور ها دریای مدیترااه و از آاجا ها شمال آفریقا را فراهم آورده است ،حتار بال از
شروع به کار برای ایجاد کااال سوئو این دریا به یک راه آبر برنالمللر اساتراههیک هبادیل
شده بود .آن دریا همچنرن بهعنوان ژلر برن مناطق غنر اروژا و شرق دور عمل کرده باود.
تایگاه استراههیک دریای سرخ دارای یک اهمرت اتتماعر است ،بهاحویکه اقش یک مرز
طبرعر برن ساحل شر ر آفریقا و ساحل شر ر شبهتویره عربر را بازی مرکند ،از ساوی
دیگر دریای سرخ از اهمرتر استراههیک در حملواقل افت از طریاق بااب المنادب کاه در
تنوب کااال سوئو در آفریقا رار دارد ،بریوردار است (آاازی.)٨ -1۰ :2۰۰1 ،1
دریای سرخ به لحاظ تغرافرایر در رن اوزده و با هکمرل شدن کااال سوئو باه یکار از
م م هرین مسررهای دریایر ت ان یا یطوع ارهباطاهر دریایر هبدیل شد .این عامال باعا
شد که فاصله برن اروژا و آسرا  4۰۰۰مایل کاهش یابد (اداره کااال سوئو )2۰17 ،2باا ایان
اوصاف اهمرت و تایگاه دریای سرخ کماکان در حال افاوایش و هوایاد اسات و ایان مسارر
دریایر امروزه ارز یاصر حتر بارای کشاورهای حاوزه یلارجفاار ژرادا کارده اسات
بهگواهای آنها مر هوااند با استفاده از این دریا افت یود را به مشتریان بفروشند ،ایان امار
در حملواقل اارژی و امنرت اارژی مرهوااد اقشر برتسته و ژرراگ را بازی کند.
در بعد اظامر ارو کارکرد و اهمرت دریای سرخ غرر ابلااکار است ،کشاورهای مختلاک
در ابعاد اظامر برای ارهباع برن ارروهای اظامر یویش در حومه و همچنارن ژایگااه هاای
آن ها در اقاع مختلک دارا از این مسرر دریایر استراههیک در حال ب رهبرداری هستند .این
دریا در ابعادی دیگر از سوی دراهای مختلک منطقه ای احاطه گردیده و حتر منجار باه
یک سری منا شههای برنالمللر مران این واحدها شده اسات .منا شاههاای منطقاهای در
ت ت کسب حصول مناف ملر در این دریاا حتار زمرناه هاای هشادید هعاارضهاا مراان
دراهای منطقه ای و دراهای ت اار را ارو فراهم آورده اسات .ر اباتهاای چناد دهاه
گذشته مران درا های مختلک منطقهای و ت اار بهیوبر مبرن اقاش و اهمرات دریاای
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سرخ در مران منا شهها و ر ابتهای درا های مختلک است .در بعد ا تصادی اراو دریاای
سرخ اهمرت شایاار دارد که مرهوان م مهرین آنها را برشمرد:
 .1تایگاه م م دریای سرخ در مراوداا افتر مران اروژا و شرق ،بهویهه ژس از هصمرم
ژادشاهر سعودی برای استفاده از ظرفرت ایان دریاا ت ات صادور افات و دالیال
امنرتر که برای آن در اظر گرفته شده بود.
 .2فراهم آوردن یک روزاه هجاری برای دولتهای سااحلر ،باهویاهه ساودان ،اهراوژر،
اردن و رژیم ص روارستر
 .3وتود مناب و مواد غنر فسرلر و همچنرن دارای ژتااسارلهاای فاراوان در زمرناه
ماهر و ماهرگرری
 .4دارا بودن یک یط ساحلر مشتر مران کشورهای م م عرب ،اسالمر و آفریقاایر
(آاازی.)٨-1۰ :2۰۰1 ،
باوتود مویت های ا تصادی ،اظامر و سراسر ،دریای سارخ مکااار متفااوا اسات کاه
شاخ آفریقا ،یلرجفار  ،شمال افریقا و شاماا را در برمرگررد .در کنار ساابقه طاوالار در
ژروادها و هعامالا ،هفاواهای فرهنگر ،سراسار و ا تصاادی سرساتمهاای موتاود در آن
منطقه یود دالر بر چالش در عرن هماهنگر است .این امر بهیصوص با هفاواهای سانتر
آفریقا و غرب آسرا هشدید گردیده و کاربرد دریای سرخ را از یک تغرافرای همگرا و متحاد
کننده به اقطه ای واگراینده هنول داده است .عالوه بر این یاک عادم هاوازن ا تصاادی اراو
مش ود است ،در کنار هفاوامندی های ااشر از تمعرت ساکنرن این منطقاه ،در یاک سار
طرک شاهد کشورهای غنر و روهمندی چون عربستان هسترم و در سار دیگار کشاورهای
بحرانزده و فقرر چون سودان را داریم که سالهای مدیدیست با بحرانهای متوالر روبهرو
است .چنرن مؤلفهای یود سندی است بر عدم هوازن ادرا در ااوع رواباط ایان کشاورها
باهم .سطی هفاوا های ا تصادی منجر به این امر گردیده که بازیگران درهمندهر کشورهای
ضعرکهر منطقه را با سراستهای یویش همسو امایند (محمود.)4-5 :2۰19 ،1
همراه با یوشهبندی ژایگاههای اظامر یاارتر در ترباوهر ،آبهاای کاااال ساوئو هاا
یلرج عدن در کنار دراهای بورگ ت اار با حضور ادراهاای منطقاهای ژررااگ شاده
است .بسراری از کشور های آفریقایر کنار دریای سرخ همایل داراد ها با اتتناب از بساراری
از معادالا ،سرمایهگذاریهای یارتر را تذب امایند؛ اما در کنار بر باهر ،افاوذ یاارتر
به بخش تدایرااژذیر این کشورها هبدیل شده است و همرن موض ضاعک منجار گردیاده
که این کشورها هوان کمتری برای اعمال حاکمرت و اظارا بر سواحل دریای سرخ داشاته
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باشند .این امر بهعنوان مااعر در برابر اتماع بر سر یک ژایه مشتر برای ایجااد همکااری
در یک زمرن بازی همسطی عمل مراماید( .الوان )2۰1٨ ،1آاچه که برشازحد بر اهمرت و
تایگاه استراههیک دریاای سارخ افاووده اسات اهمرات سراسار ،ا تصاادی ژئاوژلرترکر و
ژئواستراههیک آن است که منجار باه مدایلاه و حضاور باازیگران مختلاک در ایان حاوزه
تغرافرایر شده است ،بازیگران و دراهایر که در راستای هثمرن مناف یاویش باهداباال
یارگرری و برهم زدن هوازن وا باه افا یاود هساتند .ظرفرات و ژتااسارل دریاای سارخ
مرهوااد زمرنههای هغررر معادالا درا را به سود و ضرر واحدهای مدایلهگر فراهم آورد.
همزمان با یرو ااقالبهای مردمر در غرب آسرا ،شاهد شکلگرری موج تدیادی از
ائتالفهای منطقه ای و برهم یوردن معادله درا در سطی منطقه باودیم باهگوااهای کاه
بریر از دولت های منطقه وارد یک سری تنگهاای اراابتر شاداد .و اوع تناگ یمان و
حمالا عربستان سعودی به این کشور ها حدودی منطقه را به سامت یاک بااهالق تدیاد
سوق داد و رهبران سعودی با و وف بر مقدوراا و محذوراا ادرا یاویش ،ساعر بار آن
داشتند ها با مبدل شدن به کنشگر اصلر در دریای سرخ از ظرفرتهای ایان منطقاه بارای
هقویت و هوسعه درا ملر یویش استفاده امایند .از ساوی دیگار بساراری از باازیگران و
کنشگران منطقه ای و فارا منطقاه ای باا در تایگااه اساتراههیک دریاای سارخ در حاال
ژرشروی و یارگرری در این منطقه استراههیک هستند (ورهرن .)2۰19 ،2بههرحال آاچه کاه
زمرنه و ااگروه های ورود بازیگران مختلک را به سمت این منطقاه تغرافراایر فاراهم آورده
است اهمرت عظرم ا تصادی ،سراسر ،اظامر دریای سرخ است که مرهوااد همام معاادالا
را با دگردیسر مواته سازد.
-3عربستانسعودیودریایسرخ 
عربستان باا داعراه ایفاای اقاش رهباری بارای ت اان اساالم و بریاورداری از منااب
سااختافااواری و ااارمافااواری اادرا از سااویر و مو عراات ژئااوژلرترکر ،ژئواکواااومرکر و
ژئوکالچری منحصربهفرد از سوی دیگر همام هال یویش را برای بسط درا ههموارک به
کار گرفته است .عربستان با بسرج همام مناب و عوامل درا و حتر اهحااد باا ادراهاای
بورگ فرامنطقه ای همچنان در رسردن و حصول به این هدف هاریخر ااکاام ماااده اسات و
کماکان با محذوراا و چالش های فراواار روبهرو گشته است .همزمان با یرو ااقالبهای
موسوم به برداری اسالمر این کشور با حمایتهای آشکار و ژن ان یود از گروههای ت ادی
و هم ژرمان بر آن شد ها با به درا رساادن ارروهای هحت حمایتش هوازن درا را به اف
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یویش و به ضرر ر با (محور مقاومت ،هرکره) هغررر دهاد؛ اماا اترجاه و سارااجام باریالف
آرمان سعودیها ر م یورد.
عربستان برای هحقق مطام و اراا یاویش هاکتراک و راهبردهاای مختلفار را ماورد
آزمایش رار داد .کمک و حمایت از متحدان و ایجاد ائتالفهای مختلک از ائتالف مقابله باا
هروریسم گرفته ها ائتالف تنگ در یمن بخشر از این هاکترک ها و راهبردهاا باود .در بااب
حرکت به سمت اهحاد و ائتالفها از سوی دولت سعودی :گاب 1معتقاد اسات کاه هن اا راه
چاره برای سعودی ها حرکت به سمت ا ادینه کردن اهحادهای اظامر و هماهنگر با بریار
از دولتهای منطقهای و برن المللر بود که این امر ریسک به هدر دادن منااب ادرا ایان
کشور را ارو با یود به همراه داشت .اعالم «اهحاد اسالمر« برای ضادیت و متاوازن کاردن
درا با ایران ،بخشر دیگر و از آیرین هال های عربستان برای مقابله با ه دیاداا محاور
مقاومت و داعش بود (گاب .)2۰16 ،استرنبرگ 2معتقد اسات کاه و اوع براداری اساالمر
همراه با چالشها و معضالا عدیده دایلر و برنالمللر بود که هم سراسات دایلار و هام
سراست یارتر عربستان را سخت درگرار یاود ساایت و وتاود دغدغاههاای فاوری در
دستگاه سراست یارتر عربستان ،موتباا بحران و سردرگمر را برای ایان کشاور فاراهم
آورد (استرنبرگ .)2۰14 ،سرااجام رواد بازی و هحوالا به سمت سو ر حرکات کارد کاه
حکایت از ااکامر سعودیها و شکست راهبردهای آنها داشت.
ااکااامر براامااههااای عربسااتان در همااراه امااودن کشااورهای عضااو شااورای همکاااری
یلرجفار بخش دیگری از شکستهای سعودیها بود ،بهاحویکاه ایاتالف عربساتان باا
طر بر سر حمایت از گروه هاای مختلاک منطقاه منجار باه یاک شاکاف عظارم در مراان
دولت های عضو شورا و از سوی دیگر هحریمهای ا تصادی علره طر شد .بااینحاال اااهواار
دولت سعودی در کسب مناف و اهداف یویش و شکست سراستهای این دولت در مقابال
ارروهای مقا ومت در سوریه و عراق ،این کشور را واداشت ها با اذعان به شکسات یاویش از
طریق ایجاد یک مجرای دیگر و اهحاد هایر دیگر در دیگر حوزههاای تغرافراایر بتواااد باا
ه دیداا ژرش رو یود مقابله و باارگر ایجاد یک هاوازن ه دیاد علراه منااب ه دیاد باشاد.
دریای سرخ با وتود تایگاه استراههیکرا بهصورا تدی و هدفمند در دساتگاه سراسات
یارتر عربستان از اهمرتر ویهه و برتسته بریوردار گشت.
اولرن ا دام عربستان در هدفمند امودن و بالفعل کردن ژتااسرلهای دریای سرخ ت ت
هغررر معادالا و مقابله با ه دیداا آغاز رزمایش «موج سرخ یاک« در آبهاای سارزمرنر
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این کشور در دریای سرخ بود که با حضور کشور های مصر ،اردن ،سودان ،تربوهر ،یمان و
سومالر برگوار گردید .مقاماا سعودی این رزمایش را ا ادامر در راساتای هحکارم امنرات
دریایر در دریای سرخ عنوان کرداد .ژس از این رزمایش عربستان و شش کشور حاضار در
رزمایش موج سرخ یک ائتالفر را با هدف هرویج همکاریهای سراسر ،ا تصاادی و امنرتار
ایجاد کرداد (برکت .)2۰19 ،1از سویر دیگر بریر دیگر از کارشناسان معتقداد کاه هادف
اصلر عربستان برای حضور در این منطقه ایجاد اهحاد اظامر برای مقابله با ر با و ه دیداا
ژرش رو این ژادشاهر است (الو ت .)2۰19 ،2با این اوصاف مر هاوان م امهارین ه دیاداا
عربستان سعودی در دریای سرخ را که این ژادشاهر را به سمت اهحاد و ائتالف باه سامت
کشورهای همتوار دریای سرخ کشااده برشمرد -1 :ایاران؛  -2ااصااراهلل یمان؛  -3هرکراه؛
 -4طر.
.1-3ایران :
بدون شک م مهرین و ارتیهرین استراههی عربستان سعودی ت ت ایجاد ائتالفساازی
در دریای سرخ مقابله با ه دیدهای ایران در این حوزه تغرافرایر است .در طول ساالهاای
ایرر حوزه ر ابت برن ایران و عربستان ساعودی از یلارجفاار و هاالل یصارب (عاراق،
سوریه ،لبنان و فلسطرن) به سمت دریای سرخ و یلرج عدن کشرده شده است .درایابر
ارروهای متحد ایران (ااصاراهلل) در یمن و کنترل باب المندب از سوی ایان ارروهاا ،ر ابات
برن عربستان و ایران را برای افوذ در دریای سرخ برشازژرش امایان کرده است .باا هوتاه
به شکست سراست های اظامرگرایااه سعودی در مقابل ااصار اهلل یمن ایجاد ائتالف امنرتر
با کشورهای حوزه دریای سرخ بهعنوان یک استراههی دریاور و بایساته از ساوی مقامااا
سعودی راهر برای فائق شدن بر ه دیداا ایران -ااصااراهلل عناوان گردیاد .آغااز تناگ در
یمن در سال  ،2۰15اهمرت سواحل غربر یمن را که از سااحل مرادی 3شاروع و هاا بااب
المندب امتداد دارد را برای عربستاارها دوچندان کرد.
تم وری اسالمر ایران با آغاز همکاریهای ا تصادی و فرهنگر یاویش در کشاورهای
اریتره و سودان به احوی حامل یک اوع سراستهای حمایتر برای ب بود وضعرت ا تصادی
و زیرسایت ها با این کشورهای آفریقایر بود .این عمل منجر باه هقویات تایگااه ایاران در
مران این کشورها ،هعامل ایران در سایتار اتتماعر و هوان هث ررگذاری بر هصمرمگررادگان
این کشورها شد و از سوی دیگر دغدغههای امنرتر و امنرت این منطقه ارو از اولویتهاای
1. Barakat
2. Alwaght
3. Midi

1. Al maashi
2. Maritime Executive
3. Zimmerman and Eastelle
4. Himes
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م م ایران بود .این استراههی اهحاد و ائتالف ت ت صراات از مناف ملر کشورها کامکام از
سوی سایر بازیگران چون رژیم ص روارستر ارو مورد مدا ه رار گرفات (الماشار:2۰17 ،1
)9؛ اما تنگ و گستردگر آن در یمن سرر این هحوالا و اهحادها را به سمتر برد که لاووم
بازاگری و د ت اظر برشتر در اهحادهای اظامر و ا تصادی را مسبب شد.
با شدا گرفتن تنگ مران عربساتان ساعودی و تنابش ااصااراهلل و موردحملاه ارار
گرفتن بسراری از مناطق افتیرو و کشترهای عربستان ،این کشور با مت م کردن ایران به
حمایت های فناورااه و موشکر از ااصاراهلل او ژرکان یود را به سمت ایران اشاااه گرفات
(مجری دریایر .)2۰17 ،2سعودیها معتقداد؛ اگرچه شاید حمالا ارروهای هحت حمایات
ایران هحقق کامل اهداف آن ها را در براداشاته باشاد ولار ااصااراهلل همچناان در راساتای
اهداف استراههیک ایران بهعنوان یک ه دید عمل مار کناد؛ بناابراین اساتراههی امنرتار و
سراسر ایران در هکاژوی هشدید کشمکش ها با عربستان سعودی و همچنارن ه دیاد علراه
متحدان سعودی در این منطقه است .از سوی دیگار ایاران باا حمایات از ااصااراهلل و ارار
گرفتن در تب ه مقابل ائتالف تنگ در یمن بهااوعر در یاک رویاارویر ساخت در مقابال
عربستان و افوذ آمریکا در کلرت منطقه رار گرفتهااد (زیمرمن و استله.)2۰16 ،3
عربستاارها با هوته بهشدا درگرری در یمن و هشکرل ائتالف تنگ در یمان ،برآیناد
اهحاد ویهه سعودی -اماراهر را هال برای کنتارل و ا بااا افاوذ یاود بار بناادر دریاایر،
سایت های دریایر و بهویهه کنترل باب المندب عنوان اموده و با هوتاه باه ساوابق حضاور
ایران در شاخ افریقا و ارهباع این کشور با کشورهایر چون تربوهر و ساودان ،ساعودیهاا
ساحل شر ر آفریقا را بهعنوان اهرمر ت ت کنترل و هسلط ایران بر بااب المنادب لماداد
کرداد(هرمس .)2۰11 ،4این هر و وحشت با درا گرری ااصااراهلل و هسالط آن بار بااب
المندب دوچندان شده است.
زیمرمن و استله معتقداد که هسلط ارروهای هحت حمایت ایران بر باب المندب و هدف
رار دادن کشتر ها از سوی این ارروها ،اشاار بر افوذ درهمند ایران بر دریای سرخ است و
از امایر دیگر امایااگر آن است که تنگ یمن بهصورا ژرچرادهای باا ساایر منا شاههاا و
دینامرکهای منطقهای درهمهنرده شده است (زیمرمن و استله .)2۰16 ،آاچاه کاه برشاتر
هویداست سطی بریورد و چالش ایران و عربستان در دریای سرخ ،ژرواد کامالً اودیکار باا
سایر منا شاا منطقه ایران و عربستان دارد .یلرجفار و کلرت غرب آسرا حاوزههاای ژار
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منا شه ای هستند که مسائل الینحل آن محرط تغرافرایر تدیدی را ارو با یود به کاااون
هنش هبدیل کرده است.
رئالرست های هدافعر ،دسترابر به تایگاه ههموار و رفتاار ضاد موازااه علراه ه دیاد را
بهعنوان یاک یودکشار فارض مارکنناد کاه هویناههاای ایان امار باهمراهاب برشاتر از
دستاوردهای آن است و این مرهوااد امنرت آن ها را در معرض یطر رار دهاد؛ بناابراین از
دیدگاه هدافعرها و بهویهه اظریهژردازان موازاه ه دید ،برای مقابلاه باا منبا ه دیاد ایجااد
ائتالفسازی ت ت ایجاد یک هوازن تدید به ضرر بازیگر متخاصم ب ترین راهکار اسات کاه
مرهوااد ضامن امنرت یک واحد سراسر باشاد (لوبال .)665٨-6659 :2۰1۰،1حرکات باه
سمت ائتالفسازی باا کشاورهای حاشاره دریاای سارخ باهیاوبر براااگر در و آگااهر
سردمداران سعودی از هواامندیها و شنایت کافر از مقدوراا و محذوراا این کشور برای
یرو به سمت یک دولت ایمن و با باا است .آگاهر کامل سعودیها از ادرا ایاران و
ارروهای مقاومت و شکستها و ااکامر های این کشور در سایر مناطق ماورد منا شاه ،ایان
کشور را به سامت حفام مو عرات کناوار در اظاام بارنالملال ساوق داد و باا هوتاه باه
آسرب ژذیری های امنرتر این کشور حفم امنرت و کران کشاور را بارش از هماه در صادر
ارتحرت های این کشور ارار داد .ایناک ائاتالف تدیاد ساعودی در دریاای سارخ را بایاد
بهعنوان یک موازاه ه دید در راستای افوایش ضریب امنرتر و مسادود کاردن افاوذ ایاران
برآورد کرد.
.2-3انصاراهللیمن :
یرو و دراگرری ارروهای ااصاراهلل در تریان ااقاالب یمان را مارهاوان باهعناوان
عمرق هرین دغدغه و معضل امنرتر عربستان سعودی عنوان کرد ،هضاد ایدئولوژیکر ،اهحااد
و حمایت ایران از این ارروها و هصرف و اشراف بر هنگه باب المندب م مهرین شایصههاای
دشمنر و منا شه عربستان سعودی با ارروهای ااصاراهلل در یمن است .بااینحال سعودیهاا
برای مقابله با ه دید ااصاراهلل از سویر حمایت و ژشترباار اظامر و سراسر یود را از دولت
مستعفر منصور هادی ادامه داداد و از سوی دیگر با ایجاد ائتالف تناگ در یمان در ساال
 2۰15مناب درا سختافواری یویش را برای ژا ساازی ایان ارروهاا بسارج کاردهاااد.
بسراری از مردم یمن با حمایت از ارروهای ااقالبر ااصاراهلل تنگ سعودی را تنگار علراه
ملت یمن فرض اموده و با در ژرش گرفتن مقاومت باه حماالا ساعودیهاا ژاساخ دادااد
(ژاپ.)2-4 :2۰15 ،2
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با هشدید ایتالفها و فشار حداکثری آمریکا به ایاران و حمایات ااط ساعودیهاا از
ا داماا آمریکا علره ایران ،ارروهای ااصاراهلل بهعنوان متحاد ایاران باا اساتفاده از حماالا
موشکر و ب رهگرری از هواژرماهای بدون سراشرن حمله به زیرسایتهای آبار -ااارژی و
فرودگاه های هجاری را آغاز اموداد .ژس از حمله ارروهای ااصاراهلل به شرکت افتار آرامکاو
رهبران این گروه از آغاز حمالهر در مقرا بورگهر به هدف ارار دادن  3۰۰اقطاه م ام
اظامر ژردهبرداری کرداد (رویترز .)2۰19 ،1چنرن ا داماهر حکایت از به هم یوردن موازاه
درا در تناگ یمان داشات ،ساعودیهاا باهیاوبر دریافتناد کاه دیگار سراساتهاای
ه اتم گرایااه علره ارروهای ااصاراهلل فا د کارایر است و با در عمق ژرچرادگرهاای ایان
تنگ بهدابال راه های تایگوین برای م ار درا ارروهای ااصاراهلل بوداد .اهحاد و ائتالف باا
کشورهای دریای سرخ و وضعرت استراههیک این دریا ت ت یک موازاه تدیاد بارای غلباه
برای ارروهای یمنر بخشر از براامههای تدید عربستان است.
برتسته هرین ا دامر که برشترین هث رر و امود را بر هغررر معادالا منطقهای و ت ااار
در دریای سرخ بر تای گذاشت هصارف و کنتارل هنگاه اساتراههیک بااب المنادب اسات،
هنگه ای که متصلکننده دریای سرخ و یلرج عدن است .این کارا و اهرم فشاار در دسات
ارروهای ااصاراهلل به برگ برادهای هبدیل شده است؛ اگرچه کنترل کامال بااب المنادب باا
محدودیتهایر متعا ب حمله ارروهای ائتالف روبهرو گشات؛ اماا کماکاان شا ر هدیاده و
بسراری از بنادر آن بهعنوان مسلطهرین اقطه بر باب المندب در دسات ارروهاای ااصااراهلل
رار دارد .این ارروها با ه دید بستن هنگه بهعنوان یکر از منااطق اساتراههیک بارای عباور
کشترهای افتر ،عربستاارها را با هنگنای امنرتر مواته سایته و حمالواقال اساتراههیک
در این منطقه با چالشر عظرم روبهرو گشته است (ال یاکوبر.)2۰1٨ ،2
همام هال و ا دام عربستان و ارروهای ائتالف عربر برای هصرف ش ر هدیده باهیاوبر
امایااگر اهمرت و ژرواد این ش ر استراههیک با دریای سرخ است .کنترل بر هدیده بارها در
مذاکراا صلی یمنر مران گروه های مختلک درگرر در تنگ مورد مذاکره و چااهزاار ارار
گرفت و در سال  2۰19به بعد بار دیگر درگراریهاا در ایان شا ر آغااز گشات .اساتدالل
سعودیها مبنر بر کمک های هسلرحاهر ایران به ااصاراهلل ،وتود  42بنادر چنادمنظوره در
این منطقه و هسلط ااصاراهلل بر آن بار دیگر آهش تنگ را شعلهور سایته و حتر محاصره و
هحریم ش ر ارو موتباا مصاائب و مشاکالا ااسااار فاتعاهآمراوی را سابب شاده اسات
(رویترز .)2۰1٨ ،اینک عربستان سعودی با در ه دیدهای امنرتر و ژئاوژلرترکر یاویش
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در دریای سرخ و باب المندب و بروز چالشهای دایلار و بارنالمللار بارای ایان کشاور و
حضور همزمان در چندین تب ه ،هالشش را برای ایجاد یک ااجمان یاا مجما چندتااباه
گرایااه در دسامبر  2۰1٨را آغاز کرد (ورهرن.)2۰19 ،
عربستاار ها با بریورداری از درا اظامر و ا تصادی برهر اسبت باه ساایر کشاورهای
حوزه دریای سرخ در رؤیای ایجاد یک کریدور تایگوین برای هنگه هرمو و ا ادیناه کاردن
درا یود در دریای سرخ است ها با اهخاذ هرهرباا امنرتر ،سراسر و ا تصادی مااا افاوذ
سایر بازیگران منطقه ای در این مکان شود .این کشور با هوته باه ادرا و افاوذی کاه در
کشورهای حوزه دریای سرخ دارد بهراحتر هوااست حتر اهحاد سایر بازیگران با دولتهاای
همتوار دریای سرخ را برهم زاد؛ اما ااکارآمدی سراستهای یشاواتآمراو در طار تناگ
یمن و افوایش درا ااصاراهلل در این کشور منجر به رسمر شادن هرهربااا و ائاتالفهاای
امنرتر -سراسر و ا تصادی این کشور با کشورهای همتوار دریای سرخ شد.
براسا دیدگاه استفان والت در باب هبررن موازاه ه دید ،هر زماار که ه دید برشاتر و
شدایافتههر شد به همان مروان ااگروه اهحاد در واحد مورد ه دید ارو افوایش ژردا مرکند.
این امر بدین معناست که شکلگرری سطوح اهحاد عمادهاً باا مراوان ایجااد یطار ه دیاد
مشتر دارای اسبت مستقرم است؛ بنابراین هوازن مرهوااد از طریق بسرج ارروهای دایلر
یا اهحاد با سایر کشورهای در معرض ه دید شکل گررد .یکر از م مهرین مؤلفههای ه دیاد
از دیدگاه والت مجاورا تغرافرایر است در وا دشمن اودیک مرهوااد بهمراهب یطراهش
از ه دیداا دور دست برشتر باشد (والت .)11-12 :197٨ ،باا ایان اوصااف وتاود دولتار
یمنر که درا در دست ااصاراهلل باشد به دلرل هضادهای ایادئولوژیکر و هاویتر عمراق و
مجاورا تغرافرایر مرهوااد م مهرین و عمدههرین ه دید و دغدغه امنرتر سعودیها باشد.
.3-3ترکیه :

2۰٨

سومرن عاملر که مر هوااد یطری بالقوه برای ه دید مناف عربساتان در دریاای سارخ
باشد کشور هرکره است .عربستان و هرکره برای سالهای متمادی است که درصادد کساب
رهبری ت ان اسالم هستند و هرکدام از این کشورها با ارائه و رائت یاص یاود از اساالم
سراست تذب و همراه کردن سایر دول اسالمر در یلرجفاار و غارب آسارا را در ژارش
گرفتهااد .هضاد های ایدئولوژیک این دو بازیگر م م در ساالهاای ایرار ماوتر از ر ابات و
کشمکش را در محرط امنرتر یلرجفار و یاورمرااه ر م زده است .حمایات عربساتان از
گروههای ت ادی و در ژرش گرفتن سراست طرد و حاذف تریاانهاای ایاواار از صافحه
سراسر منطقه (یلرجفار  ،یاورمرااه) مرکو قل هضاد و هعارض مناف عربستان و هرکراه
در منطقه است .از سوی دیگر هرکره ارو با اودیکر و حمایت تادی از گاروههاای ایاواار

1. Suakin Port
2. Kucukgocmen and Khalid
3. Sudan Tribune
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منطقه و ژشاترباار از طار در مااترای هحاریم هاای کشاورهای عضاو شاورای همکااری
یلرجفار عمالً این هضاد و هعارض را به رسمرت شنایت .در کناار ر اباتهاای ایرار در
غرب آسرا و یلرجفار این بار دریای سرخ به مردان ساوم ر ابات ایان دو کشاور هبادیل
گردیده است .یکر از اهداف اصلر سعودی های در ایجاد هرهرباا تدید مقابله باا ه دیاد و
افوذ هرکره در دریای سرخ و شاخ آفریقا است.
با ظ ور ایتالفها مران عربستان و طر ،هرکره به سمت هحکرم اهحااد باا طار ژارش
رفت و بهاوعر عال ه و همایل یود را برای مشارکت و درگرار شادن در ایاتالفهاای دول
عضو شورای همکاری یلرجفار اشان داد .در کنار این امر با حضور یود در شااخ آفریقاا
ارو اقشر ژرش راول و هوسعهگرایااه را بر ع ده گرفت و بههدریج اراا و اهادافش اماودی
تلوه گرایااه ژردا کرد .مقامااا عربساتان ساعودی و کشاور مصار بارهاا و بارهاا اگرااار و
اارضایتر یود را از حضور و سراستهای هوسعه طلبااه هرکره و رتب طراب اردوغاان اباراز
اموداااد (ورهاارن .)2۰19 ،در دسااامبر  2۰17در هااوافقر مرااان رئ ارستم ااور هرکرااه و
رئرستم ور سودان راردادی مبنر بر حضور مجدد هرکره در بندر سوآکرن 1سودان که به
لحاظ هاریخر متعلق به امپراهوری عثماار بود ،منعقد گردید .ژرامد این امر حضاور اظاامر
مجدد هرکره در شاخ آفریقا است .هرچند که این امار باهعناوان یاک موضاوع م ام مراان
کشورهای ر رب در شاخ آفریقا عرضاادام اماود ،سارااجام باا ساقوع دولات ساودان ایان
رارداد با شک و هردید روبهرو گشت.
اگرچه رتب طرب اردوغاان و همتاای ساوداار بار مراران فرهنگار و ژتااسارلهاای
گردشگری این تویره هثکرد کرداد در ژس این رارداد بر همکاریهای عظارم اظاامر اراو
هثکرد عمده شده است ،بهاحویکه بخشر از ارروی اظامر هرکراه بارای آماوز ارروهاای
سوداار ت ت مبارزه علره هروریست باید در سودان حضور ژردا مرکرداد)کوچوکگوچمن و
یالد .)2۰17 ،2مقاماا سعودی و مصر از آاچه بهعنوان حضور هرکره در شااخ آفریقاا باود
ابراز اگراار کرداد و این عمل را براامه ای هدفمند و راهبردی از سوی هرکره هفسرر اموداد
که هدفر تو هوسعه افوذ درا هرکره و یطری بالقوه در مرزهای این کشورها ارسات و از
ژرامدهای اظامر این عمل بهشدا هراساان بودااد (هریباون ساودان)2۰17 ،3؛ اگرچاه در
واکنش به این ا دام مقاماا سوداار بهشدا هرگواه الحااق باه محاور طار -هرکراه را رد
کرداد.
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هثسرساا آموزشر هرکره در سومالر بورگهرین سرمایهگذاری برونمرزی هرکره اسات.
ب رهبرداری از این هثسرساا که م مهرین آن فرودگاههای موگادیشاو( 1ژایتخات ساومالر)
است که در سال  2۰11بهواسطه افوایش سرمایهگذاریهای بشردوستااه ،سراسر و امدادی
در سومالر سایته شاد ،موردااتقااد بساراری از دول یلارجفاار ارار گرفات .بریار از
کشورهای حوزه یلرجفار چون امارا متحده عربر ارو ،افوایش حضور اظامر یویش در
دریای سرخ را به علت حضور اظامر هرکره ژرواد زده است و این عمل را سند اصلر هرکراه
برای هوسعه و گستر استراههیک افوذ لمداد مرکنند (عرب اروز.)2۰17 ،2
از دید کاراسرک و کافررو 3حضور اظامر هرکره در محرط امنرتار دریاای سارخ ،یاک
هحول ژئوژلرترکر یطراا برای کشورهای حوزه یلرجفار است و اهحاد هرکراه باا طار
ارو برش هر از هر چرو ی ایان ظان و شاک را مراان کشاورهای عربساتان ،مصار و امااراا
برااگرخته که این افوذ و هوسعه درا در دریای سارخ محادودیتهاا و ه دیاداا فراوااار
برای این کشورها به همراه یواهد داشت (کاراسرک و کافررو.)2۰1٨ ،
مصطفر گوربوز 4در هحلرلر با عنوان چالش های هرکره برای ت ان عرب در شاخ آفریقا
با هقسرم مناف و اولویت های هرکره به دو بخش ایدئولوژیک و ا تصاادی معتقاد اسات کاه
هدف و ارتحرت اصلر هرکره از حضور و افاوذ در مراان کشاورهای حاشاره دریاای سارخ
گستر ایدئولوژی ائوعثماارگرایر است و همام هاال یاود را بارای احراای ایادئولوژی
ائوعثماار به کار گرفته که کشورهای مسلمان و ت ان عرب طعمه اصالر هرکراه هساتند،
مؤلفه دیگر که هوتر ر بارای حضاور هرکراه در ایان منطقاه فاراهم آورده ،منااف عظارم
ا تصادی و سرمایه گذاریهای ا تصادی این کشور اسات کاه اماود ایان امار در ساودان و
سومالر مش ود است .از سویر دیگر دعوا تربوهر از هرکره برای ایجاد ژایگاه اظاامر اراو
یود بخشر از استراههی هوسعه اظامر -ا تصادی هرکراه در ایان حاوزه تغرافراایر اسات
(گوربوز.)2۰1٨ ،
با هوته بهشدا تنگ در یمن ،مقاماا ساعودی حضاور هرکراه در ساومالر ،ساودان،
تربوهر و  ...را مار بورگ این کشور در حوزه دریای سرخ برآورد کردااد .باا در چنارن
ه دیدی مقاماا سعودی بهشدا به افاوایش ارارو در دریاای سارخ مباادرا ورزیاده و باا
هحتفشار رار دادن سوداارها یواهان الحاق این کشور به ائاتالف تناگ در یمان بودااد.
حتر مقاماا سراسر عربستان برای مقابله با آاچه که ه دید هرکره در شاخ آفریقا محسوب
1. Mogadishu
2. Arab News
3. Karasik and Cafiero
4. Mustafa Gurbuz

.4-3قطر :
طر چ ارمرن واحد و دولتر است که بخشر از اگراار و دغدغههای عربستان سعودی
را در دریای سرخ شامل مرشود .سعودیهای در چند سال ایرر با اهخاذ مواض و ا اداماا
سفتوسخت یویش در بال طر ،هنش و واگرایر را با ایان کشاور کوچاک حاوزه دریاای
سرخ به یک اقطه حسا و غرر ابلبازگشت رسااده ااد .همزمان با و وع برداری اساالمر و
ت ت گرری هریک از دول منطقه در بال بازیگران و هحوالا منطقه ،اشااههاای هعاارض و
هضاد مناف یرلر زود یود را آشکار سایت .در این برن طر و عربستان اراو در دو تب اه
مخالک رار گرفتند .اودیکر طر به هرکره و حمایت از گروههاای ایاوان المسالمرن وتاه
اصلر این هضاد مناف را هشکرل داد ،بهاحویکه برآیند آن ،هحریم و محاصره ا تصادی طر
از سوی کشورهای عضو شورای همکاری یلرجفار بود .با این اوصاف عماق و دامناه ایان
ایتالفاا دریای سرخ و شاخ آفریقا را ارو در برگرفته و دریای سرخ ارو به محرط تدیادی
برای هسویهحسابهای این دو کشور هبدیل شده است.
حضور و اقطه حرکت طار بارای اقاشآفرینار دریاای سارخ باه اوایال ساال 2۰۰۰
برمرگردد؛ اما با هشدید ایتالفاا مران طر و دول عضو شورای همکااری یلارجفاار در
سال  2۰17این حضور شتاب برشتری به یود گرفت زیرا طا رواباط دیپلماهراک مصار،
عربستان ،اماراا و بحرین این کشور را مجاب به سرمایه گذاری هاای ا تصاادی ،سراسار و
هحکرم مو عرت یویش با کشورهای شاخ آفریقا و حاشره دریاای سارخ کارد هاا از چنارن
اهرمر ت ت کاهش فشارهای ا تصادی ب ره کافر را عاید یاویش کناد .ساودان و اهراوژر
بهعنوان دو کشور در شاخ آفریقا ت ت کمک به حل مشکالا ا تصادی طر اعالم آماادگر
کرداد .واگذاری زمرنهای زراعر برای هثمرن ماواد غاذایر از ساوی دولاتهاای ساودان و
اهروژر بهعنوان راهر برای مقابله با محاصره ا تصادی دولاتهاای عضاو شاورای همکااری
یلرجفار برآورد شد و مقاماا طری هدف از حضور یود در شاخ آفریقا و کریدور دریای
سرخ را مقابله غررمستقرم با عربستان و اماراا عنوان کرداد که این امر مرهوااد به هویناه
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مر شد ،به سمت اهخاذ مواض اودیکهر با رژیم ص روارستر حرکت اموده و در یک موض
مشتر یواهان مقابله با ه دید مشتر بوداد (گوربوز .)2۰1٨ ،بهیوبر مرهاوان حرکات
سعودی ها به سمت ایجاد هرهرباا تدید در دریای سرخ را با وتود ه دیدی به اسم هرکراه
هوتره امود .ر ابت ایدئولوژیکر و ا تصادی شدیدی که مران ایان دو ادرا منطقاهای در
تریان است محرط امنرتر دریای سرخ را ارو در برگرفته است و حساسرتهای سعودیهاا
اسبت به حراا یلوا یویش (دریای سرخ) ماوج تدیادی از ائاتالفهاا و اهحادهاا را باه
همراه داشته است.
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استراههیک برای این کشورها منجر شاود ،ایان حضاور همچنارن مار هواااد حامال فوایاد
ا تصادی فراواار برای طریها باشد (گروه برن المللر بحران.)19-21 :2۰19 ،1
در ا دامر دیگر در سال  2۰1٨مقاماا طری و سوداار راردادی را در راستای هوسعه
بندری امضا اموداد که مقاماا طری از آن بهعنوان بورگهرین بخش کااترنری در دریاای
سرخ یاد کرداد .فاز اول این ژروژه با مبلغ  5۰۰مرلرون دالر است که رار است طر دو سه
سال آینده به اهمام برسد .مقاماا طری یرلر زود مسرر ااتقال هج رواا و زیرسایتها را
به سودان فراهم کرداد .رارداد سوآکرن که برن طر -هرکراه باا ساودان باه امضاا رسارد
بهاوعر واکنشر برای مقابله با دول یلرجفار بود که طریها سعر داراد با ایجااد حلقاه
از دوستان در دریای سرخ ،مناف یویش را در دستر هر و از سویر دیگر کشورهای عضاو
شورای همکاری یلرجفار را با هنگنای امنرتر مواته کنند.
ا دام بعدی طر برای هثبرت حضور یود در دریای سرخ و شاخ آفریقا ااعقاد اراردادی
در راستای هوسعه بندری با سومالر در سال  2۰1٨بود .در این ا دام طریها مباادرا باه
بازسازی ش ر ساحلر هوبرو کرداد؛ اگرچه توئراا این هرهرباا تدیاد هناوز افشاا اشاده
است (ورهرن .)7-٨ :2۰19 ،اهحاد هرکره -طر در دریای سارخ و ا ادام هامزماان ایان دو
کشور برای ااعقاد راردادهای مختلک با دولت های حاشره دریاای سارخ بخاش دیگاری از
حضور و چالش طریها برای مقابله با دولت سعودی و همژرمااااش است ،در این راستا ماا
شاهد همکاریهای فواینده مران طر و هرکره در دریای سرخ و شاخ آفریقا هسترم که ایان
عمل برآیند ر ابتهای منطقهای و فرامنطقهای بلو طر -هرکره با عربستان و متحادااش
در منطقه است (محمود.)7-٨ :2۰19 ،
با هوته به اودیکر و موازاه سازی بلو هرکره و طر و گستر اگراارها و دغدغههاای
امنرتر به دریای سرخ و شاخ آفریقا ،موازاهسازی تدید از سوی عربستان بررباط باه ایان
ه دید تدید ارست .بهیوبر مرهوان اوع ر ابت و صکبندیهای ایان دو گاروه را در باال
بحران ها منطقه ای مشاهده کرد .این ر ابت در حال هحمرل یک اظمر تدید بر یاورمراااه
است ر ابتر که از یک بستر متضاد ایدئولوژیکر ریشه مرگررد .اینک سعودیهاا باا ادرا
ژرامدهای چنرن بلوکر و همچنرن سرکش شدن برشتر طر ،حضور در دریای سرخ را هاب
چنرن ه دیداهر مردااند.
گذارعربستانبهدریایسرخوتأثیرآنبرامنیتملیایران 
ر ابتهای چندین دهاه مراان ادراهاای موتاود در یلارجفاار

باا وتاود فاراز و
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الف.محدودیتکشتیرانیایراندردریایسرخ :

اولرن محدودیت حضور و هسلط عربستان سعودی بر دریای سرخ و شااخ آفریقاا بارای
ایران مر هوااد به محدودیت کشتررااار ایاران در ایان دریاا منجار و زمرناهسااز هنگناای
ژئوژلرترکر را برای ایران و محور مقاومات باشاد .از اوایال ساال  2۰۰۰بخاش عمادهای از
فعالرت های عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری یلرجفار مقابله با حضاور و
استقرار ارروها و کشتر های ایران در منطقاه دریاای سارخ و شااخ آفریقاا باود (شااذلر،1
 .)2۰12تم وری اسالمر ایران بعد از ااقالب  1979و از ساال  2۰11باه بعاد باهصاورا
منظم ت ت دستیابر به بنادر کشورهای اریتره و ساودان اعاوام کشاترهاای یاویش باه
یلرج عدن و دریای سرخ را آغاز امود که چنرن ا داماهر بارای اولارن باار ژاس از ااقاالب
اسالمر ایران رخ داد (بربرسر اروز.)2۰11 ،2
ژس از یک و فه کوهاه ایران در سال  2۰13بار دیگر واحدهایر را به دریای سرخ اعاوام
امود .ایران با اشاره به لووم محافظت از کشترهای یاود در برابار حماالا دزدان دریاایر،
کارگروه کوچک ضد دزدی دریایر یود را در یلرجفار ایجاد کرد و در مار  2۰14یک
افتکش ایراار در برابر حمله در هنگه باب المندب دفاع اماود .در ساال  ،2۰15ارروهاای

1. Shazly
2. BBC News
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اشرب های فراوان هاریخر در رن حاضر به اقطه ای غرر ابالبازگشات رسارده اسات .ایان
ر ابت ها دور تدیدی از ابردهای ارابتر و منازعاه هاای منطقاه ای را مسابب گردیاده کاه
تغرافرای سراسر یاورمرااه و یلرجفار دالر بر هثیراد چنارن مادعایر اسات .عربساتان
سعودی در کنار حمایتهای مداوم برنالمللر ،ت ت هحمرل هوینه بار ر باا و یراو باه
سمت یک رهبریت مقتادر در حاال ب اره بارداری از هماه ظرفراتهاا باهیصاوص بساتر
منحصربهفرد ژئوژلرترکر یویش است .مو عرت ممتااز دریاای سارخ ایان امکاان را بارای
رهبران سعودی فراهم اموده ها برای مقابله با ایران بهعنوان یک ر راب سانتر و درهمناد
هم هوینه های یویش در یلرجفار را کاهش دهد و هم از ظرفرتهای دریای سرخ بارای
هقویت درا ملر استفاده اماید .با ایان اوصااف اگار مبتنار بار ضاربهزدن بار ر باای
سنتر ای چون ایران در حوزه ها و مکاانهاای مختلاک در محافال علمار و اگااه اخبگاان
سعودی امودی عرنر ژرادا اماوده اسات و در صاورا هحقاق چنارن اماری ،محاذوراا و
محدودیتهای برای درا و امنرت ملر ایران مر هوااد به بار آورد کاه در ذیال باه چنارن
ه دیداهر اشاره مرشود:
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ااصاراهلل یمن موردحمایت ایران تویره استراههیک ژریم 1در هنگاه بااب المنادب را هصارف
اموداد و مقاماا ایران اعالم کرداد که ارروی دریایر تم اوری اساالمر ایاران در شامال
ا رااو هند و یلرج عدن مستقر شده است و این حضور برای همرشه ادامه یواهد یافات
(برج.)2۰15 ،2
از دیدگاه بسراری از کشورها و عربساتان ساعودی چنارن حضاوری از تاااب ایاران و
استقرار و آزادی کشترراار در دریای سرخ بهعنوان بخشر از ااگروههای وسر ایاران بارای
گستر افوذ و استفاده از ابلرت ها و ظرفرت های دریای سرخ هفسرر گردید و اعاوام یاک
ااو ایراار به آفریقای تنوبر در سال  2۰14گمااهها را اسبت به بسط درا ایاران در ایان
منطقه را افوایش داد (آرآیترسر .)2۰16 ،3از سوی دیگر حضور ارروی دریایر ایاران در
منطقه این اگراار را در مران کشورهای عضاو شاورای همکااری یلارجفاار و عربساتان
سعودی دوچندان امود که کشترهای تنگر ایران ارو در آینده مرهوااند به روااد ایاتالل
در کشتر راار ت اار ،هثمرن اارژی و هجارا ت اار از هنگاه بااب المنادب کماک امایناد
(فارگر.)2۰17 ،4
با این حال عربستان به همراه سایر دول یلرجفار استراههیهای یود را برای مسدود
و محدود کردن حضور کشاتر هاای دریاایر ایاران در دریاای سارخ را آغااز امودااد و باا
بهکارگرری ابوارهای ا تصادی و سراستهای امنرتار درصادد ا ادیناه اماودن ایان طارح
برآمداد .کمک ها و حمایت های مالر ،گستر همکاریهای امنرتار در ت ااا مباارزه باا
هروریسم با کشورهای آفریقایر و بهویهه شرکت در عملراا مبارزه با هروریسام در ساومالر
بریر از ا داماا این دولت ها برای هضعرک مو عرت کشترراار ایران در شااخ افریقاا باود.
عربستان سعودی ارو در سال  2۰15بهدابال هوسعه ائتالف رهبری تنگ در یمن در الاب
هوافقاامه های امنرتر با کشورهای اریتره و سودان دسترسر ایران به بنادر این کشاورها در
دریای سرخ را مسدود کرد (شرخ.)2۰1٨ ،5
فعالرتهای کشتر راار ایران و استقرار این کشترها در دریای سرخ باه صاورهر کاامالً
عمرق با مسئله امنرت و درا ملر ایران و محور مقاومت در ارهبااع اسات .دریاای سارخ
بهواسطه اهمرت ژئوژلرترک و استراههیک بستری کامالً حراهر برای ارهقا و افاوایش ادرا
ملاار ایااران و متحاادان آن در ایاان منطقااه اساات .بنااابراین محاادودیت و مساادود شاادن

1. Perim Island
2. Tower
3. IRGC
4. Fargher
5. Sheikh

کمرنگشدناهمیتتنگههرمز :
ب .
دومرن و حراهر هرین ه دید عربستان علره امنرت ملار ایاران باا هغررار سراساتهاای
راهبردی یویش از یلرجفار باه دریاای سارخ ،کااهش اهمرات هنگاه هرماو باهعناوان
اصلرهرین مسرر هرااویتر افت ت ان مار باشاد کاه کنتارل هنگاه بااب المنادب از ساوی
عربستان مرهوااد اقش و تایگاه هنگه هرمو را در معادالا درا ت ااار باا هناول روباهرو
سازد و ایران را از داشتن این اهرم هث ررگذار و راهبردی محروم اماید .در باب اهمرت هنگه
هرمو باید گفت که این هنگه در طول هاریخ همواره در مرکو هوته دراهای ت ااار باوده
است و هسلط بر این هنگه به معنای یک موفقرت ژئوژلرترک بورگ هلقر مرشود و این امار
بهراحتر مرهوااد هوازن درا در منطقه را بر هم ریود.
این هنگه در حوزه آب های دایلر ایران رار دارد ،تایگااه منحصار فاردی را باه ایاران
بخشرده است و این امر همواره به یک اگراار برای دراهای ت اار و چالشگر منطقاهای
هبدیل شده است که به هر طریقر مقدوراا و ظرفرت های درا ایاران در ایان منطقاه را
هحدید یا با ایجاد یک آلترااهرو تدید ت ت هرااویت ت اار زمرناههاای هضاعرک مو عرات
ژئوژلرترک ایران را فراهم آوراد .با این حال این هنگه مداهاای مدیادی اسات کاه اقطاه
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فعالرت های ایران در این تغرافرای استراههیک مر هوااد محذوراهر چون ااهواار در حمایات
از متحدین ،هضعرک و هنگنای ژئوژلرترک ،شکست حرثرتار در مقابال عربساتان و ه دیاد
امنرت ملر را برای ایران بهدابال داشته باشد کاه باههادریج مارهواااد باه کااهش ادرا
سختافواری و ارمافواری ایران منجر شود .یک درا منطقه ای با داشتن دشمنان و ر بای
منطقه ای ارازمند حضور همزمان در همه مناطق استراههیک و در ژرواد با درا اسات کاه
بتوااد به اف وایش درا ملر یویش و هنول درا ملر ر با کمک اماید ،ازاینرو بانبسات
در آزادی کشترراار ایران در دریای سرخ یسراار تبرانااژذیر برای ایران است.
مقاماا عربستان ارو با اشراف کامل بر درا منطقهای ایران در هر مکاان و منطقاهای
در ت ااان محاادود سااایتن و هحدیااد اادرا ای اران را در براامااههااای راهبااردی یااویش
گنجااده ااد و اگر هغررراا راهبردی سراست یارتر عربستان در دریای سرخ با اساتفاده از
ابوارهای متنوع ا تصادی ،سراسر و امنرتر ،بساتر محرطار الزم را بارای ارهقااء ادرا و
رهبری عربستان فراهم آورد و در صورا عملراهر شدن ،حوزه درا و گستره کشتررااار
ایران در دریای سارخ را باا چاالش مواتاه ساازد یاک ژراروزی باورگ ژئاوژلرترکر بارای
سعودیها محسوب مرشود و در آینده مرهوااد دامنه آن در مناطق دیگر ارو گسترده شود.
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کااوار در هنشها مران ایران و دراهای منطقهای و ت اار است و در سالهای ایرر اراو
هنشها روادی رو به فووار را هجربه اموده است(هاینو.)2۰19 ،1
عربسااتان سااعودی بااهعنااوان ر رااب اصاالر منطقااهای ایااران همااواره از همااام مناااب
سختافواری و ارمافواری درا یویش ب ره گرفته ها باا افاوذ ،ادرا و تایگااه ایاران در
منطقه مقابله اماید و از سوی دیگر بخشر از ا داماا و هال های یویش را به دریای سرخ
معطوف سایته است ها از ظرفرتهای ژئوژلرترکر و ژئواکواومرکر آن ت ت هقویت ادرا
ملر و هم چنرن هضعرک تایگاه ژئوژلرترک ایران استفاده اماید .در سال  2۰1٨و هامزماان
با حمله به هثسرساا افتر اماراا و عربستان سعودی در هنگه هرمو اادیشه برسایتن یاک
مسرر هرااویتر تایگوین در مران رهبران سعودی آشکارهر گشت .از سوی دیگر باا افاوایش
هنشها مران ایران و آمریکا ،مقاماا ایران بارها سناریوی بستن هنگه هرمو را مطرح اماوده
که این امر ارو زاگ هشداری بورگ برای عربستان و سایر دول منطقه یلرجفار باود کاه
روزااه حدا ل  15مرلرون بشکه افت از طریق هنگه هرمو صادر مرکرداد.
با اشراف بر چنرن محذوراهر عربستان سعودی با بازاگری در سراست های راهبردیا
هوته ویهه ای را به ژتااسرلهای دریای سرخ معطوف امود .سایت یط لوله شار ر -غربار
عربستان به امتداد  12۰۰کرلومتر که روزااه مر هوااد  5مرلرون بشکه افات عربساتان را از
طریق بنادر موتود در دریای سرخ ژمپاژ اماید ،گویدهای از هال های عربستان برای گاذار
از یلرجفار و هنگه هرمو است (فرااس .)2۰19 ،224ژایااههای صادور افات یاام دریاای
سرخ عربستان سعودی ،از زماار که هنشها با ایران یط اصلر حملواقل یلرجفاار را از
طریق هنگه هرمو طر چند سال گذشته ه دید کرده است ،اهمرتر اساسر ژردا کرده است.
سایت یط لوله های مختلک برای ااتقال افت به دریای سرخ دالر برای این موضوع اسات؛
اگرچه ،مقاماا آرامکو وتود این یطوع لوله اضافر را برتسته امرکنند؛ اما مناب آگاه باا
این موضوع اذعان کرداد که آنها بخشر از افوواگر استراههیک آرامکاو بارای محافظات از
هوااایر آن برای ماادن در وضاعرت باورگهارین صاادرکننده افات یاام در ت اان بودااد.
همچنرن این یک یط لوله ژشتربان برای شرق و غرب است و اساتفاده از آن اساسااً بارای
تلوگرری از ااسداد در هنگه هرمو است (فرایت اروز.)2۰2۰ ،3
ازاینرو مر هوان بخشر از اهاداف ائاتالف تناگ در یمان باه رهباری عربساتان را در
راستای مقابله با افوذ ایران و متحدین آن در این منطقه ارزیابر امود که سعودیها بار آن
هستند هاا باا هسالط بار هنگاه بااب المنادب باهعناوان ساومرن مسارر هرااویتار ت اان
1. Haynes
2. France24
3. Freight News

پ.کاهشنفوذسیاسیواقتصادیایران :
با ااقالب اسالمر ایران در ساال  ، 1979تم اوری اساالمر ایاران درصادد باود هاا باا
گستر روابط یویش با بسراری از کشورها و مناطق دیگار طارح مناوویساازی ایاران از
سوی بریر از کشورهای غربر را ،ینثر سازد .شاخ آفریقا به یک منطقه برای هوسعه عمق
استراههیکهر ایران هبدیل گردید و گستر روابط با دولتهاا و ساایر باازیگران غرردولتار
حاضر در این منطقه در براامه های ایران مدون گشت؛ اگرچاه بارای حضاور ایاران در ایان
مکان تغرافرایر محدودیتهای وتود داشت؛ اما ایران یرلار ساری هوااسات شابکهای از
دوستان را ژرریوی اماید و از این طریق زمرنههای ارهباع و کمک به متحدااش فراهم شد.
با موفقرت و ا ادینه شدن آرمانهای ااقالب اسالمر ایران و تنبه امت محور بودن این
ااقالب بسراری از تنبش های مخالک اساالمر در شااخ آفریقاا باه لحااظ ایادئولوژیکر باا
تم وری اسالمر ایران ارهباع بر رار اموده و ارز های اسالمر ااقالب ایاران ماورد ال اام
این تنبشها رار گرفت .در دولت های ا م و دهم هوته ایران به شاخ آفریقا به اوج یویش
رسرد .با وتود اطبه تمعرت مسلمان در این کشور ،اادیشههای اسالمر ایران به گستر
افوذ ایران در منطقه کمک بسراری کرد .با هوته به دساتور کاار سراسات یاارتر ایاران،
ارهباع ه ران با شاخ آفریقا فشارهایر را بر دراهای ر رب مااند عربستان سعودی هحمرل
امود ها مناب برشتری را برای مقابله با ه دیدهای در شده ایاران در ایان سامت فقرار
آفریقا ایتصاص دهند (کافررو و کو .)2۰2۰ ،1
با و وع برداری اسالمر در غرب آسرا در سال  2۰11دور تدید هنشهاا مراان ایاران و
عربستان اههن ا در غرب آسرا بلکه شاخ افریقا و دریای سرخ را ارو مرل به آغازیدن اماود و
هث رراا این هنش ها دور تدیدی از ر ابتها را در این منطقاه شاعلهور ساایت .در اریتاره
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سرمایه گاذاری هاای یاویش را بارای مبادل کاردن دریاای سارخ باه آلتراااهرو هرااویتار
یلرجفار عملر امایند.
بنابراین ،با هوته با اهمرت شایان هنگه هرمو برای ایران ،اگر سعودیهاا در آیناده و باا
کمک سایر دولتهای منطقهای و ت اار در دریای سرخ مو عرت هرااویتر آن را ارهقاء و باا
هثمرن امنرت آن منطقه ،حجم صادراا افت به ت ان را افوایش دهناد ،باورگهارین اهارم
ژئوژلرترکر ایران بر عرب ستان اعتباار یاویش را در معاادالا ادرا مراان ایان دو ادرا
منطقه ای از دست یواهد داد بهاوعر درا و هرمنه ایران با چالشر اساسر مواته یواهاد
گشت و ا رگذاری ایران در مسائل منطقهای و ت اار با فرسایش روبهرو یواهد شد.
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عربستان بندر آساب 1را بهعنوان مرکوی برای هقویت ارروهاای حاو ر یمنار هلقار اماود.
ازاینرو عربستان سعودی با همراهر اماراا با ارائه سرمایهگذاری در زیرسایتهای عمومر
و ارائه بسته های حمایتر و کمک ماالر در ساال  2۰16رواباط یاود را باا اریتاره هقویات
اموداد .اترجه این امر ط همکاریهای اظامر مران اریتره و ایران بود که بهدابال این امر
ارروهای ایران از اریتره یارج و ارروهای عربستاار و اماراهر با آن تایگوین شداد (کاافررو
و کو .)2۰2۰ ،
تربوهر ،اریتره ،سومالر و سودان کشورهایر بوداد که ایران هوااست از طریاق ارهبااع
دوستر با آنها زمرنههای بسط درا و افوذ برشتر را در شاخ افریقا فراهم آورد .ارهباع
ایران با کشورهای آفریقایر در دریای سرخ و یلرج عدن از اظر استراههیک بسرار م م بوده
است زیرا هوااایر کنترل حملواقل از طریق هنگه باب المندب و کمک به مباارزه باا دزدی
دریایر و هحتفشار رار دادن برشتر محور عرب ،بهویهه عربستان ساعودی را دارد .ازایانرو
رهبران سعودی با ب رهگرری از اهرمهای ا تصادی و سراسر ت ت مقابله با افاوذ ایاران در
منطقه وارد عمل شداد ،ب ره گرری از ائتالف دریایر دریای سارخ باا مشاارکت کشاورهای
حاشااره دریااای ساارخ و کمااکهااای مااالر و ساارمایهگااذاریهااای ا تصااادی  -سراساار،
سراستهای ا تصادی عربستان برای دور کردن این کشورها از ایران است.
سودان م مهرین شریک ایران در منطقه شاخ افریقا بود و ایران با سودان رارداد اظامر
منعقد کرده بود .با این حال ،عربستان سعودی در راساتای فشاار بار ساودان ت ات طا
ارهباع با ایران در سال  2۰14همکاری بااکر با این کشور را متو ک امود ها باا ایان فشاار
سودان مراکو فرهنگر ایران را هعطرل کند .در ساال  ،2۰15ساودان در ابارد باا ارروهاای
ااصاراهلل به ائتالف هحت رهبری ساعودی در یمان ژروسات .افاوذ ایاران در اریتاره اراو باا
ژرشن اد اماراا و عربستان سعودی برای کاهش هاث رر هحاریمهاا و ژرشان اداا هج راواا
اظامر و سرمایهگذاری در زیرسایتها ،از سال  2۰15به بعد کاهش یافت .اکناون امااراا
متحده عربر ارو یک ژایگاه اظامر در اریتره دارد .با هوته باه هامتاواری باا یمان ،ایاران
همچنرن هال کرده است از سرزمرنهای سومالر و تربوهر استفاده کند .با این حاال ،در
کنار فشار هاای عربساتان و عادم حضاور ژررااگ ایاران بارای مشاارکت در امار هوساعه و
سرمایهگذاری ،زمرنه های ط روابط مران ایران ،ترباوهر و اریتاره فاراهم شاد (مرشارا،2
.)2۰19

1. Assab port
2. Mishra

ت.کاهشقدرتانصاراهللومحورمقاومت :
هضعرک درا و حذف ارروهای مقاومت در دریای سرخ و شاخ آفریقا مسائلهای اسات
که در اولویت های استراههیک عربستان در این منطقه یودامایر مرکناد .ر ابات مراان دو
طب و درا منطقه ای در ت اان اساالم زمرناهسااز دوری از ر اباتهاای ایادئولوژیک و
ژئوژلرترک در مناطق مختلک شد که بههب این یصومتهاا ،اهحاادهاای ایادئولوژیکر اراو
بهعنوان بخشر از این ر ابت هبدیل گردید .تم وری اسالمر ایران و ارروهاای مقاومات از
یکسو و عربستان سعودی به همراه دولتهای محافظهکار منطقه ای و تریانهای ت اادی
در طرک دیگر یک بازی با حاصل تم صفر را رهبری مرکنند ،هعریاک هساترشناساااه و
بقاء محو رااه عربستان از شاخ آفریقا سبب گردیده که این کشور وتود هر ر ربر را در ایان
منطقه به مثابه ه دید امنرت ملر هلقر کناد .باا هوتاه باه دشامنهاای هااریخر ایاران و
عربستان ،یکر از اهداف اصلر این کشور از حمله به یمن را مرهوان اباردی بارای ااابودی
ااصاراهلل یمن بهعنوان یکر از ستون های محور مقاومت هفسرر امود و ها از این طریق بتوااد
دامنه درا و هوسعه محور مقاومت را فلج اماید.
تنگ یمن ابردی مران عربستان سعودی و ارروی همژرمان ایران یعنر ااصاراهلل یمان
است که کشور عربستان برای مبارزه با این ارروی ارابتر به یاک ائاتالف عربار و اساالمر
روی آورد؛ اما این ائتالف به دلرل هنش های موتود مران کشاورهای عارب یلارجفاار و
کناره گرری ژاکستان از آن یرلر سری با بحران مواتاه گردیاد و ارروهاای حاو ر یمنار
هوااستند با هقویت درا یویش و با حمالا موشکر به یک ه دید عماده بارای عربساتان
هبدیل شواد .علررغم بهکارگرری سامااه دفاع موشکر از سوی عربستان ،حو ر ها باه یاک
چالش تدی برای عربستان هبدیل گشته که در م ار این اررو درماادهااد .چنارن ادرهر از
سوی ارروهای حو ر در باب المندب بهاوعر درا استراههیک ایران را اشان مردهد و این
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کاهش حضور اظامر و ااهواار ایران در دسترسر به بازارهای ا تصادی کشورهای شااخ
آفریقا و حاشره دریای سرخ بخشر دیگر از استراههی عربستان برای ه دید مناف و ادرا
ملر تم وری اسالمر است که در صورا موفقرت بلندمدا این م ام و عادم اساتراههی و
رها کردن این منطقه از سوی ایران ،مر هوااد امنرت ملر و درا ملر ایران را باا مخااطره
روبهرو سازد و منطقهای که مرهوااد عمق استراههیک برای ایران و متحدان هلقر گاردد باه
دست ر رب منطقهای ایران برفتد.

219

نشریهعلمیآفاقامنیت/سالچهاردهمـشمارهپنجاهوسومـزمستان1400

22۰

یرو ارروها ،عربستان و دیگر کشورها را به این مسرر سوق داده کاه ه دیاد ایاران بایاد
ژرش از ژرش تدی هلقر شود (القصاب.)2۰1٨ ،1
مو عرت استراههیک یمن با اشراف بر دریای سرخ ،اقش هنگاه بااب المنادب باهعناوان
کریدور هجارا ت اار برای کشورهای منطقه و وتود یلرج عدن ،اولویتهاای اساتراههیک
عربستان برای اقشآفرینر در هحوالا یمن است بهگواهای که این کشور کنترل دراهای
یارتر بر یمن را ه دیدی برای امنرت ملر و باا یلرجفار و منطقه هلقر مرکند؛ زیرا
به دلرل مرزهای طوالار یمن با عربستان ،آنها مالحظاا امنرتر و سراسر را برای مدایله
در یمن در اظر گرفته ااد .ازاینرو آاچه که عربستان را به مدایله در امور یمن هرغرب امود
هن ا در بح دفاع از دولت یمن و این کشور یالصه امرشود ،بلکه هدف اصالر مقابلاه باا
ارروهای حو ر یمنر است که مبادا حوباهلل دیگری در مرزهای عربستان شکل گرارد کاه
باا و امنرت ملر آن ها از سوی این ارروها با مخاطره روبهرو شود .همچنرن سعودیها در
هال ااد ها با ایجاد ژایگاههای اظامر در استان الم را 2یطوع لوله ااتقال افات از صاحرای
عربستان به دریای عرب را از طریق این استان بر رار سازاد ،تایر که هنگه باب المنادب و
یلرج عدن مو عرت استراههیکر را برای ا تصاد کشورهای یلرجفار ایجااد کارده اسات،
ا تصادی که مبتنر بر صادراا افت به ت ان است (دبوان.)5-6 :2۰21 ،3
حضور ،مدایله اظامر و ائتالفساازی عربساتان اماری ااه از روی ااتخااب بلکاه یاک
ضرورا اتتناب ااژذیر برای این کشور بود که با حمایت از دولت منصور ال ادی ماا هوسعه
و هحکرم درا حو ر ها در یمن شود .هحمل حضاور یاک گاروه ایادئولوژیک در مرزهاای
عربستان ،برای این کشور یک یط رمو محسوب مر شد ،زیرا هعمرق ادرا حاو رهاا در
یمن و گستر روابط آن ها با ایران بهمنولاه حضاور ایاران در مرزهاای عربساتان هفسارر
گردید .وتود حوباهلل در لبنان ،ارروهای حشد الشعبر در عراق ،زاگ هشداری باود بارای
عربستان که ماا استقرار و درا گرری یاک ارارو طرفادار ایاران در یمان شاود .چنارن
محاسباهر رهبران سعودی را به یک مدایله اظامر همراه با ساایر دولاتهاای هامژرماان
هحریک امود و عملراا طوفان اط به رهبری عربستان بارای مقابلاه باا ه دیاد ارروهاای
ااصار اهلل و ایران تنبه عملراهر به یود گرفت (بلومبرگ.)2-3 :2۰19 ،4
بنابراین اگر ائتالف هحت رهباری عربساتان بتواااد منااطق اساتراههیک هحات کنتارل
ارروهای ااصاراهلل را به هصرف یویش درآورد و در هحوالا یمن به دست برهر هبدیل شاود،
1. Al-Qassab
2. Almahra
3. Dabwan
4. Blumberg

جهگیری 
نتی 
عربستان سعودی بهعنوان کشوری با آرمان رهبریت برای ت ان اساالم و یاورمراااه از
دوران هثسرس ها اکنون همام ظرفرتها و مؤلفههای درا یویش را برای ارل به این هدف
به کار گرفته است .در این راه عربستان با چالشهای مختلک و متعددی اراو دساتوژنجاه
ارم مر کند .همزمان با و وع برداری اساالمر در ت اان عارب ،ایان کشاور باا عادم در
مناسب از شرایط اوین ژدید آمده و با اهخاذ سراساتهاای ه ااتمر و متناا ض اتاو اساته
شرایط دلخواه یویش را ر م زاد .با افوایش اقش و درا ایران در سطی منطقاه و رشاد و
یرو منطقه ای کشورهایر چون هرکراه و طار شااهد هحاوالا اساسار ای در هرهربااا
منطقااهای و هوزیا اادا منطقااهای بااودیم ،اهفااا ر کااه بارشازژارش اهااداف منطقااهای
عربستاار ها را دور از دستر هر کرد .با عنایت به چنرن محذوراا منطقه ای ،سعودیها در
سال های ایرر با بازاگری در دستگاه سراست یارتر یاویش و باا در عمراق از اقاش و
تایگاه برتسته دریای سرخ در معادالا تدید منطقهای بر آن شداد ها با حضور کشورهای
حاشره یلرجفار چون مصر ،سودان ،یمن ،تربوهر ،سودان بتواااد یاک رژیام حقاو ر و
هرهرباا امنرتر تدیدی را در دریای سرخ ژدید آوراد ها از این طریق و باا ایجااد مقارراا
تدید از افوذ و دراگرری ر بای یویش تلوگرری کنند .ایران ،ااصااراهلل یمان ،هرکراه و
طر م مهرین عوامل ه دیدزای درا عربستان در دریای سرخ هستند و مقامااا ساعودی
با آگاهر از چنرن ه دیداهر راه ایجااد ائاتالف و موازااه ه دیاد را باا دعاوا از کشاورهای
حاشره دریای سرخ در دستور کار یود رار داده ها با هوزی مجدد درا ،موازاهای تدید با
دولتهای چالشگر در دریای سرخ را ایجاد امایند .اظ اراا مقاماا سعودی از ایجاد ائتالف
تدیدی با مشارکت هشت کشور حاشره دریای سرخ باه ااام «شاورای کشاورهای حاشاره
دریای سرخ و یلرج عدن« باه ژاایتختر ریااض یاود باهیاوبر امایاااگر هصامرم مصامم
عربستان سعودی برای هثبرت اقش و حضور یویش در دریای سرخ است .بنابراین اساتقرار
و هثبرت درا بلندمدا عربساتان باا برااماه هاای بلندمادا حامال ه دیاداا امنرتار و
ژئوژلرترکر فراواار برای ایران و محور مقاومت است که این امر در بلندمدا مارهواااد باه
ااووا و هنگنای ژئوژلرترکر برای ایران منجر شود که هشدار و یطری تدی بارای امنرات و
ا تدار تم وری اسالمر ایران است.
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عمق استراههیک محور مقاومت با چالش و ه دید بورگر روبهرو مرگردد بهاحویکه هوسعه
درا و افوذ محور مقاومت در دریای سرخ با محدودیت مواته یواهاد گشات کاه چنارن
ریدادی امنرت ملر ایران و آینده محور مقاومت را ه دید یواهد کرد.
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راهکارهایپیشنهادیبرایایران










حمایت همه تاابه ایران از متحدین یویش در این منطقاه ت ات بر اراری ااوعر
هوازن درا برای ینثر امودن راهبردهای عربستان
فراهم امودن زمرن بازی برای درا های چون روسره و چرن که باه شاکلگراری
یک بلو سراسر در مقابل عربستان و آمریکا کمک اماید و ها شرایط را به سامت
موازاه درا و مناف سوق دهد
حضور فعال و ب ره گرری ایران از یک دیپلماسر سازاده با کشورهای حاشره دریای
سرخ برای هلطرک دیدگاههای منفر ااشر از هبلرغاا سعودی در این منطقه
استفاده از ایتالفاا مران محور عربستان-اماراا با محور طار هرکراه و گساتر
همکاری با هرکره و طر .ایران مر هوااد با اودیکر به این محور از ظرفرتهای آنها
ت ت دسترابر به مناف و اهداف یویش در بال کشورهای شااخ افریقاا اساتفاده
اماید.
بر راری روابط مجدد با کشورهایر چون ساودان و اریتاره :عادم شارکت کشاوری
مااند اریتره در مااور موج سرخ یک مؤید زمرنههای ایتالفاا و وتود دیدگاههاای
مختلک مران کشورهای حاشره دریای سرخ است که این امار مارهواااد منجار باه
ایجاد یک فضای باز برای بر راری و هوسعه رابطه ایران با این کشورها باشد.
کمک به ایجاد فرایند دولت سازی در یمن از طریق روابط دیپلماهرک با کشاورهای
منطقهای بهگواهای مناف ایران و ارروهای حامر ایران در یمن حفم شود.
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Saudi Arabia's Strategic Policies in the Red Sea and
Its Impact on the National Security of the Islamic
Republic of Iran
Hamed Kazemi1
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Abstracts

_____________________________________________________
The Red Sea and its environs, which includes several countries in the
Horn of Africa, are lately receiving increased global attention and many
regional and global powers are seeking to expand and extension their
presence and influence in this strategic place. Powerful states in the
Middle East have also begun to compete for power in the Red Sea over
the past few years. Along with historical competitions in the Persian Gulf
and the Middle East, today the Red Sea has become the third important
center of competition. Meanwhile, Saudi Arabia hastened to establish
new regional arrangements in the Red Sea, which revealed the
irreplaceable role and importance of the Red Sea in regional and transregional equations. The main purpose of this study is to analyze and
identify the roots of Strategic policies of Saudi Arabia in the Red Sea and
its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. The
main question of the article is? What are Saudi Arabia's strategic
priorities in the Red Sea? What is the impact of implementing these
strategies on Iran's national security ? The balance of threats such as the
Iran-Ansarollah and the Turkish axis - Qatar is the strategic priorities of
Saudi Arabia for the Red Sea, in which the success of such policies can
be associated with consequences such as reducing security and national
authority and geopolitical constriction for Iran.
Keywords: Saudi Arabia, Red Sea, Strategic policies, Balance of threat,
Iran.
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