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 روابط شکننده ایران و عربستان

، غالم رضا 1زهرا فرهاد توسکی، 1، امیر حسین رشمه1مجید اسحاقی گرجی

 ،علی عبادیان 3قا بنی هاشمیآو سید  2طرقي توکلی رضاعلی، 1عسكری

                                              

1
 الملل دانشگاه روابط بین3دانشگاه شهید بهشتی و 2 دانشگاه سمنان،

 چکیده

 -تجزیه خاورمیانه و تضعیف دو ابرقدرت باقی مانده از منطقه )ایران 

عربستان( یکی از بزرگترین اهداف و برنامه های چند سال اخیر ابرقدرتها 

دنیامی باشد. از طرفی وابستگی شدید عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 

و بی تجربگی و احساس  سعودی به البی صهیونیستی )ایپک( و همچنین ناپختگی

کمبود وزیر دفاع عربستان آنها را ترغیب به حرکات عجوالنه و انتخاب 

استراتژیهای غیر منطقی و خطرناک می نماید. عربستان با شروع بازی 

ترسوها در ماه های اخیر وارد فاز جدیدی از استراتژیها در مقابل ایران 

منا، اعدام سه ایرانی  شده است. مفقود شدن بعضی افراد مهم در حادثه

بدون وکیل و دخالت در بعضی امور امنیتی مربوط به ایران مانند تیر 

اندازی دزفول نمونه های از این بازی عربستان با ایران می باشند. 

عربستان با حرکاتی مشابه حرکات فوق تصمیم دارد ایران را وادار به شروع 

قدس جمهوری اسالمی ایران، جنگ کند، و با توجه به هوشیاری سران نظام م

عکس العمل ایران نسبت به این گونه استراتژیهای جنگ طلبانه، بسیار 

منطقی و به دور از شتاب زدگی می باشد. لذا ایران در این موارد به جهت 

جلوگیری از زیانهای احتمالی و حفظ وحدت جهان اسالم و بسیاری از مسائل 

نکرده و عربستان را از دستیابی  استراتژیک دیگر گزینه جنگ را انتخاب

به اهداف خود در این بازی باز می دارد. اسرائیل و عربستان با ایجاد 

ائتالف همواره مانع بهبود روابط ایران با غرب بوده اند. لذا تا قبل از 

زمان برداشتن تحریم های ایران توسط آمریکا و متحدانش، عربستان 

هد و چنانچه ایران حمله کننده اول استراتژی فوق الذکر را ادامه می د

( که یکی 49نباشد عربستان درست قبل از برداشتن تحریم ها )حدود دی ماه 

از نتایج برجام می باشد، جنگ را شروع خواهد کرد. جنگ عربستان با ایران 

اهمیت ویژه ای برای بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اسرائیل دارد. در 

اسرائیل، لبنان و بسیاری از مناطق مورد نظر خود طول این جنگ احتمالی، 

را به سادگی تصرف کرده و به قدرت خود می افزاید. پس از جنگ ایران و 

عربستان نیز اسرائیل به سادگی به هدف شوم خود که سرکوب جهان اسالم است، 

 خواهد رسید.

 کلمات کلیدی

فرم سوها(، تربازی شاهین و قمری)ها، معمای دو زندانی، نظریه بازی

 بهترین پاسخ ، بسط یافته بازی
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 مقدمه

سیاست جنگی که شامل تنظیم و نیز اجرا و همچنین محصول و نتیجه تصمیمات 

راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای  ،رودرهبران به شمار می

پیشبرد اهداف خود در رابطه با دیگر بازیگران  مرزهای خویش به منظور

 هابه نگاه دولت سیاست جنگی عمدتا   د.ورآیرحکومتی به عمل میحکومتی و غ

تعارض و همکاری ، نظم، نها به موضوعاتی از قبیل امنیتو شیوه برخورد آ

بر این اساس ما سیاست عربستان و  .و همواره در حال تحول است توجه دارد

نه و قلدرمابا سیاست جنگ طلبانهو ینده این روابط را بررسی خواهیم کردآ

را از دیدگاه  در سراسر خاورمیانه و حوادث مناعربستان در مقابل ایران 

دهیم که نظریه کنیم و نشان میها بررسی میدیگری به نام نظریه بازی

کند و چه ها ایفا میروابط بین الملل و جنگ ،در سیاست ها نقش اساسیبازی

ه و جنگی از بهتر که قبل از انجام هر مذاکره سیاسی و شروع هر رابط

ها استفاده کنیم و همواره یک استراتژی کامل برای هر عملی نظریه بازی

 .ماز سوی حریف خود داشته باشی

 عربستان-ایران روابط

بعد از مذاکرات  ی که از قدرت گرفتن ایرانا بیم و هراسبعربستان 

ه کرده با ایران در منطقه خاورمیان سعی دارد، آنای و توافق بعد از هسته

خود  ته که به خیال خود در این بازیبازی با جمع صفر را در پیش گرف

همچنین در خواست اخیر وزیر دفاع  برنده مطلق و ایران بازنده باشد.

با  S300عربستان از والدیمیر پوتین مبنی بر جلوگیری از معامله سامانه 

بر جنگ ایران و فروش آن سامانه به عربستان یکی دیگر از دالیل ما مبنی 

ای ایران با بعد از توافق هسته عربستان .[56]طلبی عربستان می باشد

 این فهمید که استراتژی و روند، و افزایش قدرت ایران 5+  1کشورهای 

زی چیزی جز شکست عربستان و افزایش بیش از پیش قدرت ایران در منطقه اب

تژي خود نسبت ، با تغییر استرابرای همین منظور .و خاورمیانه نخواهد بود

های با حاصل جمع ثابت را در پیش بازی هسعی کرد ، عربستانایرانبه 

در پیش  را یهااستراتژی عربستان،تجربه و وابسته بی وزیر خارجه .بگیرد

ای جز ضرر و شکست برای عربستان نخواهد واضح است نتیجه که پر هگرفت

ی دوست و برادر داشت، زیرا ایران همیشه در پی صلح و کمک به کشورها

های موجود در خاورمیانه مسلمان خود بوده و هست و عالقه دارد در بحران

آشفتگی را از بحران و منطقه  تاهای مثبتی برداشته به کمک عربستان گام

 .[17]نجات دهد

به خاک  داشتیبا توجه به این که ایران هیچگاه جنگ طلب نبوده و چشم

بر خاکش  کننده جنگ نبوده، ولی اگر کشوریشروع  رگزکشورها نداشته است ه

کند با تمام توان از امنیت و خاک خود دفاع خواهد کرد. با توجه تجاوز 

ای مورد توجه به این که ایران در شرایط فعلی و بعد از توافق هسته

بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است و محبوبیت زیادی در بین کشورهای 

دهد مشکالت به وجود ترجیح می پیدا کرده است,ورمیانه همسایه و مخصوصَا خا



3 
 

ای به آمده با عربستان را از طریق مذاکره حل و فصل کند و هیچگونه عالقه

از  جنگ با عربستان نخواهد داشت. ولی عربستان به خاطر قدرت گرفتن بیش

. ه تصمیم درست را برخود بسته استکه را قبل ایران دچار وحشتی شده

های آمریکا هیچ توجهی به خواسته ,ای ایران بعد از مذاکرات هسته مخصوصا  

حدودی وحشت عربستان بیشتر شده است. از طرفی بسیاری  تاعربستان نکرد و 

به های مردمی وجود آمدن انقالب از کشورهای عربی بعد از بهار عربی و به

فکر از طرفی عربستان در جنگ با یمن که  سمت ایران متمایل شده اند.

 که  گیر افتادهباتالقی  در وان بر آن تسلط پیدا کند،تکرد به راحتی میمی

یمن های هنگفتی که جنگ هزینه همچنین .رودهر روز بیشتر در آن فرو می

برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف 

که عربستان برای علت شده است  داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده

 دنبال و  گرفتهه با ایران یاثبات خود در منطقه تصمیم به رقابت در سور

در سوریه بازی  عربستان .استسوریه راستای اهداف خود در  در تغییر

ارزش کشور  v. فرض کنیم [33],[35],[52]در پیش گرفته استبا ایران را  ترسوها

ژی باشد. با توجه به استرات یابی به کشور سوریه هزینه دست cسوریه و 

اوضاع نابسامان سوریه یي دارد خود به تنهاصد که عربستان در پیش گرفته ق

روند بازی عربستان با جازه حضور به ایران را ندهد. را سامان بخشد و ا

 . کنیمسوریه بررسی می ایران را در

 

 (ترسوهابازی نمایش بازی به فرم استراتژیک )
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این است که یکی  دل خالصطبق این بازی که عربستان در پیش گرفته تعا

ر پیش گیرد که فقط یک کشور بر همکاری کند و دیگری عدم همکاری را د

ولی چون ایران  .سوریه تسلط داشته باشد که این حالت خواست عربستان است

. قصد دارد که اوضاع سوریه را آرام کند پس این تعادل خواست ایران نیست

تعادل ترکیبی آن را  .باشداحتمال شروع جنگ از طرف عربستان  pکنیم فرض 

 بررسی میکنیم:
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) با توجه به تعادل ترکیبی که در نقطه
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است  𝑐و  𝑣ان وابسته به متغیرهای ستاست احتمال شروع جنگ از طرف عرب

(𝑣 < 𝑐) اگر فرض کنیم .𝑐 = 2𝑣 باشد  هزینه جنگ دو برابر ارزش منبع یعنی

احتمال وقوع جنگ 
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p  هرچه  است و𝑐 بزرگتر از 𝑣  باشد احتمال وقوع جنگ

کمتر خواهد شد که این خود یکی از راهکارهای جلوگیری از این جنگ 
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ایران عالقمند است که مشکالت منطقه را به کمک عربستان حل کند تا به 

که  يهایپیدا کند ولی با توجه به استراتژی رام دستآیک خاورمیانه 

عربستان در پیش گرفته ایران اعتماد کافی به عربستان ندارد برای همین 

دهد بازی معمای دو زندانی را با عربستان در پیش منظور ایران ترجیح می

های  دول غربی را در و دخالت کمک عربستان مشکل سوریه را حلبگیرد و به 

𝑣 در این بازی .[10],[49],…,[77]دمنطقه کم نمای > 𝑐. 

 

 نمایش بازی به فرم استراتژیک ) معمای دو زندانی(
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توانند است یعنی هر دو کشور می (D, Dنقطه )این بازی نش خالص تعادل 

بحران سوریه را حل کنند در حالی که اگر عربستان استراتژی درستی را در 

 د.مراه ایران بحران سوریه را حل کنتواند بدون ضرر هپیش بگیرد می
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به  متحمل شدههای با توجه به اوضاع جنگ عربستان با یمن و هزینه

توان بستان میو اتفاقات رخ داده بر علیه عر ، اوضاع داخلی[95],[96]عربستان

ردنی نک یر بر علیه ایران را به عنوان تهدیدهای باوربهای عادل الجصحبت

زیرا  بود تفاوتبین سخنان ای نسبت به تواننمی از سوی دیگر .پنداشت

و وزیر امور خارجه  هداز ولیع کهرژیم جدید عربستان و مخصوصا  کارهایی 

ها چیزی جز و تصمیم که پشت رفتارواضح است عربستان دیده شده است 

باید آماده هرگونه رفتاری از طرف آنها و ی و خامی وجود ندارد گشتابزد

ایران باید راهکارهایی را در پیش گیرد که امنیت کشور را تأمین . بود

 .[63],[72]دهبه معرض دید قرار د کرده و قدرت خود را از هر جهت بیشتر

ه یر بر علیه ایران و تهدید ایران ببهای عادل الجبا فرض این که صحبت

کردنی قلمداد کنیم ایران باید آمادگی جنگ را به عنوان یک تهدید باور

. جدول فراهم کندالزم برای مقابله با جنگ احتمالی با عربستان را در 

به فرم  المللای دو زندانی در روابط بینکاربردی از بازی معم زیربازی 

 :[84]زیر است

A آمادگی برای جنگ و افزایش قوای نظامی و تسلیحاتی = 

B توجهی به شروع جنگ احتمالی= حفظ نیروهای حاضر و بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جهت  توانند به امید این که جنگی صورت نگیرد هیچ تالشیدو کشور می

افزایش آمادگی پیدا نکنند که در این صورت هزینه خاصی به دو طرف تحمیل 

زندانی است که  ونش بازی معمای د واهد شد، که این حالت همان تعادلنخ

با توجه به رفتارهای اخیر عربستان این اقدام و خوش باوری نباید از 

قدرت مقابله در  سوی ایران صورت گیرد. اگر دو کشور در تالش برای افزایش

د شد که البته این نهای زیادی را متحمل خواهجنگ باشند حتما  هزینه

های هنگفتی را ها برای ایران کمتر خواهد بود، ولی عربستان هزینههزینه
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خودمتکی  به های تحریمکه در سالاین با توجه به. ایران شدخواهد  متحمل

ود تولید کرده و از طرف شده و بیشتر تجهیزات نظامی و تسلیحاتی را خ

های بلوکه شده تواند از پولدیگر اگر نیازی به خرید سالحی داشته باشد می

در زمان تحریم استفاده کند. حال اگر یک کشور به افزایش قوای خود 

بپردازد و کشور دیگر این هزینه را به هر دلیلی پرداخت نکند حتما  در 

ت ایران با توجه به شناختی که از این جنگ بازنده خواهد شد. پس بهتر اس

عربستان دارد بهتر است خود را برای این نبرد احتمالی آماده کند که در 

های کمتری متقبل خواهد شد. در نتیجه به جز این که امنیت هر حال هزینه

د توان نظامی خود را در توانکند میبا این کار تامین میرا  دداخلی خو

تا دیگر کمتر کشوری حتی فکر تجاوز به خاک  منطقه و دنیا افزایش دهد

تواند میایران  ،با توجه به اوضاع نه چندان خوب عربستان .ایران را کند

 عربستان را کنار زده و خود قدرت مطلق منطقه شود.

در منطقه خاورمیانه عربستان در پی عدم همکاری با ایران است و در 

است. اما ایران همیشه در پی در پیش گرفته را این راستا بازی بن بست 

همکاری و منافع مشترک در خاورمیانه با عربستان است و ترجیح می دهد با 

کمک عربستان به بحران منطقه پایان دهد تا هرچه زودتر دست دول غربی و 

مند است بازی شکار گوزن را منطقه کوتاه کند. ایران عالقه ازآمریکا را 

 با عربستان بازی کند.

 

 (بن بست -شکار گوزن به فرم استراتژیک )بازیترکیبی بازی نمایش 
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عنی اگر عربستان بازی خود در است. ی (2 , 1تعادل نش خالص این بازی نقطه)

منطقه را تغییر ندهد و ایران همچنان در پی همکاری با عربستان باشد در 

نهایت هر دو کشور مجبور به عدم همکاری با هم خواهند شد که منفعت 

 عربستان بیشتر از ایران خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

C D 
2 

 

1 
D 
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 )در سوریه( نمایش بازی در فرم بسط یافته

 

 عربستان=  1           

 بازیکن ها 

 ایران = 2    

 

(a   حل مسئله سوریه به کمک ایران با محور محدودیت ایران

 در سوریه

(b  حل مشکل سوریه به کمک مذاکره با ایران بدون قید و

 شرط در مورد دولت انتقالی

 (c  ترور مستشاران و نیروهای نظامی ایران در سوریه به

 دست نیروهای سلفی

 (d با مخالفان بر علیه دولت سوریه و حذف ایران اتحاد 

 (e مسابقه تسلیحاتی در سوریه بر علیه ایران 

(f مقابله با ایران در سوریه 

(g ترور ناموفق 

(h ترور موفق 

(j جنگ با ایران 

(i مذاکره با ایران برای کاهش تنش ها 

(k تهدید ایران به جنگ ایران 

(l جنگ روا 

 

های عمل

بازیکن 

1 
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(A نظامی برای مقابله با عربستان -افزایش تسلیحاتی 

(B مذاکره با عربستان برای پایان دادن به تنش ها 

(C  اعزام نیروهای بیشتر به سوریه برای مقابله با

 عربستان و حمایت از مردم سوریه

(D عقب نشینی 

(E پذیرش شرایط عربستان 

(F عدم فرستادن مستشار و نیروهای اطالعاتی 

(G خنثی کردن جنگ روانی 

(H توجهی به جنگ روانیبی 

(I مخالفت با شرایط عربستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های عمل

بازیک

2ن   
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 SPE          تعادل نش زیر بازی کامل این بازی به روش استقرای معکوس برابر

= { ( e , A)}  [104],[85],…,[64],[49],[13],.…,[17]است . 

 

 

1 

2 

a

A

A

A

A 

2 

 

1 

 

 

2 

یمن 

 یمن

2 

 

 

b 

c 

a 

e 
d 

F 

l 

C (1 , -1) 

(-1و1)  
(3و4)  

(2و3)  

 

(0و1)  

(1 , -1) 

 

(-3 , 4) 

(1, -2) 

 

H 

G 

(1و1)  

E 

W 
 

 

g 

B 

(5و1-)  
D 

A 

( 1و5)

g 

C 

 

E 

(-5و4)  

f 

g 

2 

 

1 

 

h 

 

(4 , -2 ) 

I 

( 0و1)

g 
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 نمایش بازی در فرم بسط یافته) در یمن(

 

 عربستان = 1         

 بازیکن ها    

 ایران = 2           

 

 

(a  مقابله با حضور نظامی ایران در یمن 

(b ای ایران به های مستشاری و مشاورهجلوگیری از کمک

 هاحوثی

 (c اکره با ایران برای بیرون آمدن از باتالق یمنمذ 

 (d غذایی -مالی -های حمایتی فرهنگیمقابله با سیاست- 

 داروئی ایران در یمن

 (e قبول یک دولت شیعی در یمن 

(f  جلوگیری از انتشار رفتار مقاومت و انقالبی در مردم

 شیعی یمن

(g جنگ روانی 

 

 

 

 

 

 

 هایعمل

1بازیکن   
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 (A تان در یمنمقابله با حضور نظامی عربس 

(B عقب نشینی 

(C عدم برخورد 

(D برخورد با عربستان و اضافه کردن نیروهای مستشاری 

(E های عربستانپذیرش خواسته 

(F های عربستانرد کردن خواسته 

(G شکایت به سازمان ملل برای حمایت از مردم مظلوم یمن 

(H خنثی کردن جنگ روانی 

(K بی توجهی به جنگ روانی 

(I  از مردم مظلوم یمنحمایت 

(J سکوت در برابر عربستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های عمل

بازیکن 

2 
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 SPE = { ( f , I)} تعادل نش این بازی به روش استقرای معکوس 

 .[1],…,[12],[18]…,[42],[44],…,[48],[50],…,[61],[65],…,[88]است

 

 

 

 

 

1 

2 

a

A

A

A

A 

2 

 

(5 , 0) 

 

 

2 

یمن 

 یمن

2 

 

 

f 

c 

a 

e 
b 

H 

d 

K (5 , -1) 

(-2 , -1) 
(-2 , 4) 

(1 , -1) 

 

(3 , -1) 

(1 , 1) 

 

(1 , -1) 

(-1 , 5) 

 

G 

A 

(-1 , 0) 

A 

B 
 

 

F 

(2 , 0) 

C 

E 

(3 , 1) 

D 

 

I 

(0 , -2) 

(-3 , 1) 

E 

F 

2 

 

2 

 

J 

 

g 
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 (ایران و عربستان در منطقه) بازی در فرم بسط یافته نمایش

 عربستان= 1            

 ها بازیکن

 ایران =2        

 

(a                                  مسائل فی ما بین ایران و عربستانمذاکرات برای حل 

 و آرام کردن روابط

(b ح ها و مذاهب ایرانناکنی در بین جتفرقه اف 

 (c امی(ظران در سوریه ) افزایش تسلیحات نجنگ با ای 

 (d جنگ مستقیم 

 (e جنگ نفتی 

(f تالش برای منزوی کردن ایران با شرکاء خارجی 

(g ان دادن عدم حمایت ایران از محور )نش جنگ روانی

 ای(مقاومت در جریان توافق هسته

(i ری از انتشار مقاومت و انقالب درجنگ در یمن )جلوگی 

 مردم شیعی یمن(

(j جنگ در ایران 

(k مصالحه 

 

 

 

های عمل

بازیکن 

1 
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 (A پذیرش شرایط عربستان 

(B رد کردن شرایط عربستان 

(C بی توجهی 

(D افزایش تسلیحات نظامی 

(E تدبیر و خنثی کردن 

(F واکنش نسبت به شروع جنگ از طرف عربستان 

(G جنگ 

(H خنثی کردن جنگ روانی 

(I عقب نشینی 

(J  مصالحه 

(R تسلیم اقتصادی 

(U عدم تسلیم اقتصادی 

(V منزوی شدن ایران 

(W  مقابله با عربستان 

(Z حمایت از مردم عربستان 

 

 

 

 

 

 هایعمل

بازیکن 

2 
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a
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A

A
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2 

یمن 

 یمن

2 

 

 

i 

c 
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F (4 , 1) 

(2 , 3) 

(2و0)  

(2و2)  

 

(2 , 1) 

(4 , -4) 

 

(-4 , 3) 

(1 , 4) 
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j 

 

  

H 

(1,2) 

(2,1) 

g 

C 

2 

 

d 

(5 , -1) 
(4 , 5) (2 , -2) 

(3 , 2) 

G 

I 

G J 
G J 

k j 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 



18 
 

  SPE = { ( dk , FJ)}تعادل نش زیر بازی کامل این بازی برابر 

 [43],[63],…,[78],[86],[89],…,[94],[97].است

 

 تاثیر شخصیت بر سیاست خارجی

 

سازد توجه به موقعیت آنچه سیاست خارجی یک کشور را کارآمد می

و مقدروات داخلی از نظر نیروی انسانی  ژئوپلیتیک، جایگاه اقتصادی

کارآمد و توسعه یافته و آگاهی از محذورات محیطی بخصوص در عرصه نظام 

 باشد.بین الملل می
پروفسور جیمزروزنا از تئوریسین های برجسته روابط بین الملل و از 

متفکرین تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا بخصوص در زمان رونالد ریگان 

ست، پنج متغیر تاثیر گذار بر سیاست خارجی کشورها داریم و این معتقد ا

تری برخوردارست متغیرها برخی در جهان توسعه یافته از قدرت و تاثیر عمیق

و برخی چون متغیری بنام شخصیت در جهان سوم و کشورهای درحال توسعه از 

 باشد.بیشتری در شکل گیری سیاست خارجی کشورها برخوردار می نفوذ

ا روی کار آمدن ملک سلمان بعنوان پادشاه و تحول نسبتا عمیق درراس ب

قدرت از جمله کنار گذاشتن برادر و انتخاب برادرزاده بعنوان ولیعهد که 

در ساختار سیاسی عربستان سابقه نداشت و قدرت دادن به فرزند جوانسال 

وجود با  باشد و خویش محمد بن سلمان که از طرفداران جنگ علیه یمن می

رود که باشد میتحصیل سیاست در غرب از تجربه و پختگی کافی برخوردار نمی

سیاست خارجی عربستان از نوعی محافظه کاری همراه با عقالنیت در جهت حفظ 

منافع این حکومت خارج شود و تندروی با هدف نمایش قدرت نظامی در منطقه 

و قدرت نمایی در  و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی جریانهای داخلی

 گیرد.ببرابر برخی حکومت های دیگر خاورمیانه جای آن را 

سفیر دولت سعودی در ایاالت متحده  2015تا   2002عادل الجبیر که از سال 

 باشد؛بود و فارغ التحصیل اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه جورج تاون می

 سلف خود برخوردارهای مهمی از نظر شخصیتی نسبت به تا حدودی از تفاوت

با شاهزادگان و متنفذین  متر به محافظه کاری، نسبت ضعیفست. توجه کا

ای از دوران زندگیش در آمریکا فرد تاثیر گذار سعودی و حضور بخش عمده

تندرو عالقه  با حضور فردی میانسال نسبتا   تری از او ساخته است.تمتفاو

ز رابطان قدرتمند دولت سعودی مند به ارتباط فراگیر با ایاالت متحده و ا

یپک( نوعی تفاوت نسبی نه چندان عمیق در سیاست آبا البی قدرتمند اسرائیل)

 شود.خارجی سعودی دیده می

)از  فردی و شخصیتی هایدر نهایت درک متغیر شخصیت بعنوان تاثیر مهارت

کند بار دیگر این سخن پروفسور روزنا را تایید می  نظر فکری و روانی(

در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه سیاست خارجی بشدت  که

 متغیر پذیرد برخالف دول توسعه یافته که از افراد و متغیر شخصیت تاثیر می

 .]00[و  ]25[ ستا می از جایگاه واالتری برخوردارسیست نقش و 
 

هاي احتمالي ایران و عربستان در این جنگ حال به بررسي سود و زیان

 پردازیم:احتمالي مي
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 :[62],[96]سود عربستان

 

 هایی از ناسونالیست عربی به رهبری عربستاننشانه  (1

 ها در جای جای منطقهپایان دادن به شبه درگیری (2

 افزایش قیمت نفت به نفع متحدان (3

 هالل شیعه هعلی سنی بر  -ساختن ائتالف عربی (4

میانه و سرکوبی اغتشاشات در ن روحیه مقاومت در خاورز بین بردا (5

 منطقه

 ابرقدرت شدن در منطقه (6

 نظامی  -اقتصادی مالی به یک قدرت سیاسی قدرتتبدیل شدن از یک  (2

 از دست رفتن تنگه هرمز و مسلط شدن بر خلیج فارس (0

 تسلط بر منابع نفتی منطقه (9

 اشو متحدان غربی جذب حمایت حداکثری ازآمریکا (10

ها و تضعیف منافع ادن قدرت عربی آمریکایی در همسایگی روسنشان د (11

 آنها در سوریه

 بازگشت روحیه از دست رفته عربی در تاریخ اعراب (12

 تر شدن چین و روسیه در آسیای میانه و آسیای غربیمنزوی (13

های عربی از وزیر دفاع به قدرت رسیدن و حمایت حداکثری شاهزاده (14

 (پسر بن سلمان)عربستان 

 جهان اسالمرهبری  (15

 المللی بر علیه ایران و عملکرد آن در منطقهاجماع بین (16

 آمریکایی خودجذب حمایت و پشتیبانی کمرنگ شده از حامیان غربی و  (12

 

 :[62],[95],[96]ضرر عربستان

 آسیب به مراکز نفتی و استراتژیک عربستان (1

 ناامن شدن خلیج فارس و حمل و نقل نفتی در خلیج (2

 سناامنی برای کشورهای عربی خلیج فار (3

 های مخالف حاکمیت عربستان قدرتمند شدن شاهزاده (4

های مردمی در داخل عربستان و متحدین عربی وشهرهای گیری قیامشکل (5

 شیعه عربستان از جمله قطیف
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 -از بین رفتن تمرکز در یمن و سوریه واحتمال تضعیف جبهه سنی (6

 تکفیری

 هزینه تسلیحاتی زیاد و اجیرکردن تعداد زیادی برای جنگ (2

 دن توریست مذهبیکم ش (8

 

 :[16],[62],[89]سود ایران

 نشان دادن چهره اصلی خاندان آل سعود به جهان اسالم (1

 امکان قوی شدن هالل شیعه و قدرتمند شدن کشورهای مقاومت (2

 امکان قدرتمند شدن حزب هللا و تحت فشار قرار گرفتن اسرائیل (3

امکان قدرتمند شدن جبهه ضدآمریکایی با محوریت ایران، روسیه و  (4

 چین

 

 :[62],[88]ی ایرانضررها

 ناامن شدن خلیج فارس (1

 ازبین رفتن جزیره  ثبات و آرامش در منطقه (2

 های تسلیحاتی به جای عمرانیافزایش هزینه (3

 عقب افتادن رشد علمی کشور (4

وابسته شدن به کشورهایی چون روسیه و چین و دادن امتیاز بیشتر به  (5

 آنها

 امکان از دست دادن محور مقاومت (6

مانند فرانسه و آمریکا برای زدن  ايطقهاستفاده کشورهای فرامنء سو (2

 ضربه به ایران

 ضربه خوردن و یا از بین رفتن مناطق و امکانات استراتژیک ایران (0

غاز برجام شروع های ایران در صورتی که جنک تا آباقی ماندن تحریم (9

 شود

ریزی برای نارضایتی مردمی به دلیل پیشگیری از یک جنگ و یا برنامه (10

 آن

 شیعیان در منطقه امکان تضعیف (11
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 :[62],[98]سود مشترک

 افزایش قیمت نفت (1

 امکان به تعادل رسیدن قدرت در سوریه و یمن به نفع هر دوی آنها (2

 

 

 :[62],[48]ضرر مشترک

 ناامنی در خلیج فارس و کشورهای همسایه (1

 ناامنی در جابه جایی نفت و حمل و نقل در خلیج (2

 های هنگفتهای این دو کشور و صرف هزینهاز بین رفتن دارایی (3

اثرات جنگ روی مردم در کشور از لحاظ فرهنگی و مالی و علمی و  (4

 معیشتی

 تضعیف قدرت نظامی و سیاسی و مالی در هر کشور (5

 استفاده آمریکا و کشورهای غربی از افزایش قیمت نفتء سو (6

 قدرتمند شدن اسرائیل در منطقه (7

 افزایش حضور نیروهای بیگانه و غربی در خلیج فارس (0

 

 

 استراتژیك: نمایش بازي در فرم

 

 ایران= 1         

 ها بازیکن

 عربستان= 2         

 

 

 

             M = سود 

 عمل بازیکن ها 

         H =ضرر 
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15 , 13 2 , 2 

8 , 8 20 , 25 

 
 

  

  

در هر صورت ضرر ایران دهد که بهترین پاسخ این بازی این بازی نشان می

 .اشددر اثر جنگ می ب

 

  [62],[91],…,[94]  عوامل جنگ عربستان برعلیه ایران

 

پیمانی اسرائیل و عربستان برای به زانو  همبا  نقشه آمریکا (1

درآوردن ایران و تضعیف ایران و عربستان در جنگ برای قدرتمندتر شدن 

که نتیجه  ،حمله به ایران و ،اول همکاری اسرائیل با عربستان. اسرائیل

اشغال لبنان و سوریه و له اسرائیل حمسپس   است. تضعیف هر دو کشور آن

 .و قدرتمندتر شدن اسرائیل

 افزایش قیمت نفت (2

 مانند بستان( عر)مالی منطقه  قدرتو  )ایران( قدرت نظامی وتضعیف د (3

 1351ایران و عراق سال  جنگ

 از بین بردن قدرت مقاومت و تفکر مقاومت در منطقه (4

وزیر + یر دفاع وز)عودی سهای اخالقی حاکمان جدید و ویژگیشخصیت  (5

 (خارجه

ها با القای ایران هراسی و دادن حس ماجراجویی ماجراجویی آمریکایی (6

 برای اعراب بر علیه ایران

M 

M H 

H 

2 

 

1 
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ای با ایران در سوریه و های منطقهانزوای عربستان در اثر رقابت (2

 عراق و یمن و بحرین

های مقابله جویانه با ایران در منطقه و مناطقی که اتخاذ سیاست (0

 .باشددر آن دارای امتیازاتی میایران 

 

 بازی با حاصل جمع صفر

دهد مشکالت را از طریق مذاکره حل می رجیحایران کشوری صلح طلب است و ت

)با توجه به روند استراتژی اخیر عربستان کشوری جنگ طلب  عکس کند و بر

+ 1و عربستان  -1پس اگر ایران جنگ را انتخاب کند امتیاز  ،عربستان(

گیرند. چون دنیا در پی می -1+ و عربستان 1د، اگر مذاکره ایران گیرمي

برقراری صلح جهانی است و مذاکره به جنگ ارجع است در تقابل جنگ و 

و مذاکره را انتخاب کند  -1مذاکره کشوری که جنگ را انتخاب کند امتیاز 

 گیرد.+ می1

 

 ایران= 1         

 ها بازیکن

 عربستان= 2        

 

 

 

           M =جنگ 

 عمل بازیکن ها 

             H =مذاکره 

 

 

 

-1 , 1 -1 , 1 

1 , -1 1 , -1 

 
 

 است. (H , M)و( H , Hنش خالص این بازی )تعادل 

M 

M H 

H 

2 

 

1 
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 (قبل از شروع جنگ)  ایران ي برايراهکارهای

 استفاده از بازی هماهنگی در خاور میانه .1

 (هماهنگی در تضادبازی )استفاده از نظریه دشمنی محدود  .2

 فشار بیشتر در سوریه ویمن بر عربستان .3

 تشویق شاهزاده های مخالف و هدایت آنها .4

 حمایت از شیعیان بحرین .5

 تشکیل ائتالف چین، روسیه و ایران در سوریه و افزایش تسلیحات .6

 از روسیه  333-تحویل گرفتن سامانه اس .2

 نشان دادن قدرت موشکی   .0

 فشار بر عربستان در لبنان .9

اکره با عربستان در سوریه فقط مذاکره برای مذاکره و مذ .10

 پیشروی در سوریه برای فشار بیشتر بر عربستان

 نکمک کردن به دولت عراق و فشار بر عربستا .11

جلوگیري از جنگ تا حد امكان و در صورت بروز جنگ توسط  .12

عربستان، حمله همه جانبه به عربستان تا این كه در كوتاهترین مدت 

 به زانو درآورده و از جنگ فرسایشي جلوگیري نماید. عربستان را

 

در پایان باید به موضوع تاکید کنیم که اگر این جنگ صورت گیرد سه کشور 

عربستان، اسرائیل و آمریکا ائتالف تشکیل خواهند داد و علیه ایران 

 خواهند جنگید.

 

 :]98],[36],[32],[24],[8[اهداف این ائتالف

 آمریکا( )از اهداف اسرائیل و تضعیف دو قدرت خاورمیانه .1

 از اهداف ائتالف() یری از برداشتن تحریم های ایرانجلوگ .2

 (هدف اسرائیلتضعیف مسلمین و تسلط بر آنها ) .3

 کشورهای منطقه توسط اسرائیل وفتح لبنان  .4

 باال رفتن قیمت نفت و سود کالن آمریکا از این طریق .5

تضعیف حکومت ایران )هدف ائتالف( و جلوگیری از رهبری آن در  .6

 منطقه

 وش و آزمایش سالح های جنگی آمریکا و اروپافر .2

 از بین بردن مذهب شیعه )اهداف عربستان و اسرائیل(  .0

ضعیف کردن روسیه و خارج کردن بازی منطقه از دست آن )هدف  .9

 آمریکا(

 عقده و کنایه چندین ساله این سه کشور علیه ایران. .10
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اع خام، بر وزیر دفتمام موارد باال و نفوذی که آمریکا و اسرائیل 

بی تجربه و جویای نام عربستان دارند، عربستان را وادار به بازی 

ن این بازی را با ایران ترسوها با ایران کشانده و تا حد امکا

دهند تا با زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل ایران را انجام می

تحریک و وادار به حمله کنند. ایران باید دست عربستان را خوانده 

ننده اول نباشد. این بازی تا برداشته شدن تحریم های و حمله ک

ایران ادامه دارد. حدودا تا دی ماه تحریک های عربستان علیه ایران 

به صورت بازی ترسوها ادامه دارد. ایران با استفاده از معمای دو 

روز( با  20را به حمله ترجیح دهد. سرانجام )دی + زندانی سکوت 

 مله علیه ایران انجام می شود.ح ،تشکیل ائتالف سه کشور

 

 عکس العمل ایران در داخل، در مرزها و در خارج از کشور چه باشد؟

 

برنامه ایران از امروز )تا دی ماه( در داخل و روابطش با کشورهای 

 دیگر چه باشد؟

 

تواند در سیاست خارجی راهی را انتخاب کند که بیشترین آیا ایرن می

 متحدان را داشته باشد؟

 

تواند در داخل سیاستی را اتخاذ کند که کمترین خسارت یران میآیا ا

 را داشته باشد؟

 

تواند از لحاظ جنگ سیاستی را اتخاذ نماید که با آیا ایران می

شروع جنگ بیشترین و یا کاری ترین ضربه را به حریف بزند تا از 

 فرسایشی شدن جنگ جلوگیری کند؟

 

می باشد که به دوبهم  نگلستانیکی از بزرگترین خیانت کاران منطقه ا

زنی و سیاست تفرقه افکنی خود )تفرقه بینداز و حکومت کن( خواهد 

 پرداخت، از آن نباید غافل شوند. 

 

 فهرست منابع:

روزنامه  –دو گام انصارهللا برای رهایی یمن از جنگ  ;آتش بس و مذاکره  (1

 1394/ 02/ 21 –ایران 

 –ابت های ژئوپلیتیکی ایران آمریکا و ثبات خلیج فارس در روند رق (2

تابستان  –شماره پنجم  –فصلنامه دیپلماسی صلح عادالنه  –عربستان 

1390 

 23/02/1394 –روزنامه جوان  –آتش بس لرزان ریاض با یمن  (3

 –روزنامه ایران  –آتش بس در جنگ یمن با دیپلماسی فشرده ایران  (4

03/02/1394 

 –ران و عربستان است آتش بس یمن نتیجه رایزنی های محرمانه ای (5

 شبکه سی ان ان
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 –روزنامه حمایت  –آغاز موج جدید بازداشت ها در عربستان  (6

22/02/1393 

معاونت  –آیا عربستان وارد جنگ سرد منطقه ای با ایران شده است  (2

مهدی  -مجمع شهید دیالمه  –بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی 

 جوکار 

دکتر  –روزنامه اطالعات  –کنند  آمریکا و عربستان در یمن چه می (0

 01/10/1300  –محمود رضا امینی 

الرا جیکس  –روزنامه افکار  –آمریکا مخالف حمله نظامی به یمن است  (9

 31/01/1394  –و پائول مک لری 

روزنامه شهروند  –اوباما : ایران بخشی از راه حل یمن باشد  (10

– 03/02/1394 

  –معصومه زارع  –جام جم روزنامه  –انصارهللا پیروز جنگ یمن  (11

02/02/1394 

 –روزنامه ایران  –انصارهللا : انقالب مردم یمن متوقف نمی شود  (12

22/01/1394 

عبدالباری  –آیا عربستان توان مقابله با ایران را دارد  (13

 عطوان

 نیویرک تایمز –افزایش احتمال وقوع جنگ بین ایران و عربستان  (14

سی ان  –بستان زیاد است احتمال جنگ میان ایران و متحدان عر (15

 09/01/1394 –ان 

 –اهداف و منافع مشترک ایران و روسیه در صحنه تحوالت سوریه  (16

 مرکز بین المللی مطالعات صلح

الجبیر: روابط عربستان با ایران تا قبل از انقالب خوب بود  (12

 10/00/1394 –فتن  –/ توپ در زمین ایران است 

 –روزنامه شرق  –یم انصارهللا : با هادی مذاکره نمی کن (10

30/01/1394 

محمد پایانی  –روزنامه جوان  –امنیت ایران است  ,امنیت یمن  (19

–  13/02/1394 

 05/02/1394 –آرمان امروز  –ابهامات داخلی عربستان و جنگ یمن  (20

 –آرمان امروز  –ادامه تجاوز هوایی عربستان به یمن  (21

05/02/1394 

 15/01/1394 –افکار  روزنامه –ادامه تجاوز عربستان به یمن  (22

 –آفتاب یزد  –ارسال تجهیزات نظامی برای القاعده در یمن  (23

22/01/1394 

 –روزنامه کیهان  –یک روح در دو بدن  ;اسرائیل و عربستان (24

 10/02/1394  –محمدرضا مرادی 

انتقاد ایران از سیاست یک بام و دو هوای عربستان در روابط  (25

 11/00/1393  –منتظری  آرمین –روزنامه شهروند  –دو جانبه 

 –روزنامه ایران  –بازتاب جهانی سفر اردوغان به تهران  (26

20/01/1394 
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با وجود اعالم عربستان مبنی بر دستیابی به اهدافش در عملیات  (22

 نیویورک تایمز –" طوفان قاطع" نتایج این عملیات معلوم نیست 

 سید سعید هاشمی نسب -بررسی تحوالت اخیر کشور یمن  (20

 –جاوز نظامی به یمن از منظر سیاست داخلی سعودی بررسی ت (29

 -معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی مجمع شهید دیالمه 

 دکتر علی اکبر اسدی 

حسین  –روزنامه بامداد  –بحران خاموش در سرزمین فراعنه  (30

 19/01/1394  –ابراهیم نیا 

 –کرد پارلمان پاکستان با مشارکت نظامی در جنگ یمن مخالفت  (31

 22/01/1394 –روزنامه افکار 

 –روزنامه کیهان  –پس لرزه های ائتالف دالری در حمله به یمن  (32

10/01/1394 

روزنامه سیاست روز  –پنج دلیل اصلی خصومت عربستان با ایران  (33

– 20/11/1392 

 شبکه بی بی سی –پیروز این آتش بس ایران است  (34

 ویورک تایمزنی –پیش بینی آمریکایی از فروپاشی عربستان  (35

 –قاهره برای جنگ داخلی در یمن  –ریاض  –تدارک واشنگتن  (36

 25/11/1393 –روزنامه جوان 

 پتر لووف –تحلیل روسها از نتیجه جنگ ایران و عربستان  (32

چرا عربستان در  ;تحلیل رویکرد عربستان به تحوالت سوریه  (30

 کامران کرمی -سوریه می جنگد؟ 

 10/02/1394 –واشنگتن پست  –تغییر تاکتیک آمریکا در سوریه  (39

 –ایسنا  –تکمیل پازل سقوط آل سعود با اعدام شیخ النمر  (40

00/00/1394 

 19/12/1393 –روزنامه شهرآرا  –توطعه شیوخ عرب علیه یمن  (41

روزنامه کارون  –جنگ داخلی و بمباران ها همچنان ادامه دارد  (42

– 05/02/1394 

 تابناک -ریه جنگ روانی روزنامه اماراتی علیه ایران در سو (43

احمدرضا روح هللا  –روزنامه ایران  –جنگ یمن و منافع عربستان  (44

 19/00/1300  –زاده 

روزنامه  –جنگ یمن ضعف های عمیق حکومت عربستان را آشکار کرد  (45

 02/02/1394  –مختار حداد  –ایران 

روزنامه  –ساله سعود الفیصل پایان داد  40جنگ یمن به وزارت  (46

 10/02/1394  –ی محمد پایان –جوان 

روزنامه  –جنایات سعودی ها در یمن گریبان خودشان را می گیرد  (42

 24/02/1394 –کیهان 

معاونت بررسی و  –چرا پاکستان در بحران یمن بی طرف ماند  (40

 مجمع شهید دیالمه –تحلیل سازمان بسیج دانشجویی 

 رویتر -چرا ایران، آمریکا و روسیه پای میز مذاکره آمده اند  (49
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محسن فرجی راد  –روزنامه آرمان امروز  –وری شکست خورد چه کش (50

–  05/02/1394 

روزنامه آرمان امروز  –حمله مجدد جنگنده های عربستان به یمن  (51

– 03/02/1394 

حمله عربستان به یمن کامال مرتبط با مذاکرات هسته ای ایران  (52

 00/01/1394  –مهدی محمدی  –

 –روزنامه کارون  –ند روزه را پذیرفت 5حوثی ها طرح آتش بس  (53

21/02/1394 

 03/02/1394 –روزنامه کائنات  –حیثیت عربستان بر باد رفت  (54

روزنامه جام جم  –داعش مامور تحقق اهداف عربستان در یمن شد  (55

– 02/02/1394 

حسین صادقی  -حسن احمدیان  –دگرگونی جایگاه منطقه ای یمن  (56

–  20/04/1309 

 –روزنامه افکار  –یمن  رایزنی با میانجی برای حل بحران (52

20/01/1394 

گروه بین الملل  –رمزگشایی از حمله هوایی عربستان به یمن  (50

 06/01/1394 –جهان نیوز 

 -روزنامه جام جم  –رویاهای دست نیافتنی عربستان در یمن  (59

 19/01/1394-جینس دیفنس 

 10/02/1394 –روزنامه آفتاب یزد  –زلزله سیاسی در آل سعود  (60

مریکایی تجاوز عربستان به یمن را یک ایده بد ژنرال های آ (61

 30/01/1394 –روزنامه افکار  –خواندند 

 سایت خبری آرمان پرس (62

 مجتهدزاده –سعودی ها گستاخ شده اند  (63

 سی ان ان –سه بحرانی که جهان را تهدید می کند  (64

عباس  –دی  19روزنامه –سناریوهای پیش روی آل سعود چیست  (65

 22/01/1394  –پرورده 

روزنامه کیهان  –ارش معکوس برای انتقام سخت از آل سعود شم (66

– 25/01/1394 

دکتر سید نعمت  –روزنامه جوان  –شورش در دستگاه آل سعود  (62

 13/02/1394  –اله عبدالرحیم زاده 

  –علی عباسی هزار  –روزنامه وطن امروز  – 1431کربالی  ;صعده  (60

14/10/1300 

روزنامه قدس  –ه انداخت ها رژیم آل سعود را به چاصهیونیست (69

 05/02/1394  –مسعود بصیری  –

 13/02/1394 –روزنامه جوان  –طغیان شاهزادگان علیه پادشاه  (20

عربستان در حمله به یمن از سالح های ممنوعه استفاده می کند  (21

 01/02/1394 –روزنامه آفتاب یزد  –

 روزنامه انتخاب –عربستان ایران را تهدید به جنگ کرد  (22
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  –احسان اسقایی  –کند خالف حقوق بین الملل عمل میعربستان  (23

30/01/1394 

روزنامه آرمان  –ناو آمریکایی از سواحل یمن  2عقب نشینی  (24

 06/02/1394 –امروز 

سید رضی  –عوامل تاثیر گذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه  (25

 1309تابستان  – 20شماره  –فصل نامه آسیای مرکزی و قفقاز  –عمادی 

کافی انقالب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن کالبد ش (26

  –سید رضا مظلوم طبائی زواره  –حبیب اله ابوالحسن شیرازی  –

26/12/1391 

 ایرنا –موگیرینی از گفتگو با ظریف درباره سوریه خبر داد  (22

معاون وزیر خارجه : اعدام النمر هزینه سنگینی را متوجه  (20

 ایرنا –عربستان می کند 

 –سوریه باید بتوانند سرنوشت کشور را خود رقم بزنند مردم  (29

 آفتاب یزد

 –اکبر مختاری  –متغییر شخصیت و سیاست خارجی سعودی  (00

09/00/1394 

خبر گزاری صدا و سیما  –متن کامل بیانیه پایانی نشست وین  (01

– 09/00/1394 

 آفتاب یزد –مجادله سنگین ظریف و الجبیر  (02

 ایرنا -های پیش رو کدامند؟  گزینه ;نشست وین درباره سوریه  (03

دکتر مهدی رضا درویش زاده،  –نظریه بازی در روابط بین الملل  (04

انتشارات دانشگاه امام  –آرمان رضایتی چران و ریحانه جلیلی 

 صادق)ع(

 –روزنامه افتاب یزد  –نقش ایران در آتش بس در یمن  (05

03/02/1394 

ران سوریه نقش توافق نامه هسته ای ایران در مذاکرات حل بح (06

 16/00/1394 –نشنال اینترنت  –

 –روزنامه وطن امروز  –نگرانی آمریکا از بحران رژیم سعودی  (02

 22/09/1300  –آزاده شهریاری 

روزنامه مشرق –نگرانی انگلیس از جنگ میان عربستان و ایران  (00

– 00/01/1394 

 –نگرانی محافل سعودی از تالش میانجیگرانه ایران در یمن  (09

 31/01/1394  –دکتر جالل میرزائی  –ران روزنامه ای

 –روزنامه ایران  –نمایه حمله ائتالف عربی بارهبری عربستان  (90

 24/01/1394  –عبدالملک العجزی و مختار حداد 

واکنش یک کارشناس مسائل منطقه به اظهارات وزیر خارجه  (91

 ایسنا –عربستان 

 – واکنش وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه سعودی (92

 ایسنا

 –ایسنا  –واکنش تند وزیر خارجه عربستان به سخنان روحانی  (93

02/02/1394 
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 هشدار نیوز –واکنش به احتمال جنگ ایران و عربستان  (94

کمک به انتقال قدرت بود/ سرنوشت آل سعود  اهدف از فاجعه من (95

 –کند دانند امام خامنه ای تهدید تو خالی نمیجنگ داخلی است/ می

 روزنامه مشرق

روزنامه آرمان امروز  –فایده عربستان در حمله به یمن -زینهه (96

 20/01/1394  –محمد ایرانی  –

حسن هانی زاده  –آرمان امروز  –های سنگین برای ریاض هزینه (92

–  19/01/1394 

هشدار عربستان سعودی به اسرائیل درباره حمله احتمالی به  (90

 خبرگزاری مهر –ایران 

روزنامه  –ارد شهرهای سعودی شوند ها به سرعت می توانند ویمنی (99

 29/01/1394  –سردار سالمی  –سیاست روز 

 –های دیپلماتیک ایران در خاورمیانه یمن در کانون رایزنی (100

 20/02/1394 –روزنامه شهروند 

فارن پالیسی  –روزنامه بامداد  –یمن سوریه دیگری خواهد شد  (101

–  21/12/1393 

روزنامه  –دان سعودی یمن دوباره قربانی جنگ قدرت در خان (102

 14/02/1394 –سیاست روز 

سید محمد امین آبادی  -روزنامه کیهان –یمن ویتنام عربستان  (103

–  20/01/1394 

روزنامه یو اس  –ها" را متوقف کند این عملیات نتوانست "حوثی (104

 ای تودیایران از

 –ای یکدیگر را بپزیرند ایران و عربستان باید جایگاه منطقه (105

 16/00/1394 –ایسنا 

 


