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تاریخدریافت-6233/3/32:تاریخپذیرش 6231/3/36:


چکیده
عمدهای در منطقه خاورمیانه مشاهده شده است که عالوه
الهای اخیر تحوالت  
طی س 
منطقهای را نیز تحت تاثیر قرار داده است .اتحاد عربستان
بینالمللی ،اتحادهای  
بر ابعاد  
سعودی و ایاالت متحده امریکا یکی از این اتحادها است که بر اثر تحوالت جدید وجه
اختالفی آن آشکار شده است.به عالوه اتهامات علیه عربستان سعودی در حوادث یازده
ماههای اخیر با بازگشایی پرونده و
بینالمللی است که طی  
سپتامبر  3006متغیری با ابعاد  
بررسی مجدد در کنگره امریکا بهعنوان متغیر تشدید کنندهِ تنش بین دو کشور عمل کرده
سیاستهای

میشود این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که 
است .در این پژوهش تالش  
ایاالتمتحدهدرقبالتحوالتذکرشدهکهمنشاآنهادرمنطقهخاورمیانهاست،چهتاثیری
سیاستهای

فرضیهای این است که 
بر روابط این کشور و عربستان سعودی گذاشته است؟  
امنطقهای مرتبط با
منطقهای و فر 
پویاییهای  

ایاالت متحده امریکا در قبال تحوالت و 
سالهای3060-3061شدهاست
خاورمیانهمنجربهواگراییدرروابطعربستانوامریکابین 
تنشزایآنرامشخصکردهاست .
اختالفآمیزو 

جنبههای
و 
هستهای،بحرانسوریه .
واژگان کلیدی:عربستان،امریکا،واگرایی،بهارعربی،توافق 
 f.rostami1361@gmail.com
بینالمللدانشگاهرازی(نویسندهمسئول)
.6استادیارروابط 
.3دانشآموختهکارشناسیارشدروابطبینالمللدانشگاهتهران  hr.karimi@ut.ac.ir
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مقدمه
روابطواتحادایاالتمتحدهامریکاوعربستانسعودیرامیتوانیکیازبادوامتریناتحادهااز
زمان شکلگیری تاکنون دانست که طی سپری شدن چندین دهه همچنان دوام و پایداری خود را
حفط کردهاست.اماایندواموپایداری بهمعنای وجودیک رابطه کامال همسوو هماهنگنبوده
است و در طول سالیان گذشته دارای فراز و نشیبهایی بوده است.در این میان اتفاقات سالهای
گذشته و بویژه حوادث بین سالهای  3060تا کنون (پایان )3061از جمله قیامهای عربی ،جنگ
داخلی در سوریه ،توافق هستهای بین ایران و غرب و ...دارای تاثیرات ملموستری بر روابط دو
کشور بوده است.سال  3060آغاز یک سری از وقایع در سراسر جهان عرب بود که نارضایتی از
دولتهایحاکمه،وجهمشترکتمامآنهابودوپیامدهایآنبهسرعتجهانعربومنطقهرافرا
گرفتوپیامدهایداخلیوفرامرزیآنتابهامروزادامهداشتهاست .
در این میان منافع ایاالت متحده بهعنوان کنشگر فرامنطقهای در منطقه خاورمیانه تقریبا ثابت
منطقهای
عبارتانداز:حفظامنیتجریاننفتبه سویغرب ،ثباتوامنیت 

باقیماندهاست که 
افراطگرایی و تروریسم .با این که اولویتهای واشنگتن ثابت باقی مانده است اما
و مبارزه با  
منطقهایآنبهطورچشمگیریتغییرکردهاست.درطولایندورهتمامکشورهایمنطقه
روابط 
ازجملهمتحداندیرینهامریکابهصورتمستقیمیاغیرمستقیمبافشارهاییازسویامریکابهعنوان

میتوانبهحسنی
کردهاند کهاز جملهمهمترین اینمتحدان 
نتیجه تغییراتدر جهان عربتجربه  
حمایتهای

مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر اشاره کرد که به مدت طوالنی دریافت کننده 
حمایتهاراازدسترفتهدیدوبهسقوطاومنجرشد .

امریکابودوباشروعاعتراضاتاین
همزمان با فشار بر متحدان دیرینه امریکا در منطقه از سوی عوامل داخلی و خارجی ،تضاد
دیرینه میان تهران و واشنگتن که در دوره بوش به اوج خود رسیده بود ،از طریق مذاکره مستقیم
روبهکاهشنهاد.مذاکرهمستقیمایرانوامریکاوکاهشتنشونهایتاامضایتوافقنامههستهای
هستهای ایران محدود کرد زیرا توافق در این
مسئلهای است که نمیتوان ابعاد آن را به پرونده  
منطقهایرانیزمیتواناز
میدهدکهاختالفات 
زمینه،اینچشماندازراپیشرویدوکشورقرار 
طریقمذاکرهبهسرانجامرساندکهاینموضوعدرواردکردنایرانبهنشستهایمرتبطباجنگ
گونهای
قیامهای عربی و تحوالتی که به 
سوریه مشهود است .نکته جالب توجه بعد از شروع  
هستهای ایران و غرب ،مورد آزمون قرار گرفتن
همزمان در حال اتفاق افتادن بود از جمله توافق  
اتحادهای دیرینه در منطقه بود.اتحاد عربستان سعودی و ایاالت متحده یکی از این اتحادهاست.
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عربستانسعودیبهعنوانیکیازمتحداندیرینهامریکاکهدرطولسالیانگذشتهوبعدازچالش
اساسی روابطش با امریکا بعد از حوادث یازده سپتامبر  ،3006به خاطر سعودی بودن اکثر
هواپیماربایان،توانستهاتحادخودراباامریکاحفظکندوتاثیرمستقیمیازتحوالتوپویاییهای
میبیند.بویژه آنکه در بسیاری از موارد ذکر شده ،ایاالت متحده امریکا
منطقه را بر منافع خود  
مسیر جداگانه خود را در برخورد با تحوالت پیموده است و برخی از آنها حتی درجهت عکس
منافعسعودیهابودهاستکهمنجربهواگراییدرروابطآنهاشدهاست.عالوهبرتحوالتذکر
شده،بازگشاییمجددپروندهیازدهسپتامبردرکنگرهامریکاوتصویبقانونجاستا(عدالتعلیه
حامیانتروریسم)علیهعربستانبهعنوانمتغیریتشدیدکنندهدراینواگراییعملکردهاست .
به طور کلی سازماندهی مطالب این پژوهش به این صورت است که بر اساس مبانی نظری
واقعگرایی نوکالسیک تاثیرات دو متغیر را بررسی میکند .متغیر مستقل سیاستهای ایاالت
متحده در قبال تحوالت منطقهای خاورمیانه است و متغیر وابسته (واگرایی)روابط این کشور با
میباشد.شاخصهای متغیر مستقل عبارت از:تاکید بر تنشزدایی ،نظارت بر
عربستان سعودی  
اصالحات دموکراتیک و اولویت مسائل امنیتی نسبت به مسائل رفاهی میباشد و شاخصهای
متغیر وابسته:اختالفنظر بین دو کشور در ارتباط با انقالبهای عربی (مشخصا انقالب مصر)،
جنگ داخلی سوریه ،توافق ایران و اعضای  ،3+6بهعنوان شاخصهای تحوالت منطقهای و
فرامنطقهای و بازگشایی پرونده یازده سپتامبر بهعنوان متغیر تشدید کننده تنش بین دو کشور می
باشد که بعد از بررسی مهمترین علت حفظ اتحاد عربستان و امریکا (یعنی متغیر نفت) ،به ترتیب
میگیرندونهایتانتیجهگیریارائهمیشود .
موردبررسیقرار 

مبانی نظری
دراینپژوهشازچارچوبنظریواقعگرایینوکالسیکبرایتوضیحروابطدوکشوربین
بازه زمانی ذکر شده استفاده میشود .واقعگرایی نوکالسیک عنوانی است که صاحب نظرانی
چونگیدئونرز6بهمجموعهایازآثاردرروابطبینالمللدادهاندکهدرتبیینسیاستخارجیو
فراتر از آن ،در توضیح روابط بینالملل ،از بسیاری از بینشهای واقعگرایی استفاده میکنند و
عالوهبرمتغیرهایسطحنظامبینالملل،برمتغیرهایمیانجیدر سطحواحدهانیز تاکید دارند،به
همیندلیلاستکهآنهانوکالسیکاند(مشیرزاده .)633:6211،
1. Gideon Rose
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واقعگراهای نوکالسیک با نظر تمام واقعگرایان که سیاست بینالملل را بتوان به مثابه یک
تنازع دائمی برای قدرت توصیف کرد ،سهیم هستند.همچنین با واقعگراهای ساختاری موافقند
که آنارشی بینالمللی یک عامل مهم برای دستیابی بیوقفه برای قدرت و امنیت است.دولتها
نمیتواننداینشرایطسیستمیکراتغییردهند،بااینتفاوتکهازنظرنوکالسیکهادرحالیکه
محیط آنارشیک هدف بقا و ارزیابیهای رقابتی از جریان عمل را تحریک و تشویق میکند؛ اما
اینفراگردداخلیاستکهمسئولتواناییدولتهابرایرقابتوهمچشمیباکنشهایدیگران
است.بنابراین،حوزهداخلیهمچونیکداورنهاییبرایبقایدولتدردرونمحیطآنارشیک
عملمیکنند(.)Schweller, 2003: 320بنابرایننظریهدرصدداستتاتوضیحدهدچگونه،چراو
تحت چه شرایطی ویژگیهای داخلی کشورها  ،بر برآورد تصمیمگیرندگان سیاست خارجی از
تهدیدها و فرصتهای بینالمللی و سیاستهایی که  در قبال آنها  تعریف و تعقیب میکنند،
مداخله و میانجیگری میکند ( )Lobell, 2009: 15واین عواملبهتنوعکنشها و واکنشها در
عرصه بینالمللی منجر شده که از اولویتهای بازیگران ناشی میشود و این اولویتها ممکن
استبیشتر تحت تاثیرنگرانیهایداخلیباشد(همانندموضع عربستان در قبالانقالبهای عربی
میشود) .
یاسیاستهاینفتیکهدرادامهبهآنپرداخته 
از اینروازمنظرواقعگرایینوکالسیکفهمرابطهبینتوزیعقدرتنسبیوسیاستخارجی
مستلزمبررسیهردوبافتوبسترداخلیوبینالمللیاستکهسیاستخارجیدرچارچوبآن
میرسد ظرفیت توضیحی واقعگرایی ساختاری در روابط بینالملل
تدوین و اجرا میشود.به نظر  
پویا پس از جنگ سرد ،مقداری دچار مشکل شده باشد .برای مثال عدم توانایی واقعگرایی
ساختاریدرپیشبینیپایانجنگسرد،ناشیازعدمتوجهاینرویکردبهعواملداخلیموثربر
رفتار سیاست خارجی بود .بنابراین تاثیرگذاری قدرت نسبی دولت در نظام بینالملل (متغیر
مستقل)از طریق ساختار دولت و ادراکات ،برداشتها و برآوردهای تصمیمگیرندگان از قدرت
نسبی(متغیرمیانجی)برسیاستخارجیورفتاروراهبردکشورهادرنظامبینالملل(متغیروابسته)
تحلیل میشود (دهقانی فیروزآبادی.)373:6230،متغیرهای سطح واحد قابلیت تمام دولتها را
در واکنش به محذورات و محدودیتهای سیستمیک تحدید یا تسهیل میکند.پس واقعگرایی
نوکالسیک تا حدودی میتواند به درک نقشهای مختلفی که کشورها در سطوح متفاوت نظام
بینالمللبازیگریمیکنند،کمککند .
نکته دیگر در مورد نوکالسیکها ،بهعنوان یک نظریه واقعگرا ،همانند دیگر نحلههای
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واقعگرایی در چارچوب عام مدل کنشگر عاقل و منطق نتیجه (محاسبه بر مبنای سود و زیان)

میگیرد.امابااینحال،عقالنیتدرایننظریهبهآنمعناستکهکشورهادرپیگیریقدرت
قرار 
نسبی یا امنیت خود ،سیاستهای هدفمندی را دنبال میکنند و عقالنیت مورد نظر «عقالنیت
راهبردی»است.بهاینصورتکهامکانتغییراولویتهایدولتدرگذرزمانودرنتیجهتعامل
دولتها با یکدیگر وجود دارد ،به نوعی که این اولویتها محرک تصمیمات دولتها است.از
اینرو،اینرویکردضمنتاکیدبرتمایلتمامدولتهابهبقا،براینعقیدهاستکهتصمیماتو
تهدیدهای امنیتی در شرایط مختلف و بسته به عوامل گوناگون متفاوت میباشد (دهقانی
فیروزآبادی.)66 :6230 ،در بحث پیشرو بر نحوه شکلگیری سیاست خارجی دو کشور که
متاثر از سطح داخلی و بینالمللی است و همچنین بر عقالنیت راهبردی در مواجه با عواملی که
بهعنوانشاخصهایپژوهشذکرشد،تاکیدمیشود .

نگرشی تاریخی بر روابط عربستان و امریکا
روابطدوکشورطیدهههایگذشتهوازآغازشکلگیریعربستانسعودیهموارهمستحکم
بوده است و بسیاری از تحلیلگران از آن بهعنوان معادله نفت در برابر امنیت یاد کردهاند.شروع

روابط ایاالت متحده و عربستان سعودی به دهه  6320میالدی بازمیگردد ،زمانی که ملک
عبدالعزیز بن سعود ،پایهگذار عربستان سعودی ،بر آن شد تا برای تثبیت پایههای لرزان حکومت
خود ،کمکهای سیاسی و اقتصادی و نظامی خارجی را جلب کند.بر این اساس در سال 6322
امتیازکشفواستخراجنفتبهشرکتامریکایی«استاندارد»واگذارشدکهمیتوانایناقدامرا
آغازورودامریکاییهابهصحنهسیاسیعربستاندانست( .)Delanery, 2009: 23
تا زمان جنگ جهانی دوم؛ روابط امریکا و عربستان سعودی بهعنوان شرکای تجاری و نه
بهعنوانمتحدانسیاسیادامهداشت.اماباشروعجنگوضعیتدگرگونشدونیازبیشازپیش
امریکا به نفت برای تامین نیازهای نفتی نیرویهای مسلح باعث شد تا تضمین دسترسی امریکا به
نفت تبدیل به یکی از اولویتهای اصلی ایاالت متحده شود (حاجی یوسفی.)3 ،6212 ،به این
ترتیبدرکاهمیتنفتسببچرخشسیاستخارجیامریکانسبتبهعربستانسعودیشدو
اینعاملوهمچنیننیازمتقابلعربستانبهامریکابرایحلمشکالتاقتصادی،بهنزدیکیهرچه
بیشتر آنها منجر شد.بعد پایان یافتن جنگ جهانی دوم و همچنین خروج انگلیس از منطقه خلیج
فارسدرسال،6376امریکادرمنطقهخلیجفارسدونکتهرااساسکارخودقرارداد-6:احتمال
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به مخاطره افتادن منافع غرب؛  -3عدم تمایل به مداخله مستقیم در منطقه بهعنوان نیروی جانشین
انگلیس.به همین دالیلدولتمردانامریکا تاکیدداشتند کهکنترلثباتوامنیتدرمنطقه(خلیج
فارس)به وسیله مشارکت مستقیم دولتهای منطقه صورت گیرد.در این راستا ایران و عربستان
بهعنوان دو پایه امنیت منطقه انتخاب شدند که از آن بهعنوان «سیاست دو ستونی نیکسون» یاد
میشود( .)Behestani & Hedayati, 2014: 27

با انقالب ایران در سال  6237و فروپاشی سیاست دو ستونی ،عربستان بازهم جایگاهی باالتر
درسیاستخارجیخاورمیانهایامریکاپیداکرد.ایننکتهرامیتوانازگفتهرونالدریگانرئیس
جمهور وقت امریکا در ژوئیه  6316دریافت که اعالم کرد:به خاطر خطرهای آشکاری که از
ناحیه تهدیدهای داخلی متوجه کشورهای منطقه است ،امریکا اجازه نخواهد داد عربستان نیز به
ایرانیدیگرتبدیلشودوبهدستکسانیبیفتدکهمیخواهندجریانحیاتینفترابهغربقطع
کنندوبهتحلیلنشریهامریکایی شیکاگوتریبون،امریکامتعهدشدازعربستانهمانندیکیاز30
ایالتخوددربرابرحوادثداخلیوخارجیحمایتکند(اسدی .)231:6213،
پس از جنگ سرد ،امریکا در منطقه به دنبال ایجاد یک سیستم امنیتی تکقطبی بود .این
سیستمبهگونهای تنظیم شدهبودکهیک کشورمقتدرمسئولیتامنیتسایرکشورهایکوچک
وداوطلبمنطقه رادرمحدوده سیاسیونظامی خلیج فارسبهعهدهگیرد.قدرتاصلی کهدر
این سیستم تکقطبی مد نظر امریکا قرار داشت ،کشوری جز عربستان سعودی نبود (صیقل،
.)621،6273اماروندنزدیکیوتبدیلشدندوکشوربهعنوانمتحدانسیاسیخالیازچالشنیز
نبود،از جملهاین چالشهامیتوانازبهمنازعهمیان اعرابواسرائیل ،حمایتامریکاازاسرائیل
و تنش ناشی از تقاضای سالح از سوی عربستان به بهانه ترس از کمونیسم اشاره کرد (آدمی و
پیروزیان .)32:6230،
با این وجود روابط دو کشور تا حوادث یازدهم سپتامبر  3006همواره نزدیک بود و تقریبا
هیچ انتقاد جدی از عربستان سعودی وجود نداشت و امریکا بدون توجه به ویژگیهای حکومت
عربستانبویژهایدئولوژیوهابیتبهعنوانمشوقافراطگراییدرمنطقه،برایمناسباتباعربستان
سعودیاهمیتراهبردیقائلبود(حاجییوسفی.)22:6212،اماوقوعحوادثیازدهمسپتامبرو
اعالم جهاد القاعده و نیروهای تندروی اسالمی علیه غرب باعث شد تا با صدور قعطنامه علیه
تروریسم یا بهعبارت دیگر تروریسم نشاتگرفته از بنیادگرایی اسالمی ،در صدر مسائل امنیتی
غربقراربگیرد( .)Pollak, 2003: 8
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سیاستخارجی امریکاباازبین رفتن خطر کمونیسم دردهه6330میالدیدچار سردرگمی
شده بود و قادر به باز تعریف راهبرد کالن خود نبود اما حادثه یازدهم سپتامبر به مانند موهبتی به
این سردرگمی پایان داد و جنگ علیه تروریسم بهعنوان اولویت سیاست خارجی امریکا تبدیل
شد (گوهری مقدم.)636 ،6211 ،با تدوین راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده که بعد از حادثه
یازدهم سپتامبر ارائه شد تروریسم دو منشا دارد-6 :گروههای تروریستی؛  -3دولتهای حامی
تروریسم (جعفری و ورزقانی.)323 :6233،در میان کشورهایی که از این تغییر سیاست امنیتی با
شدت بیشتری متاثر شدند ،عربستان سعودی جایگاه ویژهای دارد .در کل میتوان سیاستهای
امریکا در قبال عربستان را بدین صورت بیان کرد که در طول نیمه دوم قرن بیستم ،راهبردی با
صبغه همکاری به علت اقتضائات منافع ملی امریکا در مواجه با عربستان در پیش گرفته شد.
حوادثدههاولهزارهجدید،اینروابطرابهشدتدچارآشوبکردوموجباتخاذراهبردی
تهاجمی در قبال این کشور شد؛ ولی پس از گذشت چند سال و مبادرت به جنگ پرهزینه
افغانستانوعراق،امریکاراهبردیمتعادلتردرقبالاینکشوردرپیشگرفت،اینروابطتوامبا
همکاری و تنش ،با شروع تحوالت جهان عرب و سیاستهای نوین امریکا در قبال تحوالت
منطقهبینسالهای،3061-3066بازهموجهتنشزاواختالفآمیزروابطرامشخصکردهوبه
واگراییدرروابطدوکشورمنجرشدهاست .


متغیر نفت و مناسبات عربستان و امریکا
منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس حدود  102میلیارد بشکه نفت و بیش از  21درصد
ذخایر نفت شناخته شده جهان را در اختیار دارد.عربستان سعودی با بیش از  311میلیارد بشکه،
ایران  637میلیارد بشکه ،عراق  620میلیارد بشکه و کویت  602میلیارد بشکه باالترین ذخایر
شناخته شده جهان را در اختیار دارند .بدین ترتیب دارندگان اصلی ذخایر شناخته شده نفت
جهان،پنجکشورخلیجفارسمیباشند.عربستانسعودیتقریبابا311میلیاردبشکهازذخایرنفتی
ثابتشدهوبابیشازیکتریلیونبشکهنفتقابلبازیافتجزءبزرگترینتولیدکنندگانجهانی
نفتاست 6.
عربستانعالوهبرظرفیتتولیدومیزانذخایرصنعتنفتازمزیتهایدیگرینیزبرخوردار
میباشد که عبارتند از:الف -هزینه تولید در عربستان از بسیاری از مناطق دیگر جهان پایینتر
1. US Energy Information Administration: 2015.
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است ،هزینه تولید کنونی و توسعه ظرفیت تولید اضافی در عربستان تقریبا پایینتر از دیگر نقاط
جهان است؛ ب -میزان مصرف نفت در عربستان مانند دیگر تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس
بسیار پایین است؛ پ -برخالف دیگر کشورها مانند روسیه که به سمت خصوصیسازی پیش
میرود ،پادشاهی عربستان با کنترل کامل دولت و مالکیت بر تمامی میادین نفتی کشور ،صنعت

نفت خود را ملی کرده است؛ ت.دسترسی عربستان به دریای آزاد به راحتی امکانپذیر است و
زیر ساختخطوطصادراتیاینکشوربهخوبی توسعهیافتهاند؛ ث-عمده ظرفیتتولید اضافی
جهان در اختیار عربستان سعودی است.این مورد ارزش استراتژیکی مهمی به عربستان میبخشد.
هرگاهعرضهنفتناگهانقطعشودعربستانسعودیاینتواناییداردکهدرمدتزمانکوتاهی
شکافموجودراپُرنماید.چنینوضعیتیدرمقابلکمبودونقصانموقتیدرعرضهجهانینفت
مانندسیاستبیمهعملمیکند(باگت .)327-321:6213،
نفت یکی از عناصر کلیدی روابط امریکا و عربستان است.به طور کلی عربستان سعودی به
استثنای تحریم نفتی امریکا طی سالهای  6372تا  ،6372خود را شریک قابل اطمینان ایاالت
متحدهمعرفینموده است.صنعتنفتعربستانسعودیعالوهبرعرضهنفتبهایاالتمتحدهو
دیگر بازارهای جهانی ،تعهد نموده که از ظرفیتهای اضافی خود در برآورده کردن هرگونه
کمبودجهانیاستفادهنماید.همچنیندرموردحفظقیمتهاینفتدرسطحیمتعادل،هماهنگ
بامنافعایاالتمتحدهواقتصادجهانیاست.عربستانباتوجهبهدارابودنتولیدبسیارزیاد،نقش
بالمنازعیدرتعیینسیاستهایمربوطبهقیمتگذاریومیزانتولیداوپکدارد.
کارشناسان امریکایی برای کاهش آسیبپذیری امریکا نسبت به نفت خلیج فارس و نیز به
تحریمهای نفتی و

علت حوادث تروریستی و بیثباتی در کشورهای منطقه و همچنین  بعد از 
سپس حوادث یازده سپتامبر ،راهکارهای متعددی را مطرح کردهاند که در اینجا به چند مورد از
آنها اشاره میشود :تنوعبخشی به تامین نفت و گاز از مناطق مختلف ،تاکید بر انرژیهای
جایگزین با بهرهگیری از فنآوری پیشرفته ،تقویت زیرساختهای انرژی و اصالح سیاستها و
اطالعات ،افزایش ذخایر استراتژیک و تقویت ظرفیتها ،بهبود الگوی مصرف انرژی و افزایش
انعطافپذیریبخشها(یزدانفام.)371:6211،نمودارزیرثابتکنندهاینمدعاست .
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 Source: U.S. Energy Information Administration

عالوهبرتنوعبخشیدنبهمناطقطبقآمارهایوزارتانرژیامریکاکاهشمحسوسواردات
میباشد،بهگونهایکهاینکشوراز
نفتپسازسالهایحوادثیازدهسپتامبرازعربستانمشهود 
صدرکشورهایتامینکنندهنفتامریکاجایخودرابهکاناداومکزیکداد .




 Source: U.S. Energy Information Administration
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عالوه بر عوامل ذکر شده طبق پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی در سال  ،3062با توجه به
توسعه روش استخراج هیدرولیکی 6،امریکا میتواند از روسیه و عربستان بهعنوان بزرگترین
تولیدکنندگان پیشی بگیرد که میتواند دارای تبعات فراوانی برای بازار نفت باشد 

(Yergin,

.)2014عربستان سعودی همچنین دارای الزامات داخلی الزم برای حفظ ثبات در بازار نفت را
دارد .پیشبینی افزایش تولید نفت امریکا دارای تبعات زیادی برای عربستان است که فراتر از
تاثیرات اقتصادی است.انسجام اجتماعی و سیاسی عربستان به درامدهای نفتی وابسته است.در
سال  3062ارتباط درامدهای نفتی و ثبات سیاسی بار دیگر روشن شد.زمانی که در اواخر سال
 3062و اوایل  ،3063قیمت نفت که بیش از  600دالر امریکا بود به زیر  23دالر رسید .این
کاهش قیمت بسیاری از اعضای اوپک را متاثر ساخت ،زیرا آنها از توانایی خود در حل این
معضل مطمئن نبودند.اما به نظر میرسد که عربستان از توانایی و ظرفیت باالتری برای برخورد
کوتاهمدتبااینموضوعداشت؛امابهعقیدهبسیاریازتحلیلگراناینکاهشقیمتنیزمیتواند
دربلندمدتبرتنشبینامریکاوعربستاندامنبزند).(Baxter & Simpson, 2015: 145


بیداری اسالمی (بهار عربی)
یکیازمهمترینتحوالتدر اموربینالمللدرسالهایپسازحوادثیازدهسپتامبر،3006
بیداریاسالمی(بهارعربی)است.ایاالتمتحدهامریکادرطولجنگسردبهعلتالزاماتناشی
ازآندوره،خواستارحفظثباتدرمنطقهوممانعتازوقوعتحوالتعمدهبودودراینراهبه
حمایتهایهمهجانبهازدیکتاتوریهایمنطقهرویآوردهبود.اینسیاستتقریباتاسال3006و
وقوعحوادثیازده سپتامبرادامهداشتامابعدازوقوعاین حادثهوتبدیل شدنتروریسم به
اولویتامنیتیامریکا،اینکشورچارهکاررادرتغییراتدموکراتیکبرایمقابلهبارشدنیروهای
تروریستیدرمنطقهدیدواقداماتیرا(ازجملهحملهبهافغانستانوعراقوفشاربردیگرکشورها
برایاصالحاتدموکراتیک)انجامداد .
این سیاست با فروکش کردن التهابات بعد از سالهای یازده سپتامبر فروکش کرد.با شروع
اعتراضات در جهان عرب ایاالت متحده در برخورد با هریک از این کشورها  -تونس ،مصر،
بحرین ،لیبی ،یمن و سوریه -استراتژیهای متفاوت و گاه متنافضی در پیش گرفته است.حجم
اعتراضات به گونهای بود که منجر به سرنوگونی چند دولت شد و تبعات فرامرزی این تحوالت
1.Hydraulic Mining.
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همچنان ادامه دارد .در ابتدا و تا ماه مِی  ،3066امریکا سیاست صریح و شخصی را در مورد
انقالبتونسومصردرپیش نگرفت.امادراین زمانرئیس جمهورباراکاوبامادرطی یک
سخنرانی سرنخهایی از سیاستهای امریکا بُروز داد کهنشانازتایید اصالحاتدموکراتیک در
خاورمیانه و شمالافریقا بود.او در این سخرانی که به نوعی سیاستهای کالن را در برخورد با
اینانقالبهانشانمیدادبیانکرد«:موج تغییرواگیروفزاینده رادرمنطقهنمیتوان انکار کرد»
(.)Shelley, 2011: 172

باتوجهبهعنوانمقاله ،هدفدراینجاپرداختنبهجزئیاتانقالبهای عربینیستبلکه سعی
درتبیینتاثیراینتحوالتبرروابطعربستانوامریکااستوانقالبمصربهعنوانیکیازاولین
مورداختالفنظروواگراییدوکشوردربرخوردباتحوالتمنطقهایموردبررسیقرارمیگیرد.
درمقایسهباامریکا،عربستانسیاستکامالمتفاوتیرادربرخوردباانقالبمصردرپیشگرفت.
موضع این کشور در قبال انقالب مصر از اواخر ماه ژانویه و اوایل  3066را میتوان با عنوان
«ضدیت با انقالب» شناخت که تا  66فوریه حمایتهای سیاسی ،مالی و دیپلماتیک از حسنی
مبارک به عمل میآورد .حمایت عربستان از حسنی مبارک را میتوان در دو علت اساسی
خالصه کرد:الف-سقوط دولت خودکامه مبارک در پرجمعیت ترین کشور جهان عرب باعث
ایجادانگیزهدردیگرکشورهایعربی(دستکمدرمیانکشورهایحوزه خلیجفارس)میشد؛
ب -رژیم تحت رهبری مبارک از نظر عربستان سعودی با یک سیاست معقول به دنبال ثبات
منطقهایبود).(Rieger, 2014: 8



اشتراک دو رژیم در همپیمانی باامریکا وهمکاری درراستای مبارزهباآنچهخطرونفوذ
ایران درمنطقهنامیده میشود باعث شد تا عربستان از دست رفتن این محور (عربستان -مصر در
مقابلایران)رابهعنوان برهمخوردنتعادلبهنفعایران بخواند.نگرانیهای عمده عربستان در
مصربعدازمبارکرامیتوانبهاینصورتخالصهکرد :
اخوانالمسلمینباایرانومتحدانآنیعنیسوریهوحزب

الف-نگرانیازایجادروابطحسنه
اهلل؛ 
ب-شروعجنگتبلیغاتیعلیهامریکابهخاطرحمایتازاسرائیل؛ 
پ-لغوپیمانصلح6373بینمصرواسرائیل .
هرکدامازاینعوامل،تهدیدکنندهمنافععربستانبهشمارمیآمد.زیرامورداولبرنفوذایران
بهعنوان رقیب منطقهای عربستان میافزود و دو مورد دیگر جمعیت بسیاری را در عربستان علیه
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دولتمرکزیکهدراتحادباایاالتمتحدهامریکابود،تحریکمیکرد ) . (Rieger, 2014: 10
اینعواملواشتراکمصروعربستاندراتحادباامریکاباعثشدتاعربستانبهدنبالمتقاعد
کردنایاالت متحدهبرای حمایت ازحسنی مبارکبود.ریاض نگرانبودکهامریکا بهاتحادبا
آنها پشت کرده و از مبارک بخواهد تا از قدرت کنارهگیری کند واین یک شوکبزرگبه
عربستانسعودی بودکهتنهاپسازچندروزازگذشتشروعانقالبمردممصر،امریکا متحد
خودراکهبرای دهههابهآن وفادار مانده بود ،رها کند.حتی استقبال آنها در مراحل بعدی از
تشکیل دولت توسط اخوانالمسلمن در قاهره،که به لحاظ ایدئولوژیکی یک رقیب جدی در
مقابلتفسیرعربستانازاسالم(Gause, 2013) ،وانتقادازکودتاینظامیاندرمراحلبعدبهنگرانی
هرچهبیشترسعودیهاافزود.
عدم پشتیبانی امریکا از حسنی مبارکاین نگرانی رادرعربستانبهوجودآوردکهآیا در
صورتشروعاعتراضاتدرعربستان،آنها هم به سرنوشت مصر دچار خواهند شد؟!به همین
خاطر طی سالهای بعد ،عربستانسیاست مقابلهباانقالبها و تحوالت را در پیش گرفت و بر
مبنای منافع خود سیاست ممانعت از سرایت این تحوالت به عربستان را در پیش گرفت(Al-

 .)Rasheed, 2011: 26نکته قابلتوجهاین استکهسیاست همراهی عربستانوامریکا درلیبی،
بحرینویمننهدرجهتهماهنگیمنافعدوکشور،بلکههرکدامدغدغههایامنیتیخاصخود
را دارند .نگرانیهای ناشی از گسترش القاعده در یمن ،وجود پایگاههای امریکا در بحرین و
دغدغههایدموکراسیسازیواصالحاتدرکشورهاییهمانندلیبیباعثشدهتاامریکاسیاست
های متفاوت و گاه متناقضی را در قبال این تحوالت در پیش بگیرد ).(Michael, 2012: 5-13اما
عمدهنگرانی عربستانازتحوالتمنطقهای ،ناشی ازسرایت این تحوالت به عربستان و مقابله با
گسترشنفوذرقیبدیرینهاش،ایرانمیباشد .

جنگ داخلی سوریه
از زمان به قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه در سال  ،3000روابط عربستان و سوریه به
صورت فزاینده در تعارض بوده است .روابط نزدیک سوریه و ایران و حمایت از حزب اهلل

تجاوزیآشکاربهمنافععربستانبودهاستواحتمالدستداشتننیروهایسوریهدرتروررفیق
حریری،نخستوزیرلبنان،بهعنوانمتحدعربستاندرشدتبخشیدنبهتعارضعربستانوسوریه
موثر بوده است.بعالوه با توجه به اکثریت بودن جمعیت سنیمذهب در سوریه و حکومت قبیله
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اسدبهعنواناقلیتیعلوی،هموارهخاریدرچشمعربستانبودهاست.باتماممولفههایذکرشده
دردشمنیعربستانبادولتبشاراسد،پسازشروعاعتراضاتدرسوریه،عربستانتامدتیمایل
سنیها،علویان،عربها
بهحفظثباتدرسوریهبود.زیرادرگیریقومی-فرقهایدرسوریهبین 
و کردها دارای تبعات فرامرزی و تشدید اختالفات قومی -فرقهای در عراق بهعنوان همسایه
عربستانمیشدکهاززمانسقوطصدامدراختالفاتداخلیوسپسجنگداخلیبهسرمیبرد.
به همین خاطر در هنگام آغاز اعتراضات در سوریه ،ملک عبداهلل پادشاه وقت عربستان طی
بیانیهای حمایت از بشار اسد را اعالم و طی ماههای بعد ریاض در مقابل تحوالت سوریه سیاست
سکوترادرپیشگرفت) .(MacFarquhar, 2011
سیاستسکوتعربستاندرمقابلتحوالتسوریهمدتزمانزیادیطولنکشید.بهنظرمیرسید
که عربستان با سیاست سکوت منتظر رسیدن فرصت مناسب بود.این فرصت مناسب در تابستان سال
3066باافزایشخشونتهاوعبوردولتبشاراسدازنقطهغیرقابلبازگشت وجداشدنبخشیازبدنه
ارتشوتشکیلنیروهایموسومبهارتشآزادسوریهفراهمشدوعربستانبهبهانهکشتاراهلسنتدر
سوریه ،کمکبه اپوزسیون سوریه را آغاز کرد.در فوریهسال  ،3066عربستان در راستای کمکبه
مخالفان سوریه و فشار به بشار اسد؛ تصمیم به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را گرفت
) (Naylor, 2012و سپس در بهار سال  3063به همراه قطر ،شروع به کمکهای مالی به مخالفان اسد
برایتهیهاسلحهپرداخت.درفوریهسال3062گزارششدکهعربستانتعدادزیادیمزدورکرواتیرا
به همراه پول و اسلحه از طریق مرز اردن وارد سوریه کرده است ) (Chivers & Schmitt, 2013و در
سال3062تحویلسالحبهشورشیانسوریراشدتبخشید .
دولتعربستانسعودیدرآغازحمایتخودازمخالفانسوریهدرجهتهماهنگباایاالت
متحده حرکت میکرد و کمک به نیروهای میانهرو سکوالر را در دستور کار داشت .هرچند
بسیارمحتملبهنظرمیرسدکهازهمانابتدابسیاریازپولهایارسالشدهازسویموسسههای
خیریهوخصوصیازعربستانبهالقاعدهوشاخههایمرتبطباآنتزریقشدهباشد.درهمینراستا
بهگزارشموسسهتحقیقاتیواشنگتندرامورخاورمیانه،شهروندانسعودییکمنبعقابلتوجه
برای گروههای معارض در سوریه میباشند و اهداکنندگان حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر
صدها میلیون دالر به سوریه سرازیر کردهاند که باعث قدرتگیری نیروهای بنیادگرا از جمله
داعش بوده است ).(Boghardt, 2014اما اختالف نظر و عدم همسویی آنها در پاییز سال  3062و
هنگاماستفادهسالحهایشیمیاییدرسوریهکههریکازطرفهایدرگیردیگریرابهاستفاده
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از آن متهم میکرد،آغاز شد و عربستان انتقاد از سیاستهای امریکا در سوریه را آغاز و این
کشوررابهانفعالوعدمکمکموثربهارتشآزادسوریهمتهمکرد.دراینزماناوبامابهجای
مداخله نظامی در سوریه راهکار دیپلماتیک را برگزید و در مذاکره با روسیه توانست به هدف
مورد نظر خود یعنی انهدام سالحهای شیمایی سوریه دست یابد و آن را یک پیروزی بزرگ
دیپلماتیک بداند

)2013

 .(Gause:شاهزاده بندر بن سلطان ،رئیس سازمان اطالعات ،طی یک

سخنرانی ضمن حمله به سیاستهای اوباما در سوریه معتقد بود که امریکا اقدامات الزم را انجام
ندادهاستوبهزودیدرروابطدوکشورتغییراتعمدهاتفاقخواهدافتاد.درهمینراستابرخی
از مشاوران دولت سعودی اعالم کردند ما نمیتوانیم امریکا را تنبیه کنیم اما در صورت شکست
در سوریه امریکا مقصر شکست خواهد بود و برخی دیگر نیز خواستار کاهش روابط با امریکا
شدند) .(Hubbard &Robert , 2013
عدم حمایتقاطعامریکاوازدسترفتنتدریجیقدرتوظرفیتارتشآزادباعثشد تا
یکتغییرجهتدرسیاستهایعربستانسعودینسبتبهمسائلسوریهرخدهدودر33سپتامبر
،3062عربستانآموزشیکگروهسهتاپنجهزارنفریراکهگفتهمیشودحدودهشتصدنفراز
آنها ازشهروندان سعودی هستند تحت عنوان گروه جیشاالسالم آغاز کرد و هدف آن مقابله و
مبارزهبابشاراسداعالمشد.نکتهقابلتوجهدرتشکیلگروهجیشاالسالمایناستکهبسیاری
ازنیروهایآنرانیروهایافراطیوبنیادگراتشکیلمیدهند) .(Rieger, 2014: 18
نتیجهحاصلهازاینبحثرامیتوانبهاینصورتجمعبندیکرد:درحالیکهامریکاوعربستان
در ظاهر دارای هدف مشترک (برکناری بشار اسد از قدرت)در سوریه هستند؛ اما نیروهای تحت
حمایتامریکاتمرکزخودرابرمبارزهبانیروهایرادیکالوافراطیبخصوصداعشدرسوریهقرار
دادهاست،امانیروهایتحتحمایتعربستانبهمقابلهبابشاراسدوکردهاکهتحتحمایتامریکا
فزایندهای

شدهاند.عربستاننیزدرآغازحمایتخودازمخالفانبشاراسدبهصورت
نیزهستندمتمرکز 
بهسمتمسلحکردننیروهایتندرورادیکالدرسوریهدرحرکتبودهاست .

برنامه هستهای ایران و غرب
دور جدید مذاکرههستهای ایران باقدرتهای جهانی ،پسازبهقدرترسیدن حسنروحانی
بودکهدرخاللسفرهیئت ایرانیبرای شرکتدرکنفرانسساالنهمجمععمومی سازمانمللدر
سال6233انجامشد وپس ازمذاکراتونشستهای فراوان بهیکتوافقموقتدر2آذر6233
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تفاهمهستهایلوزان،در

(32نوامبر3062وسپستااولژوئیه3063تمدیدشد)منجرشد.درپی
روزسهشنبه32تیر،6232توافق برنامهجامعاقداممشترک(برجام) در وینِاتریش بین ایران و گروه
( 3+6پنجعضوثابتشورای امنیت مللمتحد شاملچین ،فرانسه،روسیه ،بریتانیا،ایاالت متحدهو
آلمان) منعقد شد )& Kerr, 2016: 2

 .(Katzmanتوافق هستهای بین ایران و غرب واکنشهای

مختلفیرادرسطحبینالمللیومنطقهایبهدنبالداشتوعربستانسعودیبهعنوانرقیبمنطقهای
ایرانازآغازمذاکرات،روندآنرابانگرانیخاصیدنبالمیکردوسیاستخاصخودرادراین
ینمود .
زمینهپیگیریم 
عربستان در وهله نخست ،با پیگیری هرنوع برنامه هستهای از سوی ایران مخالف بود و آن را
مقدمهایبرایدستیابیبه سالح هستهایمیدانست.بعد از توافق ایرانواعضای3+6برایبرنامه
اقدام مشترک بر این نگرانیها افزوده شد که این توافق و کاهش تنش بین ایران و غرب به
میانجامد و هزینه فزایندهای را برای عربستان سعودی در پی خواهد
افزایش نفوذ منطقهای ایران  
داشت.ازنظرپادشاهیسعودی؛توافقباایرانتنهارسمیتبخشیدنبهبرنامههستهایایراننیست،
بلکه به ایران اجازه میدهد که نفوذ سیاسی ،اقتصادی و نظامی خود را از طریق نمایندگاناش،
مانندحزباهلللبنانبهسایرمناطقدرصفحهشطرنجخاورمیانهگسترشدهد.ازدیدگاهعربستان
سعودی توافق هستهای باید به طور کامل برنامه هستهای ایران را برچیند و همیشه سالح تحریم
علیه ایران را حفظ کند.عالوه بر این ،توافقنامه باید گستردهتر از برنامه صرفا هستهای باشد و به
طورمشخصسیاستمنطقهایوتنشهاییماننددرگیریدرسوریه،حزباهللوحمایتایراناز
گروههای مخالف سعودی در یمن و بحرین را هم مد نظر قرار دهد (کومار پاندی و بهبودی
نژاد.)13-11:6232،عالوه بر عوامل ذکر شده یک پیامد مهم توافق ایران با غرب را میتوان
چنینعنوانکردکهبابهوجودآمدنفضایسیاسیتازهدرغرببهطورعمدهبهبازیگرانرقیب
ایران همانند عربستان سعودی فشار وارد کنند که با تهران در راستای حل بحرانهای منطقهای
تعامل کند .بهعنوان مثال در تنش اخیر روابط ایران و عربستان ،برای نخستین بار امریکا و
کشورهای اروپایی بر خالف گذشته که از عربستان حمایت میکردند ،سعی کردند از طریق
میانجیگریدو طرف را تشویقبه حلتنشبهوجودآمده کنند کهاینامر،نتیجهتعهدمتقابل و
تعاملبهوجودآمدهدرشرایطپسازتوافقهستهایاست(برزگر .)6232،
پیشبینی عربستان از شرایط پس از توافق باعث شد تا با نگاهی منفی به توافق ایران و غرب
بنگرد.نخستینواکنشهابعدازتوافقموقتبینایرانو غربصورتگرفت جاییکه شاهزاده
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ولید بن طالل ضمن انتقاد از سیاستهای اوباما توافق هستهای با ایران را «خودزنی امریکا» نامید
) .(Gause, 2013: 2در این شرایط مارتین چوالو ،6پژوهشگر و محقق در امور خاورمیانه برای
گاردین ،به نقل از یکی از مقامات ارشد عربستان بیان کرد :به مدت هفتاد سال امریکا امنیت
منطقهایماراحفظکردهاستامااکنونزمانآناستتاخودماناینکاررابرعهدهبگیریم.به
همینصورتشاهزادهترکیالفیصلاظهارداشتکهاگرایرانبرنامهسالحهستهایرادنبالکند
عربستان باید به دنبال ایجاد موازنه در برابر آن باشد و اصل تکثیر هستهای در خاورمیانه باید به
یک قاعده و قانون تبدیل شود .او حتی با صراحت بیشتری به اعضای شورای همکاری خلیج
فارستوصیهمیکندکهبادقتهمهگزینههاازجملهبازدارندگیهستهایرادرمقابلایرانمورد
بررسیقراردهند) .(Chulov, 2014
عالوهبراظهاراتصورتگرفته،عربستاناقداماتعملیرانیزدرواکنشبهتوافقهستهایدر
پیشگرفتکهازجملهآنهامیتوانبهخریدسختافزارهاینظامیازطیفوسیعیازدولتهااز
جملهچینوپاکستاناشارهکردکهیکجنبهکلیدیازاینواکنشمیباشد.پوششدقیقرسانهای
خریدموشکهایبالستیکباتکنولوژیباالتاییدکنندهاینمدعاست).(Stein, 2014درهمینحال
پاکستان ،کشوری است که به مدت طوالنی بهعنوان یک متحد کلیدی در جهت هماهنگ با
عربستان عمل کرده است.بعد از توافق تعامالت میان دو کشور افزایش یافت.عربستان و پاکستان
هردو در یک چهارچوب مذهبی عمل میکنند.این قرابت هنگامی که با قابلیت هستهای پاکستان
همراه شود تضمین کننده منافع عربستان در منطقه خواهد بود و حتی از احتمال خرید سالحهای
هستهایازپاکستانبهگوشمیرسید.هرچندمیتوانگفتکهافزایشاینروابطبرایهیچکدام
از کشورها جایگزینی برای اتحاد با یک ابرقدرت نخواهد بود اما ریاض با اقدام در این جهت به
دنبال کاهش (ذهنیت داخلی) وابستگی به امریکا بوده است ).(Baxter & Simpson, 2015: 145
تالش برای همکاری با روسیه را میتوان نشانهای دیگر در واگرایی بین دو کشور قلمداد کرد.در
ژوئن3063مالقاتیبینجانشینولیعهدعربستانوپوتین،رئیسجمهورروسیه،برگزارشدکهطی
سرمایهگذاری ،یکی از بحثهای اصلی صورت

این مالقاتعالوهبرموافقتنامههای همکاری و 
گرفته،رایزنیعربستانبرایگسترشبرنامههستهایخودبود) .(Staff, 2016
نگرانی عربستان از توافق هستهای را میتوان به این صورت خالصه کرد که آنها معتقدند
توافقهستهایبهافزایشنفوذمنطقهایایرانکمکخواهدکردزیراقبلازتوافقهمایراندست
1. Martin Chuloc.
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برتررادرعراق،لبنانوحتیسوریهداشتکهتنشزادییبینایرانوغرببهتقویتهرچهبیشتر
جایگاهایراندرمنطقهخواهدانجامید.ازآنجاییآنهادرزمانمذاکرهپشتدرهایبستهایرانو
امریکا در عمان ،در جریان مذاکرات قرار نگرفته بودند و همچنین در مذاکرات آشکار هم
صاحبکرسیبرایدفاعازمنافعخودنبودند،نگرانهرگونهمعاملهبرسرمنطقهتوسطامریکابه
منظوردستیافتن بهتوافقبودند) .(Gause: 2013: 3بطور کلی در ارتباط با ایران میتوان گفت
که عربستان و ایاالت متحده امریکا دو مسیر متفاوت و یا میتوان گفت متعارض را پیگیری می
کنند ،در حالی که عربستان شدیدا به دولت شیعه بدبین و بدگمان است.ایاالت متحده به دنبال
یک رفتار معتدل و میانه (به معنای امریکایی آن)از ایران است.در این صورت حتی اگر توافق
هستهای به نتیجه مورد نمیرسید از دیدگاه عربستان زمینه تعامل تهران و واشتگتن فراهم شده
استکهدرمناسباتمنطقهایمیتواندتهدیدکنندهمنافععربستانباشد .

بازگشایی پرونده یازده سپتامبر
متعاقبحملهبهبرجهایسازمانتجارتجهانیدر66سپتامبر،3006سیاستخارجیایاالت
متحده دچارچرخشیاساسی ازراهبردباز دارندگی()6330-6323وابهامراهبردی(-6330
،)3006بهسمتمبارزهباتروریسمشدوطرحخاورمیانهبزرگبهعنوانراهبردامریکادرمنطقه
دنبالشد .طرح خاورمیانه بزرگ در بر گیرنده دو بخش به صورت عمده است:بخش اول بر
اصالحاتسیاسیوبخشدومبراصالحاتاقتصادیتکیهدارد.مطابقبخشاول،پسازحادثه
 66سپتامبر امریکاییها به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه مقابله با چالش گروههای غیردولتی
مجهز به ارزشهای سنتی و بومی ،معرفی ارزشهای غربی در قالب دموکراسی است تا به شکل
غیرمستقیمضمنمقابلهبا جریانهایاسالمگرا،نظمموردنظر خود رادرمنطقهپیاده سازد.آنها
چالش اصلی خود را ،در خاورمیانه و بویژه در عربستان سعودی میدیدند .زیرا منابع مالی،
خواستگاه ارزشی و عوامل انسانی که مبارزه با پیاده شدن نظم امریکایی در خاورمیانه را
سازماندهیمیکردنداز عربستانصادرمیشد.باتوجهبهاینواقعیتبود که امریکاییانسیاست
خودرابردگرگونیتدریجیماهیتاجتماعیدرعربستانقراردادند(دهشیار .)63:6213،
جرجبوش6درنوامبر3002درسخنرانیخودباعنوان"استعدادملیبرایدموکراسی"ازتاکید
امریکا برای تقویت اصالحات سیاسی در عربستان سخن گفت ( .)Zelikow, 2005عالوه بر این،
1. George W. Bush.
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میتوان به فشارهای سناتورهای امریکا در قبال مسائل عربستان اشاره کرد.جان کری در سخنرانی
 37مِی  3002خود در سیاتل ،به روابط امریکا و عربستان که تغذیه کننده ایدئولوژیکی و مالی
القاعدهاست،اعتراضکردومدعیبودکهنبایدرژیمیراکهحامیتروریستهاوالگوییازعدم
تسامحاست،تقویتکرد(قربانی.)660:6211،عربستانسعودینیزدرواکنشبهفشارهایصورت
گرفته ،اقداماتی را هرچند اندک در راستای اصالحات انجام داد که از جمله میتوان به اصالح
برخیازقوانینسیاسیواقتصادی،برگزاریانتخاباتدرسطحشهرداریهاومنحلکردنبرخیاز
سازمانهایمتهمبهاقداماتتروریستیازجملهبنیادالحرمیندرزمینهسیاسی(همدانی)72:6213،
و اصالح مقررات تجاری ،سیتم بانکداری ،تصویب قانون کپیرایت در زمینه اقتصادی
(هرمزی)232:6217،اشارهکرد.نمودار زیرکلیاتی از اقداماتعربستانراکه اغلببعد از جنگ
عراقودرراستایاهدافموردنظرطرحخاورمیانهصورتگرفتهنشانمیدهد :














امابافروکشکردنالتهاباتبعدازحوادثیازدهسپتامبر،فشاربرعربستانهمفروکشکرد
و عربستان هم سعی داشت با پمپاژ نفت به جهان غرب و امریکا ،خود را از این فشارها برهاند.
نکته فابلتوجهاین استکهاین حوادثهموارهسایه خودرابرروابطدوکشورطی سالهای
بعد از سپتامبر  3006حفظ کرده است.تا اینکه طی ماههای گذشتهکنگرهامریکا سعی کردهبا
تصویب قانونعلیه عربستاننقشاین کشوردرحوادثیازده سپتامبرراآشکارکند.درجلسه
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،عدهای ازنمایندگان
بررسی روابطایاالت متحدهامریکا باعربستانسعودی درماهمِی   3061
کنگرهامریکا بالحنی تندمقامهای عربستانی رابه"حمایت ازتروریسم" متهمکردهاند.تدپو،6
رئیسکمیتهفرعیتروریسم(اززیرمجموعههایکمیتهروابطخارجیمجلسنمایندگانامریکا)
دراینجلسهازبرنامههایمشترکایاالتمتحدهوعربستانسعودیبرایمقابلهباتروریسمگفت
وتاکید کردکهبایدبیندولتعربستانسعودیوکسانیکهدرآنکشورهزینههایگروههای
تروریستی راتامین میکنند ،فرققائلشد.پو درعین حالگفتکهدولتعربستانباساختن
یکند .او وهابیت را
مدارس مذهبی و مسجد ،ساالنه میلیاردها دالر خرج ترویج وهابیت م 
شاخهایبنیادگرایانهازاسالم"خواندکهسرسلسلهآنها،حتیکشتنپیرواندیگرادیانراتوصیه
" 
یکرده است.بهگفتهپو،ایدئولوژی داعش همهمین است،فقطآنهابهحکومتشاهنشاهی
م 
عربستانسعودیاعتقادیندارند .)Davis, 2016( .
درماهمِی،3061بررسیقانون"عدالتعلیهحامیانتروریسم”(جاستا)درسنایامریکابرسی
یدهد تادرصورتاثباتحمایت کشوری دریک
تصویب شد.این قانونبهدادگاههااجازهم 
حادثه تروریستی در داخل خاک امریکا ،بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند از آن کشور
شکایت کنند ،همچنین این قانون؛ راهشکایت ازعربستانسعودی رابرای بازماندگاناین حادثه
یگذارد ) .(Steihauer, 2016بعد ازاین اتفاقبهگزارشروزنامهنیویورک تایمز ،عربستان
بازم 
سعودیبهدولتامریکاهشدارداددرصورتیکهکنگرهاینکشورالیحهایراتصویبکندکه
براساسآندولتعربستاندردادگاههایامریکابهخاطرداشتنهرگونهنقشیدرحمالتیازده
سپتامبرسال3006میالدی،مسئولشناختهشود،اینکشورصدهامیلیارددالرازداراییهایخود
رادرامریکاقبلازاجراییشدنقانونخواهدفروخت.بهگفتهنیویورکتایمزعادلالجبیر،وزیر
خارجهعربستان ،درجریان دیدارش ازامریکا در مارس 3061شخصابهاین کشورهشدارداد.
براساساینگزارش،عادلالجبیربهقانونگذارانامریکاییگفتهاستکهدرصورتتصویباین
الیحه،عربستانمجبورخواهدشدتا730میلیارددالرازداراییهایخودرادرامریکاقبلازآن
که دادگاههای این کشور به مسدود شدن این داراییها حکم بدهند را بفروشند .این تهدید
عربستاننشانهدیگریازافزایشتنشهادرارتباطباسایهسنگینمبارزهباتروریسمدرروابطبین
دوکشوراست.هرچندبعدازاینتهدیدابتداجانبرنان،رئیسسازماناطالعاتمرکزیامریکا
(سیا)درگفتگوباالعربیهوسپسانتشارگزارشمربوطبهاسناد31صفحهای؛گفتهشدکهدولت
1. Ted Poe.
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نداشتهاند

عربستانسعودیومقامهایرسمیآنکشور،هیچنقشیدرحمالت66سپتامبر3006
)2016

 (Reuters,و سپس در تاریخ  3اکتبر  3061توسط اوباما وتو شد ،اما این واقعیت که

عربستانبهعنوانمنشاییبرایرشدافکارتروریستیوتامینمالیتروریستهاست،روابطایاالت
متحدهباعربستانرادرمحافلرسمیوغیررسمی،تحتتاثیرخوددارد .

نتیجهگیری
دراینمقالهتالششدعواملوتحوالتمنطقهخاورمیانهراطیسالهای3060تااواخرسال
 3061مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر روابط دو متحد دیرینه در منطقه یعنی ایاالت متحده
امریکا و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گیرد .در این بحث ،رقابت عربستان سعودی با
جمهوریاسالمیایراندرمنطقهبهعنوانیکعاملتعیینکنندهدرچگونگیروابطاینکشوربا
امریکا در نظر گرفته شده است.با توجه به مبانی نظری (واقعگرایی نوکالسیک)در نظر گرفته
شده برای این نوشتار و با توجه به چگونگی شکلگیری سیاست خارجی در این دیدگاه
(متغیرهایسیستمی+متغیرهایسطحواحد)وتاکیدبرچگونگیبرخوردکشورهابامسائلپیش
رو (عقالنیت راهبردی) ،به چگونگی برخورد دو کشور با مسائل عمده منطقهای در بازه زمانی
موردنظرپرداختهشدوشواهدنشاندهندهعدمهمسوییوواگراییدرروابطدوکشوراستکه
خالصهآنرامیتوانبهشکلزیرنشانداد:
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درروندپژوهشابتدابهبررسیمتغیرنفتپرداختهشدوتحوالتوپویاییهایسالهایاخیر
منطقه نشان داده است که راه پیشروی عربستان سعودی و ایاالت متحده امریکا که بر اساس
ضرورتهای اقتصادی ،نگرانیهای ژئواستراتژیکی/ثبات و امنیت منطقهای شکل گرفته است،
خالیازچالشنخواهدبود.درموردضرورتهایاقتصادی؛درحالیکهحجمعظیمذخایرنفت
عربستانبرایحفظثبات اقتصاد جهانیضروریبهنظرمیرسد،افزایشتولیدداخلیدر ایاالت
متحدهامریکامیتواندتاحدیسیاستگذارانودولتمردانامریکاییراازوابستگیبهمتحددیرینه
خوددرخاورمیانهکاهشدهد.هرچندباتوجهبهسرمایهگذاریعظیمعربستاندرایاالتمتحده،
این کشور تا حدودی بتواند نفوذ خود را حفظ کند اما به هرحال تغییر مرکزیت نفت ،روابط
سیاسیراتحتتاثیرخودقرارخواهدداد .
در مورد نگرانیهای ژئواستراتژیکی ،عربستان همچنان به دنبال ایفای نقش هرچه بیشتر در
منطقه است.در این میان با توجه به تحوالت اخیر ،یک تغییر مهم را میتوان احساس کرد که
ناشی از برخورد متفاوت ایاالت متحده با مسائل خاورمیانه است که در بسیاری از موارد با متحد
دیرینه خود همسو نبوده است.نمونه بارز آن در انقالب مصر ،توافق هستهای با ایران و جنگ
داخلی سوریه مورد بررسی قرار گرفت که هرکدام از دو کشور مسیر متفاوت خود و گاه در
تضادبامنافعدیگریرادنبالکردهاست.بههمینخاطربهنظرمیرسدعربستانسعودیباوجود
چالشهای اقتصادی ناشی از افت محسوس قیمت نفت ،همچنان پیگیر نقشآفرینی خود در
مسائلمنطقهای؛ازلبنانومصرگرفتهتابحرینویمناستودراینراهدرصورتعدمهمراهی
ایاالتمتحدهممکناست عربستانبهدنبال تحکیمروابطبادیگرکشورهامانند چینوپاکستان
که نشانههای آن را در یکی دوسال اخیر مالحظه کردهایم ،باشد .هر چند هیچکدام از این
کشورها جایگزین کامل و مناسبی برای اتحاد با امریکا نخواهد بود .در این میان با بازگشایی
پرونده اتهامات عربستان سعودی در حوادث یازده سپتامبر  3006در سال  3061در کنگره و
تصویبقانونعلیهعربستانبهعنوانمتغیرتشدیدکنندهدرواگراییدوکشورعملکردهاست .
درپایانبایداشاره کرد کهروابطعربستانوامریکا کهمدت کوتاهیبعد از شکلگیریدر
دهه  6320بر مبنای واقعیتهای منطقهای بنا شده است ،در سالهای اخیر مورد آزمایش جدی
قرارگرفتهاستوباتوجهبهتحوالتومسائلاخیرمنطقهایممکناستبهسختیبهشرایطقبل
بازگردد.نکته قابل توجه دیگر ،نقش غیرقابل انکار جمهوری اسالمی ایران است که در صورت
تنشزدایی بیشتر بین تهران-واشنگتن در مورد مسائل منطقهای ،واگرایی فزاینده در روابط
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ریاض-واشنگتن رابهدنبالخواهدداشت.درنتیجهبهبودیاواگراییبیشتردرروابطعربستانو
امریکا در گرو نحوه حل مسائل منطقه در آینده خواهد بود و باید فعل و انفعالت منطقه به دقت
تحتنظرقرارگیرد .
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