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 مقدمه
ازهااتحادترینبادوامازیکیتوانمیراسعودیعربستانوامریکامتحدهایاالتاتحادوروابط

راخودپایداریودوامهمچناندههچندینشدنسپریطیکهدانستتاکنونگیریشکلزمان

نبودههماهنگوهمسوکامالرابطهیکوجودمعنایبهپایداریودوامایناما.استکردهحفط

هایسالاتفاقاتمیانایندر.استبودههایینشیبوفرازدارایگذشتهسالیانلطودرواست

جنگعربی،هایقیامجملهاز(3061پایان)کنونتا3060هایسالبینحوادثبویژهوگذشته

وغربوایرانبینایهستهتوافقسوریه،درداخلی دوروابطبرتریملموستاثیراتدارای...

ازنارضایتیکهبودعربجهانسراسردروقایعازسرییکآغاز3060سال.استدهبوکشور

فرارامنطقهوعربجهانسرعتبهآنپیامدهایوبودآنهاتماممشترکوجهحاکمه،هایدولت

.استداشتهادامهامروزبهتاآنفرامرزیوداخلیپیامدهایوگرفت

ثابتتقریباخاورمیانهمنطقهدرایفرامنطقهکنشگرعنوانبهمتحدهایاالتمنافعمیانایندر

ایمنطقهامنیتوثباتغرب،سویبهنفتجریانامنیتحفظ:ازاندعبارتکهاستماندهباقی

تروریسموگراییافراطبامبارزهو امااستماندهباقیثابتواشنگتنهایاولویتکهاینبا.

منطقهکشورهایتمامدورهاینطولدر.استکردهتغییرچشمگیریطوربهآنایمنطقهروابط

عنوانبهامریکاسویازفشارهاییباغیرمستقیمیامستقیمصورتبهامریکادیرینهمتحدانجملهاز

حسنیبهتوانمیمتحداناینمهمترینجملهازکهاندکردهتجربهعربجهاندرتغییراتنتیجه
هایحمایتکنندهدریافتطوالنیمدتبهکهکرداشارهمصرمخلوعجمهوررئیسمبارک

.شدمنجراوسقوطبهودیدرفتهدستازراهاحمایتایناعتراضاتشروعباوبودامریکا

تضادخارجی،وداخلیعواملسویازمنطقهدرامریکادیرینهمتحدانبرفشارباهمزمان

مستقیممذاکرهطریقازبود،رسیدهخوداوجبهبوشدورهدرکهواشنگتنوتهرانمیاندیرینه

ایهستهتوافقنامهامضاینهایتاوتنشکاهشوامریکاوایرانمستقیممذاکره.نهادکاهشبهرو

ایندرتوافقزیراکردمحدودایرانایهستهپروندهبهراآنابعادتواننمیکهاستایمسئله

ازتوانمینیزراایمنطقهاختالفاتکهدهدمیقرارکشوردورویپیشرااندازچشماینزمینه،

جنگبامرتبطهاینشستبهایرانکردنوارددرموضوعاینکهرساندسرانجامبهمذاکرهطریق

استمشهودسوریه ایگونهبهکهتحوالتیوعربیهایقیامشروعازبعدتوجهجالبنکته.

گرفتنقرارآزمونموردغرب،وایرانایهستهتوافقجملهازبودافتادنقاتفاحالدرهمزمان

.اتحادهاستاینازیکیمتحدهایاالتوسعودیعربستاناتحاد.بودمنطقهدردیرینهاتحادهای



 261 (2212-2216) سعودی عربستان و امریکا متحده ایاالت روابط در واگرایی عوامل تبیین
 

چالشازبعدوگذشتهسالیانطولدرکهامریکادیرینهمتحدانازیکیعنوانبهسعودیعربستان

اکثربودنسعودیخاطربه،3006سپتامبریازدهحوادثازبعدامریکاباشروابطاساسی

هایپویاییوتحوالتازمستقیمیتاثیروکندحفظامریکاباراخوداتحادتوانستههواپیماربایان،

بیندمیخودمنافعبررامنطقه امریکامتحدهایاالتشده،ذکرمواردازبسیاریدرآنکهبویژه.

عکسدرجهتحتیآنهاازبرخیواستپیمودهتحوالتبابرخورددرراخودجداگانهمسیر

ذکرتحوالتبرعالوه.استشدهآنهاروابطدرواگراییبهمنجرکهاستبودههاسعودیمنافع

علیهعدالت)جاستاقانونتصویبوامریکاکنگرهدرسپتامبریازدهپروندهمجددبازگشاییشده،

.استکردهعملواگراییایندرکنندهتشدیدمتغیریعنوانبهعربستانعلیه(تروریسمحامیان

نظریمبانیاساسبرکهاستصورتاینبهپژوهشاینمطالبسازماندهیکلیطوربه

کندمیبررسیرامتغیردوتاثیراتنوکالسیکگراییواقع ایاالتهایسیاستمستقلمتغیر.

باکشوراینروابط(واگرایی)وابستهمتغیرواستخاورمیانهایمنطقهتتحوالقبالدرمتحده

باشدمیسعودیعربستان ازعبارتمستقلمتغیرهایشاخص. برنظارتزدایی،تنشبرتاکید:

هایشاخصوباشدمیرفاهیمسائلبهنسبتامنیتیمسائلاولویتودموکراتیکاصالحات

وابستهمتغیر ،(مصرانقالبمشخصا)عربیهایانقالبباارتباطدرکشوردوبیننظراختالف:

وایمنطقهتحوالتهایشاخصعنوانبه،3+6اعضایوایرانتوافقسوریه،داخلیجنگ

میکشوردوبینتنشکنندهتشدیدمتغیرعنوانبهسپتامبریازدهپروندهبازگشاییوایفرامنطقه

ترتیببه،(نفتمتغیریعنی)امریکاوعربستاناتحادحفظعلتنمهمتریبررسیازبعدکهباشد

.شودمیارائهگیرینتیجهنهایتاوگیرندمیقراربررسیمورد

 

 نظری مبانی
بینکشوردوروابطتوضیحبراینوکالسیکگراییواقعنظریچارچوبازپژوهشایندر

شودمیاستفادهشدهذکرزمانیبازه نظرانیصاحبکهاستعنوانیالسیکنوکواقعگرایی.

وخارجیسیاستتبییندرکهانددادهالمللبینروابطدرآثارازایمجموعهبه6رزگیدئونچون

وکنندمیاستفادهواقعگراییهایبینشازبسیاریازالملل،بینروابطتوضیحدرآن،ازفراتر

بهدارند،تاکیدنیزواحدهاسطحدرمیانجیرهایمتغیبرالملل،بیننظامسطحمتغیرهایبرعالوه

(.6211:633مشیرزاده،)اندنوکالسیکآنهاکهاستدلیلهمین
                                                                                                                                               
1. Gideon Rose 
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یکمثابهبهبتوانراالمللبینسیاستکهگرایانواقعتمامنظربانوکالسیکگراهایواقع

هستندسهیمکرد،توصیفقدرتبرایدائمیتنازع موافقندساختاریگراهایواقعباهمچنین.

هادولت.استامنیتوقدرتبرایوقفهبیدستیابیبرایمهمعاملیکالمللیبینآنارشیکه

کهحالیدرهانوکالسیکنظرازکهتفاوتاینبادهند،تغییرراسیستمیکشرایطاینتوانندنمی

اماکند؛میتشویقوتحریکراعملجریانازرقابتیهایارزیابیوبقاهدفآنارشیکمحیط

دیگرانهایکنشباچشمیهمورقابتبرایهادولتتواناییمسئولکهاستداخلیفراگرداین

آنارشیکمحیطدروندردولتبقایبراینهاییداوریکهمچونداخلیحوزهبنابراین،.است

وچراچگونه،دهدتوضیحتااستدرصددنظریهبنابراین.(Schweller, 2003: 320)کنندمیعمل

ازخارجیسیاستگیرندگانتصمیمبرآوردبر،کشورهاداخلیهایویژگیشرایطیچهتحت

کههاییسیاستوالمللیبینهایفرصتوتهدیدها آنهاقبالدر کنند،میتعقیبوتعریف

درهاکنشواوهاعواملبهتنوعکنشینوا(Lobell, 2009: 15)کندمیمیانجیگریومداخله

المللیبینعرصه شدهمنجر ممکنهااولویتاینوشودمیناشیبازیگرانهایاولویتازکه

عربیهایانقالبقبالدرعربستانموضع)همانندباشدداخلیهاینگرانیتاثیرتحتبیشتراست

(.شودمیپرداختهکهدرادامهبهآنینفتهایسیاستیا

خارجیسیاستونسبیقدرتتوزیعبینرابطهفهمنوکالسیکگراییواقعمنظرازرواین از

آنچارچوبدرخارجیسیاستکهاستالمللیبینوداخلیبستروبافتدوهربررسیمستلزم

المللبینروابطدرساختاریگراییواقعتوضیحیظرفیترسدمینظربه.شودمیاجراوتدوین

باشدشدهمشکلچاردمقداریسرد،جنگازپسپویا گراییواقعتواناییعدممثالبرای.

برموثرداخلیعواملبهرویکرداینتوجهعدمازناشیسرد،جنگپایانبینیپیشدرساختاری

بودخارجیسیاسترفتار متغیر)المللبیننظامدردولتنسبیقدرتتاثیرگذاریبنابراین.

قدرتازگیرندگانتصمیمبرآوردهایوهابرداشتت،ادراکاودولتساختارطریقاز(مستقل

(وابستهمتغیر)المللبیننظامدرکشورهاراهبردورفتاروخارجیسیاستبر(میانجیمتغیر)نسبی

6230:373فیروزآبادی،دهقانی)شودمیتحلیل راهادولتتمامقابلیتواحدسطحمتغیرهای(.

گراییواقعپس.کندمیتسهیلیاتحدیدسیستمیکیهامحدودیتومحذوراتبهواکنشدر

نظاممتفاوتسطوحدرکشورهاکهمختلفیهاینقشدرکبهتواندمیحدودیتانوکالسیک

.کندکمککنند،میبازیگریالمللبین

هاینحلهدیگرهمانندگرا،واقعنظریهیکعنوانبهها،نوکالسیکمورددردیگرنکته



 262 (2212-2216) سعودی عربستان و امریکا متحده ایاالت روابط در واگرایی عوامل تبیین
 

(زیانوسودمبنایبرمحاسبه)نتیجهمنطقوعاقلگرکنشمدلعامچارچوبدرگراییواقع

قدرتپیگیریدرکشورهاکهمعناستآنبهنظریهایندرعقالنیتحال،اینبااما.گیردمیقرار

عقالنیت»نظرموردعقالنیتوکنندمیدنبالراهدفمندیهایسیاستخود،امنیتیانسبی

تعاملنتیجهدروزمانگذردردولتهایاولویتتغییرامکانکهصورتاینبه.است«راهبردی

از.استهادولتتصمیماتمحرکهااولویتاینکهنوعیبهدارد،وجودیکدیگرباهادولت

وتصمیماتکهاستعقیدهاینبربقا،بههادولتتمامتمایلبرتاکیدضمنرویکرداینرو،این

دهقانی)باشدمیمتفاوتگوناگونعواملبهبستهومختلفشرایطدریامنیتتهدیدهای

6230فیروزآبادی، :66 کهکشوردوخارجیسیاستگیریشکلنحوهبرروپیشبحثدر(.

کهعواملیبامواجهدرراهبردیعقالنیتبرهمچنینواستالمللیبینوداخلیسطحازمتاثر

.شودمیتاکیدد،شذکرپژوهشهایشاخصعنوانبه

 

 امریکا و عربستان روابط بر تاریخی نگرشی
مستحکمهموارهسعودیعربستانگیریشکلآغازازوگذشتههایدههطیکشوردوروابط

اندکردهیادامنیتبرابردرنفتمعادلهعنوانبهآنازتحلیلگرانازبسیاریواستبوده شروع.

ملککهزمانیگردد،بازمیمیالدی6320دههبهسعودیعربستانومتحدهایاالتروابط
حکومتلرزانهایپایهتثبیتبرایتاشدآنبرسعودی،عربستانگذارپایهسعود،بنعبدالعزیز

6322سالدراساساینبر.کندجلبراخارجینظامیواقتصادیوسیاسیهایکمکخود،

رااقداماینتوانمیکهشدواگذار«استاندارد»ییامریکاشرکتبهنفتاستخراجوکشفامتیاز

(.Delanery, 2009: 23)دانستعربستانسیاسیصحنهبههاامریکاییورودآغاز

نهوتجاریشرکایعنوانبهسعودیعربستانوامریکاروابطدوم؛جهانیجنگزمانتا

پیشازبیشنیازوشدگرگوندوضعیتجنگشروعبااما.داشتادامهسیاسیمتحدانعنوانبه

بهامریکادسترسیتضمینتاشدباعثمسلحهاینیروینفتینیازهایتامینبراینفتبهامریکا

اینبه(.6212،3یوسفی،حاجی)شودمتحدهایاالتاصلیهایاولویتازیکیبهتبدیلنفت

وشدسعودیستانعرببهنسبتامریکاخارجیسیاستچرخشسببنفتاهمیتدرکترتیب

هرچهنزدیکیبهاقتصادی،مشکالتحلبرایامریکابهعربستانمتقابلنیازهمچنینوعاملاین

خلیجمنطقهازانگلیسخروجهمچنینودومجهانیجنگیافتنپایانبعد.شدمنجرآنهابیشتر

احتمال-6:دادرارقخودکاراساسرانکتهدوفارسخلیجمنطقهدرامریکا،6376سالدرفارس
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جانشیننیرویعنوانبهمنطقهدرمستقیممداخلهبهتمایلعدم-3غرب؛منافعافتادنمخاطرهبه

خلیج)منطقهدرامنیتوثباتکنترلکهداشتندتاکیدامریکادولتمرداندالیلهمینبه.انگلیس

عربستانوایرانراستاینادر.گیردصورتمنطقههایدولتمستقیممشارکتوسیلهبه(فارس

یاد«نیکسونستونیدوسیاست»عنوانبهآنازکهشدندانتخابمنطقهامنیتپایهدوعنوانبه

(.Behestani & Hedayati, 2014: 27)شودمی

باالترجایگاهیبازهمعربستانستونی،دوسیاستفروپاشیو6237سالدرایرانانقالببا

رئیسریگانرونالدگفتهازتوانمیرانکتهاین.کردپیداامریکااییانهخاورمخارجیسیاستدر

ازکهآشکاریخطرهایخاطربه:کرداعالمکهدریافت6316ژوئیهدرامریکاوقتجمهور

بهنیزعربستاندادنخواهداجازهامریکااست،منطقهکشورهایمتوجهداخلیتهدیدهایناحیه

قطعغرببهرانفتحیاتیجریانخواهندمیکهبیفتدکسانیدستبهودشوتبدیلدیگرایرانی

30ازیکیهمانندعربستانازشدمتعهدامریکاشیکاگوتریبون،امریکایینشریهتحلیلبهوکنند

(.6213:231اسدی،)کندحمایتخارجیوداخلیحوادثبرابردرخودایالت

بودقطبیتکامنیتیسیستمیکایجاددنبالبهمنطقهدرامریکاسرد،جنگازپس این.

کوچککشورهایسایرامنیتمسئولیتمقتدرکشوریککهبودشدهتنظیمایگونهبهسیستم

درکهاصلیقدرت.گیردعهدهبهفارسخلیجنظامیوسیاسیمحدودهدررامنطقهداوطلبو

صیقل،)نبودسعودیعربستانجزکشوریداشت،قرارامریکانظرمدقطبیتکسیستماین

نیزچالشازخالیسیاسیمتحدانعنوانبهکشوردوشدنتبدیلونزدیکیرونداما(.6273،621

اسرائیلازامریکاحمایتاسرائیل،واعرابمیانمنازعهبهازتوانمیهاچالشاینجملهازنبود،

وآدمی)کرداشارهکمونیسمازترسانهبهبهعربستانسویازسالحتقاضایازناشیتنشو

(.6230:32پیروزیان،

تقریباوبودنزدیکهمواره3006سپتامبریازدهمحوادثتاکشوردوروابطوجوداینبا

حکومتهایویژگیبهتوجهبدونامریکاونداشتوجودسعودیعربستانازجدیانتقادهیچ

عربستانبامناسباتبرایمنطقه،درگراییافراطمشوقوانعنبهوهابیتایدئولوژیبویژهعربستان

وسپتامبریازدهمحوادثوقوعاما(.6212:22یوسفی،حاجی)بودقائلراهبردیاهمیتسعودی

علیهقعطنامهصدورباتاشدباعثغربعلیهاسالمیتندروینیروهایوالقاعدهجهاداعالم

امنیتیمسائلصدردراسالمی،بنیادگراییازگرفتهنشاتمتروریسدیگرعبارتبهیاتروریسم

(.Pollak, 2003: 8)بگیردقرارغرب
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سردرگمیدچارمیالدی6330دههدرکمونیسمخطررفتنبینازباامریکاخارجیسیاست

بهموهبتیمانندبهسپتامبریازدهمحادثهامانبودخودکالنراهبردتعریفبازبهقادروبودشده

تبدیلامریکاخارجیسیاستاولویتعنوانبهتروریسمعلیهجنگودادپایانسردرگمیاین

6211،636مقدم،گوهری)شد حادثهازبعدکهمتحدهایاالتملیامنیتراهبردتدوینبا(.

داردمنشادوتروریسمشدارائهسپتامبریازدهم حامیهایدولت-3تروریستی؛هایگروه-6:

باامنیتیسیاستتغییراینازکهکشورهاییمیاندر(.6233:323ورزقانی،وجعفری)ریسمترو

داردایویژهجایگاهسعودیعربستانشدند،متاثربیشتریشدت هایسیاستتوانمیکلدر.

باراهبردیبیستم،قرندومنیمهطولدرکهکردبیانصورتبدینراعربستانقبالدرامریکا

.شدگرفتهپیشدرعربستانبامواجهدرامریکاملیمنافعاقتضائاتعلتبههمکاریصبغه

راهبردیاتخاذموجبوکردآشوبدچارشدتبهراروابطاینجدید،هزارهاولدههحوادث

پرهزینهجنگبهمبادرتوسالچندگذشتازپسولیشد؛کشوراینقبالدرتهاجمی

باتوامروابطاینگرفت،پیشدرکشوراینقبالدرترمتعادلراهبردیاامریکعراق،وافغانستان

تحوالتقبالدرامریکانوینهایسیاستوعربجهانتحوالتشروعباتنش،وهمکاری

بهوکردهمشخصراروابطآمیزاختالفوزاتنشوجههمباز،3061-3066هایسالبینمنطقه

.استشدهنجرمکشوردوروابطدرواگرایی



 امریکا و عربستان مناسبات و نفت متغیر
درصد21ازبیشونفتبشکهمیلیارد102حدودفارسخلیجحوزه وخاورمیانهمنطقه

بشکه،میلیارد311ازبیشباسعودیعربستان.دارداختیاردرراجهانشدهشناختهنفتذخایر

ذخایرباالترینبشکهمیلیارد602کویتوشکهبمیلیارد620عراقبشکه،میلیارد637ایران

دارنداختیاردرراجهانشدهشناخته نفتشدهشناختهذخایراصلیدارندگانترتیببدین.

نفتیذخایرازبشکهمیلیارد311باتقریباسعودیعربستان.باشندمیفارسخلیجکشورپنججهان،

جهانیتولیدکنندگانبزرگترینجزءبازیافتقابلنفتبشکهتریلیونیکازبیشباوشدهثابت

6.استنفت

برخوردارنیزدیگریهایمزیتازنفتصنعتذخایرمیزانوتولیدظرفیتبرعالوهعربستان

ازعبارتندکهباشدمی ترپایینجهاندیگرمناطقازبسیاریازعربستاندرتولیدهزینه-الف:
                                                                                                                                               
1. US Energy Information Administration: 2015. 
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نقاطدیگرازترپایینتقریباعربستاندراضافیتولیدظرفیتعهتوسوکنونیتولیدهزینهاست،

فارسخلیجبزرگتولیدکنندگاندیگرمانندعربستاندرنفتمصرفمیزان-باست؛جهان

پیشسازیخصوصیسمتبهکهروسیهمانندکشورهادیگربرخالف-پاست؛پایینبسیار

صنعتکشور،نفتیمیادینتمامیبرمالکیتوتدولکاملکنترلباعربستانپادشاهیرود،می

واستپذیرامکانراحتیبهآزاددریایبهعربستاندسترسی.تاست؛کردهملیراخودنفت

اضافیتولیدظرفیتعمده-ثاند؛یافتهتوسعهخوبیبهکشوراینصادراتیخطوطساختزیر

.بخشدمیعربستانبهمهمیاستراتژیکیارزشمورداین.استسعودیعربستاناختیاردرجهان

کوتاهیزمانمدتدرکهداردتواناییاینسعودیعربستانشودقطعناگهاننفتعرضههرگاه

نفتجهانیعرضهدرموقتینقصانوکمبودمقابلدروضعیتیچنین.نمایدپُرراموجودشکاف

(.327-6213:321باگت،)کندمیعملبیمهسیاستمانند

بهسعودیعربستانکلیطوربه.استعربستانوامریکاروابطکلیدیعناصرازیکیتنف

ایاالتاطمینانقابلشریکراخود،6372تا6372هایسالطیامریکانفتیتحریماستثنای

ومتحدهایاالتبهنفتعرضهبرعالوهسعودیعربستاننفتصنعت.استنمودهمعرفیمتحده

هرگونهکردنبرآوردهدرخوداضافیهایظرفیتازکهنمودهتعهدجهانی،بازارهایدیگر

هماهنگمتعادل،سطحیدرنفتهایقیمتحفظمورددرهمچنین.نمایداستفادهجهانیکمبود

نقشزیاد،بسیارتولیدبودندارابهتوجهباعربستان.استجهانیاقتصادومتحدهایاالتمنافعبا

 .دارداوپکتولیدمیزانوگذاریقیمتبهمربوطهایسیاستعیینتدربالمنازعی

بهنیزوفارسخلیجنفتبهنسبتامریکاپذیریآسیبکاهشبرایامریکاییکارشناسان

همچنینومنطقهکشورهایدرثباتیبیوتروریستیحوادثعلت ونفتیهایتحریمازبعد

ازموردچندبهاینجادرکهاندکردهمطرحراتعددیمراهکارهای،سپتامبریازدهحوادثسپس

شودمیاشارهآنها هایانرژیبرتاکیدمختلف،مناطقازگازونفتتامینبهبخشیتنوع:

وهاسیاستاصالحوانرژیهایزیرساختتقویتپیشرفته،آوریفنازگیریبهرهباجایگزین

افزایشوانرژیمصرفالگویبهبودها،ظرفیتتقویتواستراتژیکذخایرافزایشاطالعات،

.مدعاستاینکنندهثابتزیرنمودار(.6211:371فام،یزدان)هابخشپذیریانعطاف
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Source: U.S. Energy Information Administration


وارداتمحسوسکاهشامریکاانرژیوزارتآمارهایطبقمناطقبهبخشیدنتنوعبرعالوه

ازکشوراینکهایگونهبهباشد،میمشهودعربستانازسپتامبریازدهحوادثهایسالازپسنفت

.دادمکزیکوکانادابهراخودجایامریکانفتکنندهتامینکشورهایصدر





Source: U.S. Energy Information Administration
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بهتوجهبا،3062سالدرانرژیالمللیبینآژانسبینیپیشطبقشدهذکرعواملبرعالوه

بزرگترینعنوانبهعربستانوروسیهازتواندمیامریکا6هیدرولیکی،استخراجروشتوسعه

 ,Yergin)باشدنفتبازاربرایفراوانیتبعاتدارایتواندمیکهبگیردپیشیتولیدکنندگان

2014) رانفتبازاردرثباتحفظبرایالزمداخلیالزاماتدارایهمچنینسعودیعربستان.

دارد ازفراترکهاستعربستانبرایزیادیتبعاتدارایامریکانفتتولیدافزایشبینیپیش.

استاقتصادیتاثیرات استوابستهنفتیامدهایدربهعربستانسیاسیواجتماعیانسجام. در.

سالاواخردرکهزمانی.شدروشندیگربارسیاسیثباتونفتیدرامدهایارتباط3062سال

رسیددالر23زیربهبودامریکادالر600ازبیشکهنفتقیمت،3063اوایلو3062 این.

اینحلدرخوداییتوانازآنهازیراساخت،متاثررااوپکاعضایازبسیاریقیمتکاهش

نبودندمطمئنمعضل برخوردبرایباالتریظرفیتوتواناییازعربستانکهرسدمینظربهاما.

تواندمینیزقیمتکاهشاینتحلیلگرانازبسیاریعقیدهبهاماداشت؛موضوعاینبامدتکوتاه

 .(Baxter & Simpson, 2015: 145)بزنددامنعربستانوامریکابینتنشبربلندمدتدر



 ( عربی بهار) اسالمی بیداری

،3006سپتامبریازدهحوادثازپسهایسالدرالمللبیناموردرتحوالتمهمترینازیکی

ناشیالزاماتعلتبهسردجنگدرطولامریکامتحدهیاالت(است.ای)بهارعربیاسالمیداریب

راهبهینمانعتازوقوعتحوالتعمدهبودودراخواستارحفظثباتدرمنطقهومدوره،آناز

و3006تاسالیباتقریاستسینآوردهبود.ایمنطقهروهایدیکتاتوریازجانبههمههاییتحما

بعدازوقوعایازدهوقوعحوادث تبدینسپتامبرادامهداشتاما و بهیسمشدنتروریلحادثه

نیروهایرشدبامقابلهبرایدموکراتیکتغییراتدرراکارچارهکشوراینامریکا،یتیامنیتاولو

کشورهادیگربرفشاروعراقوافغانستانبهحملهجمله)ازرااقداماتیودیدمنطقهدرتروریستی

.دادانجام(دموکراتیکاصالحاتبرای

شروعاب.کردفروکشسپتامبریازدههایسالازبعدالتهاباتکردنفروکشباسیاستاین

مصر،تونس،-کشورهااینازهریکبابرخورددرمتحدهایاالتعربجهاندراعتراضات

استگرفتهپیشدرمتنافضیگاهومتفاوتهایاستراتژی-سوریهویمنلیبی،بحرین، حجم.

تحوالتاینفرامرزیتبعاتوشددولتچندسرنوگونیبهمنجرکهبودایگونهبهاعتراضات
                                                                                                                                               
1.Hydraulic Mining. 
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داردادامهنهمچنا شخصیحصریاستسامریکا،3066مِیماهتاوابتدادر. موردیو در را

یکیجمهورباراکاوبامادرطیسزمانرئیننگرفت.امادرایشانقالبتونسومصردرپ

دریکاصالحاتدموکراتییدکهنشانازتادادبُروزامریکاهایسیاستازهاییسرنخیسخنران

بابرخورددرراکالنهایسیاستنوعیبهکهسخرانیایندراو.بودافریقاشمالویانهخاورم

«کردانکارتواننمیمنطقهدررافزایندهوواگیرتغییرموج»:کردبیاندادمینشانهاانقالباین

(Shelley, 2011: 172). 

سعیبلکهیستنیعربهایانقالبیاتپرداختنبهجزئینجاهدفدرا،مقالهعنوانبهتوجهبا

ینازاولیکیعنوانبهاستوانقالبمصرامریکاتحوالتبرروابطعربستانوینایرتاثتبییندر

.گیردمیقراربررسیموردایمنطقهتحوالتبابرخورددردوکشورواگراییونظرمورداختالف

گرفت.یشبرخوردباانقالبمصردرپرادریکامالمتفاوتیاستعربستانسامریکا،بایسهدرمقا

عنوانباتوانمیرا3066اوایلوژانویهماهاواخرازمصرانقالبقبالدرکشوراینموضع

حسنیازدیپلماتیکومالیسیاسی،هایحمایتفوریه66تاکهشناخت«انقالبباضدیت»

آوردمیعملبهمبارک اساسیعلتدودرتوانمیرامبارکحسنیازعربستانحمایت.

باعثعربجهانکشورترینپرجمعیتدرمبارکخودکامهدولتسقوط-الف:کردخالصه

شد؛می(فارسخلیجحوزهکشورهایمیاندرکم)دستیعربیکشورهایگردردیزهانگیجادا

ثباتدنبالبهمعقولسیاستیکباسعودیعربستاننظرازمبارکرهبریتحترژیم-ب

 .)Rieger, 2014: 8(بودایطقهمن

پیمانیهمدررژیمدواشتراک مبارزهباآنچهخطرونفوذیدرراستایوهمکارامریکابا

درمصر-)عربستانمحوراینرفتندستازعربستانتاشدباعثشودیمیدهدرمنطقهنامیرانا

یرانمقابلا را نفعاعنوانبه( نگرانیرانبرهمخوردنتعادلبه درعربستانعمدههاییبخواند.

صورتخالصهکرد:ینبهاتوانمیرامبارکازبعدمصر

وحزبیهسوریعنیومتحدانآنیرانبااالمسلمیناخوانحسنهروابطایجادازنگرانی-الف

؛اهلل

یل؛ازاسرائیتبهخاطرحماامریکایهعلیغاتیجنگتبلشروع-ب

.اسرائیلومصربین6373صلحپیمانلغو-پ

یرانمورداولبرنفوذایرا.زآمدیکنندهمنافععربستانبهشمارمیدتهدعوامل،اینازکدامهر

دافزودمیعربستانایمنطقهیبرقعنوانبه مورد دو علبسیاریجمعیتیگرو عربستان در یهرا
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. (Rieger, 2014: 10) کردمیحریکت،بودامریکامتحدهیاالتاتحادباادرکهیدولتمرکز

باعثشدتاعربستانبهدنبالمتقاعدامریکاعواملواشتراکمصروعربستاندراتحادبااین

بهاتحادباامریکانگرانبودکهیاضمبارکبود.ریازحسنیتحمایمتحدهبرایاالتکردنا

شوکبزرگبهیکینواکندریگیکنارهقدرتازتابخواهدمبارکازوکردهپشتهاآن

متحدامریکابودکهتنهاپسازچندروزازگذشتشروعانقالبمردممصر،یعربستانسعود

ازبعدیمراحلدرآنهااستقبالحتیکند.رهابود،ماندهوفادارآندهههابهیخودراکهبرا

درجدیرقیبیکژیکیایدئولولحاظبهکهقاهره،درالمسلمناخوانتوسطدولتتشکیل

یبهنگرانبعدمراحلدرنظامیانکودتایازانتقادو)2013Gause ,( اسالم،ازعربستانتفسیرمقابل

 افزود.هایسعودیشترهرچهب

درعربستانبهوجودآوردکهآینگرانینمبارکایحسنازامریکایبانیپشتعدم دریارا

آن شد؟خواهنددچارمصرسرنوشتبههمهاصورتشروعاعتراضاتدرعربستان، همینبه!

انقالبیاستعربستانسبعد،هایسالطیخاطر بروگرفتپیشدرراتحوالتوهامقابلهبا

)Al-گرفتپیشدرراعربستانبهتحوالتاینایتسرازممانعتسیاستخودمنافعمبنای

Rasheed, 2011: 26.)یبی،درلامریکاعربستانویهمراهیاستاستکهساینقابلتوجهنکته

خودخاصامنیتیهایمنافعدوکشور،بلکههرکدامدغدغهینهدرجهتهماهنگیمنوینبحر

دیناشهاینگرانی.دارندرا گسترشالقاعده از پایمن،ر بحرامریکاهاییگاهوجود ویندر

یاستسامریکاباعثشدهتایبیهمانندلکشورهاییدراصالحاتوسازیدموکراسیهایدغدغه

.اما)Michael, 2012: 5-13(بگیردپیشدرتحوالتاینقبالدررامتناقضیگاهومتفاوتهای

بامقابلهوعربستانبهتحوالتاینسرایتازیناشای،عربستانازتحوالتمنطقهیعمدهنگران

.باشدیمیرانااش،دیرینهرقیبنفوذگسترش

 

  سوریه داخلی جنگ
بهسوریهوعربستانروابط،3000سالدرسوریهدراسدبشاررسیدنقدرتبهزماناز

استبودهتعارضدرفزایندهصورت هللاحزبازحمایتوایرانوسوریهنزدیکروابط.

رفیقتروردرسوریهنیروهایداشتندستاحتمالواستبودهعربستانمنافعبهآشکارتجاوزی
سوریهوعربستانتعارضبهبخشیدنشدتدرعربستانمتحدعنوانبهلبنان،وزیرنخستحریری،

قبیلهحکومتوسوریهدرمذهبسنیجمعیتبودناکثریتبهتوجهبابعالوه.استبودهموثر
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شدهذکرهایمولفهتمامبا.استبودهعربستانچشمدرخاریهموارهعلوی،اقلیتیعنوانبهاسد

مایلمدتیتاعربستانسوریه،دراعتراضاتشروعازپساسد،بشاردولتباعربستاندشمنیدر

هاعربعلویان،ها،سنیبینسوریهدرایفرقه-قومیدرگیریزیرا.بودسوریهدرثباتحفظبه

همسایهعنوانبهعراقدرایفرقه-قومیاختالفاتتشدیدوفرامرزیتبعاتدارایکردهاو

.بردمیسربهداخلیجنگسپسوداخلیاختالفاتدرصدامسقوطزمانازکهشدمیعربستان

طیعربستانوقتپادشاهعبداهللملکسوریه،دراعتراضاتآغازهنگامدرخاطرهمینبه

سیاستسوریهتحوالتمقابلدرریاضبعدهایماهطیواعالمرااسدبشارازحمایتایانیهبی

.),MacFarquhar 2011(گرفتپیشدرراسکوت

رسیدمینظربه.نکشیدطولزیادیزمانمدتسوریهتحوالتمقابلدرعربستانسکوتسیاست

سالتابستاندرمناسبفرصتاین.ودبمناسبفرصترسیدنمنتظرسکوتسیاستباعربستانکه

بدنهازبخشیشدنجداو بازگشتغیرقابلنقطهازاسدبشاردولتعبوروهاخشونتافزایشبا3066

درسنتاهلکشتاربهانهبهعربستانوشدفراهمسوریهآزادارتشبهموسومنیروهایتشکیلوارتش

بهکمکراستایدرعربستان،3066سالفوریهدر.کردآغازراسوریهاپوزسیونبهکمکسوریه،

گرفتراعرباتحادیهدرسوریهعضویتتعلیقبهتصمیماسد؛بشاربهفشاروسوریهمخالفان

(Naylor, 2012)اسدمخالفانبهمالیهایکمکبهشروعقطر،همراهبه3063سالبهاردرسپسو

راکرواتیمزدورزیادیتعدادعربستانکهشدگزارش3062سالفوریهدر.پرداختاسلحهتهیهبرای

درو(Chivers & Schmitt, 2013)استکردهسوریهوارداردنمرزطریقازاسلحهوپولهمراهبه

.بخشیدشدتراسوریشورشیانبهسالحتحویل3062سال

ایاالتبانگهماهجهتدرسوریهمخالفانازخودحمایتآغازدرسعودیعربستاندولت

داشتکاردستوردرراسکوالررومیانهنیروهایبهکمکوکردمیحرکتمتحده هرچند.

هایموسسهسویازشدهارسالهایپولازبسیاریابتداهمانازکهرسدمینظربهمحتملبسیار

راستاهمیندر.باشدشدهتزریقآنبامرتبطهایشاخهوالقاعدهبهعربستانازخصوصیوخیریه

توجهقابلمنبعیکسعودیشهروندانخاورمیانه،اموردرواشنگتنتحقیقاتیموسسهگزارشبه

اخیرهایسالدرفارسخلیجحوزهاهداکنندگانوباشندمیسوریهدرمعارضهایگروهبرای

جملهازابنیادگرنیروهایگیریقدرتباعثکهاندکردهسرازیرسوریهبهدالرمیلیونصدها

و3062سالپاییزدرآنهاهمسوییعدمونظراختالفاما.)Boghardt(2014 ,استبودهداعش

استفادهبهرادیگریدرگیرهایطرفازیکهرکهسوریهدرشیمیاییهایسالحاستفادههنگام
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اینوآغازراسوریهدرامریکاهایسیاستازانتقادعربستانوشدکرد،آغازمیمتهمآناز

جایبهاوبامازمانایندر.کردمتهمسوریهآزادارتشبهموثرکمکعدموانفعالبهراکشور

هدفبهتوانستروسیهبامذاکرهدروبرگزیدرادیپلماتیکراهکارسوریهدرنظامیمداخله

بزرگپیروزییکراآنویابددستسوریهشیماییهایسالحانهدامیعنیخودنظرمورد

)2013Gause :( بدانددیپلماتیک یکطیاطالعات،سازمانرئیس،سلطانبنبندرشاهزاده.

انجامرامالزاقداماتامریکاکهبودمعتقدسوریهدراوباماهایسیاستبهحملهضمنسخنرانی

برخیراستاهمیندر.افتادخواهداتفاقعمدهتغییراتکشوردوروابطدرزودیبهواستنداده

شکستصورتدراماکنیمتنبیهراامریکاتوانیمنمیماکردنداعالمسعودیدولتمشاوراناز

امریکاباروابطکاهشخواستارنیزدیگربرخیوبودخواهدشکستمقصرامریکاسوریهدر

.), Hubbard &Robert 2013(شدند

تاشدباعثآزادارتشظرفیتوقدرتتدریجیرفتندستازوامریکاقاطعحمایتعدم

سپتامبر33درودهدرخسوریهمسائلبهنسبتسعودیعربستانهایسیاستدرجهتتغییریک

ازنفرهشتصدحدودشودمیتهگفکهرانفریهزارپنجتاسهگروهیکموزشآعربستان،3062

ومقابلهآنهدفوکردآغازاالسالمجیشگروهعنوانتحتهستندسعودیازشهروندانآنها

بسیاریکهاستایناالسالمجیشگروهتشکیلدرتوجهقابلنکته.شداعالماسدبشاربامبارزه

.(Rieger, 2014: 18)دهندمیتشکیلبنیادگراوافراطینیروهایراآننیروهایاز

عربستانوامریکاکهحالیدر:کردبندیجمعصورتاینبهتوانمیرابحثاینازحاصلهنتیجه

تحتنیروهایاماهستند؛سوریهدر(قدرتازاسدبشاربرکناری)مشترکهدفدارایظاهردر

قرارسوریهدرداعشصوصبخافراطیورادیکالنیروهایبامبارزهبرراخودتمرکزامریکاحمایت

امریکاحمایتتحتکهکردهاواسدبشاربامقابلهبهعربستانحمایتتحتنیروهایامااست،داده

ایفزایندهصورتبهاسدبشارمخالفانازخودحمایتآغازدرنیزعربستان.اندشدهمتمرکزهستندنیز

.استبودهحرکتدرسوریهدررادیکالتندرونیروهایکردنمسلحسمتبه

 

 غرب و ایران ایهسته برنامه
یحسنروحانیدنپسازبهقدرترسی،جهانیهاباقدرتیرانایامذاکرههستهیدجددور

سازمانمللدریشرکتدرکنفرانسساالنهمجمععمومیبرایرانیایئتدرخاللسفرهکهبود

6233آذر2درموقتتوافقیکبهفراوانهاینشستومذاکراتازپسو انجامشد6233سال
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،درلوزانیاتفاهمهسته ی.درپشدمنجر(شدیدتمد3063یهسپستااولژوئو3062نوامبر32)

گروه و یرانا ینب اتریشینِو در )برجام(برنامهجامعاقداممشترک توافق،6232یرت32شنبهروزسه

متحدهویاالت،ایتانیابریه،فرانسه،روسین،شاملچ مللمتحدیتامنیپنجعضوثابتشورا)6+3

ش منعقد هسته)Katzman & Kerr, 2016: 2(دآلمان( توافق غربواکنشایرانبینای. هایو

ایمنطقهیبرقعنوانبهیبهدنبالداشتوعربستانسعودایمنطقهوالمللیبینسطحدررامختلفی

ایندرراخودخاصسیاستوکردیدنبالمیخاصیبانگرانروندآنرامذاکرات،آغازازایران

.نمودیمیگیریپزمینه

راآنوبودمخالفایرانسویازایهستهبرنامههرنوعپیگیریبانخست،وهلهدرعربستان

برنامهبرای3+6اعضایوایرانتوافقازبعد.دانستمیایهستهسالحبهدستیابیبرایایمقدمه

بهغربوایرانبینتنشکاهشوتوافقاینکهشدافزودههانگرانیاینبرمشترکماقدا

خواهدپیدرسعودیعربستانبرایراایفزایندههزینهوانجامدمیایرانایمنطقهنفوذ افزایش

ت،نیسایرانایهستهبرنامهبهبخشیدنرسمیتتنهاایرانباتوافقسعودی؛پادشاهینظراز.داشت

اش،نمایندگانطریقازراخودنظامیواقتصادیسیاسی،نفوذکهدهدمیاجازهایرانبهبلکه

عربستاندیدگاهاز.دهدگسترشخاورمیانهشطرنجصفحهدرمناطقسایربهلبناناهللحزبمانند

تحریمحسالهمیشهوبرچیندراایرانایهستهبرنامهکاملطوربهبایدایهستهتوافقسعودی

بهوباشدایهستهصرفابرنامهازترگستردهبایدتوافقنامهاین،برعالوه.کندحفظراایرانعلیه

ازایرانحمایتواهللحزبسوریه،دردرگیریمانندهاییتنشوایمنطقهسیاستمشخصطور

بهبودیودیپانکومار)دهدقرارنظرمدهمرابحرینویمندرسعودیمخالفهایگروه

6232نژاد، :11-13 توانمیراغربباایرانتوافقمهمپیامدیکشدهذکرعواملبرعالوه(.

رقیببازیگرانبهعمدهطوربهغربدرتازهسیاسیفضایآمدنوجودبهباکهکردعنوانچنین

ایمنطقههایبحرانحلراستایدرتهرانباکهکنندواردفشارسعودیعربستانهمانندایران

کندتعامل وامریکابارنخستینبرایعربستان،وایرانروابطاخیرتنشدرمثالعنوانبه.

طریقازکردندسعیکردند،میحمایتعربستانازکهگذشتهخالفبراروپاییکشورهای

وابلمتقتعهدنتیجهامر،اینکهکنندآمدهوجودبهتنشحلبهتشویقراطرفدومیانجیگری

(.6232برزگر،)استایهستهتوافقازپسشرایطدرآمدهوجودبهتعامل

غربوایرانتوافقبهمنفینگاهیباتاشدباعثتوافقازپسشرایطازعربستانبینیپیش

شاهزادهکهجاییگرفتصورتغربوایرانبینموقتتوافقازبعدهاواکنشنخستین.بنگرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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نامید«امریکاخودزنی»راایرانباایهستهتوافقاوباماهایسیاستازانتقادضمنطاللبنولید

), 2013: 2Gause.(برایخاورمیانهاموردرمحققوپژوهشگر،6چوالومارتینشرایطایندر

کردبیانعربستانارشدمقاماتازیکیازنقلبهین،گارد امنیتامریکاسالهفتادمدتبه:

به.بگیریمعهدهبرراکاراینخودمانتااستآنزماناکنونامااستکردهحفظراماایمنطقه

دکندنبالراایهستهسالحبرنامهایراناگرکهداشتاظهارالفیصلترکیشاهزادهصورتهمین

بهبایدخاورمیانهدرایهستهتکثیراصلوباشدآنبرابردرموازنهایجاددنبالبهبایدعربستان

خلیجهمکاریشورایاعضایبهبیشتریصراحتباحتیاو .شودتبدیلقانونوقاعدهیک

موردانایرمقابلدرراایهستهبازدارندگیجملهازهاگزینههمهدقتباکهکندمیتوصیهفارس

.(Chulov, 2014)دهندقراربررسی

درایهستهتوافقبهواکنشدرنیزراعملیاقداماتعربستانگرفته،صورتاظهاراتبرعالوه

ازهادولتازوسیعیطیفازنظامیافزارهایسختخریدبهتوانمیهاآنجملهازکهگرفتپیش

ایرسانهدقیقپوشش.باشدمیواکنشاینازیدیکلجنبهیککهکرداشارهپاکستانوچینجمله

حالهمیندر.(Stein, 2014)مدعاستاینتاییدکنندهباالتکنولوژیبابالستیکهایموشکخرید

باهماهنگجهتدرکلیدیمتحدیکعنوانبهطوالنیمدتبهکهاستکشوریپاکستان،

پاکستانوعربستان.یافتافزایشکشوردومیانتعامالتتوافقازبعد.استکردهعملعربستان

پاکستانایهستهقابلیتباکههنگامیقرابتاین.کنندمیعملمذهبیچهارچوبیکدرهردو

هایسالحخریداحتمالازحتیوبودخواهدمنطقهدرعربستانمنافعکنندهتضمینشودهمراه

هیچکدامبرایروابطاینافزایشکهگفتانتومیچندهر.رسیدمیگوشبهپاکستانازایهسته

بهجهتایندراقدامباریاضامابودنخواهدابرقدرتیکبااتحادبرایجایگزینیکشورهااز

داخلیذهنیت)کاهشدنبال .(Baxter & Simpson, 2015: 145)استبودهامریکابهوابستگی(

در.کردقلمدادکشوردوبینواگراییدردیگراینشانهتوانمیراروسیهباهمکاریبرایتالش

یبرگزارشدکهطیه،جمهورروسیسرئپوتین،وعربستانولیعهدجانشینبینمالقاتی3063ژوئن

برموافقتینا صورتاصلیهایبحثازیکیگذاری،سرمایهوهمکاریهاینامهمالقاتعالوه

(Staff, 2016).بودخودایههستبرنامهگسترشیعربستانبرایزنیراگرفته،

توانمیراایهستهتوافقازعربستاننگرانی معتقدندآنهاکهکردخالصهصورتاینبه

دستایرانهمتوافقازقبلزیراکردخواهدکمکایرانایمنطقهنفوذافزایشبهایهستهتوافق
                                                                                                                                               
1. Martin Chuloc. 
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بیشترهرچهتقویتبهغربوایرانبینزادییتنشکهداشتسوریهحتیولبنانعراق،دررابرتر

ویرانبستهایزمانمذاکرهپشتدرهادرهاآنیی.ازآنجاانجامیدخواهدمنطقهدرایرانجایگاه

عمانامریکا جر،در یاندر و بودند نگرفته همدرهمچنینمذاکراتقرار مذاکراتآشکار

بهامریکابرسرمنطقهتوسطمعاملههرگونهنگراننبودند،دفاعازمنافعخودیبرایکرسصاحب

گفتتوانمیایرانباارتباطدرکلیبطور.)3Gause :2013 :(بهتوافقبودندیافتنمنظوردست

میپیگیریرامتعارضگفتتوانمییاومتفاوتمسیردوامریکامتحدهایاالتوعربستانکه

دنبالبهمتحدهایاالت.استبدگمانوبدبینشیعهدولتبهشدیداعربستانکهحالیدرکنند،

توافقاگرحتیصورتایندر.استایراناز(آنامریکاییمعنایبه)میانهومعتدلرفتاریک

شدهفراهمواشتگتنوتهرانتعاملزمینهعربستاندیدگاهازرسیدنمیموردنتیجهبهایهسته

.باشدعربستانمنافعکنندهتهدیدتواندمیایمنطقهمناسباتدرکهاست

 

 سپتامبر یازده پرونده بازگشایی
،سیاستخارجیایاالت3006سپتامبر66هایسازمانتجارتجهانیدرمتعاقبحملهبهبرج

راه دچارچرخشیاساسیاز دارندگی)متحده باز راهبردی)6330-6323برد ابهام و )6330-

درمنطقهامریکاراهبردعنوانبهبزرگیانهشدوطرحخاورمیسمباترورمبارزهسمتبه،(3006

استعمدهصورتبهبخشدوگیرندهبردربزرگخاورمیانهطرحدنبالشد. براولبخش:

حادثهازپساول،بخشمطابق.داردتکیهدیاقتصااصالحاتبردومبخشوسیاسیاصالحات

غیردولتیهایگروهچالشبامقابلهراهتنهاکهبودندرسیدهنتیجهاینبههاامریکاییسپتامبر66

شکلبهتااستدموکراسیقالبدرغربیهایارزشمعرفیبومی،وسنتیهایارزشبهمجهز

آنها.سازدپیادهمنطقهدرراخودنظرموردنظمرا،گاسالمهایجریانبامقابلهضمنغیرمستقیم

دیدندمیسعودیعربستاندربویژهوخاورمیانهدررا،خوداصلیچالش مالی،منابعزیرا.

راخاورمیانهدرامریکایینظمشدنپیادهبامبارزهکهانسانیعواملوارزشیخواستگاه

سیاستامریکاییانکهبودواقعیتاینبهتوجهبا.شدمیصادرعربستانازکردندمیسازماندهی

(.6213:63دهشیار،)دادندقرارعربستاندراجتماعیماهیتتدریجیدگرگونیبرراخود

تاکیداز"دموکراسیبرایملیاستعداد"عنوانباخودسخنرانیدر3002نوامبردر6بوشجرج

این،برعالوه.(Zelikow, 2005)گفتسخنعربستاندرسیاسیاصالحاتتقویتبرایامریکا
                                                                                                                                               
1. George W. Bush. 

http://www.newyorker.com/contributors/f-gregory-gause
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سخنرانیدرکریجان.کرداشارهعربستانمسائلقبالدرامریکاسناتورهایفشارهایبهتوانمی

مالیوایدئولوژیکیکنندهتغذیهکهعربستانوامریکاروابطبهسیاتل،درخود3002مِی37

عدمازالگوییوهاتروریستحامیکهرارژیمینبایدکهبودمدعیوکرداعتراضاست،القاعده

صورتفشارهایبهواکنشدرنیزسعودیعربستان(.6211:660قربانی،)کردتقویتاست،تسامح

اصالحبهتوانمیجملهازکهدادانجاماصالحاتراستایدراندکهرچندرااقداماتیگرفته،

ازبرخیکردنمنحلوهاشهرداریسطحدرنتخاباتابرگزاریاقتصادی،وسیاسیقوانینازبرخی

(6213:72همدانی،)سیاسیزمینهدرالحرمینبنیادجملهازتروریستیاقداماتبهمتهمهایسازمان

اقتصادیزمینهدررایتکپیقانونتصویببانکداری،سیتمتجاری،مقرراتاصالحو

جنگازبعداغلبکهراعربستاناقداماتازاتیکلیزیرنمودار.کرداشاره(6217:232هرمزی،)

:دهدمینشانگرفتهصورتخاورمیانهطرحنظرمورداهدافراستایدروعراق






















کردفروکشهمعربستانبرفشارسپتامبر،یازدهحوادثازبعدالتهاباتکردنفروکشبااما

.برهاندفشارهااینازراخودامریکا،وغربانجهبهنفتپمپاژباداشتسعیهمعربستانو

هایسالطیخودرابرروابطدوکشوریهحوادثهموارهسایناستکهاینفابلتوجهانکته

استکردهحفظ3006سپتامبرازبعد کردهبایسعامریکاگذشتهکنگرههایماهطیاینکهتا.

سپتامبرراآشکارکند.درجلسهیازدهوادثکشوردرحینعربستاننقشایهقانونعلیبتصو
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یندگانازنمایا،عده3061یدرماهمِیباعربستانسعودیکامتحدهامریاالتروابطایبررس

،6تدپواند.متهمکرده"یسمازتروریتحما"رابهیعربستانیهاتندمقامیبالحنیکاکنگرهامر

(یکاامریندگانمجلسنمایروابطخارجیتهکمیهاهمجموعیر)اززیسمتروریفرعیتهکمیسرئ

گفتیسممقابلهباتروریبرایمتحدهوعربستانسعودیاالتمشترکایهاجلسهازبرنامهیندرا

یهاگروههایینهکهدرآنکشورهزیوکسانیدولتعربستانسعودینبیدکردکهبایدوتاک

تامیستیترور فرققائلشکنند،یمینرا ساختنیندرعپود. حالگفتکهدولتعربستانبا

مذهب میمدارس ساالنه مسجد، ترویلیاردهاو خرج وهابکندیمیتوهابیجدالر او رایت.

یهراتوصیانادیگردیروانکشتنپیخواندکهسرسلسلهآنها،حت"ازاسالمیادگرایانهبنیاشاخه"

بهگفتهکردهیم اپواست. بهحکومتشاهنشاهینهمهمداعشیدئولوژی، یاست،فقطآنها

.(Davis, 2016) .ندارندیاعتقادیعربستانسعود

برسییکاامری)جاستا(درسنا”یسمتروریانحامیهعدالتعل"قانونیبررس،3061مِیماهدر

یکدریکشوریتتادرصورتاثباتحمادهدیهااجازهمقانونبهدادگاهین.اشدیبتصو

ترورحادث خاکامریستیه داخل یکادر بازماندگان قربانیا، کشوریانخانواده آن از بتوانند

حادثهاینبازماندگانیرابرایازعربستانسعودیتراهشکا؛قانونیناهمچنین،کنندیتشکا

عربستانیمز،تایویورکاتفاقبهگزارشروزنامهنینازابعد).Steihauer(2016 ,گذاردیبازم

کندکهیبراتصویایحهکشورالینکهکنگرهایدرصورتدادهشداریکابهدولتامریسعود

یازدهدرحمالتیبهخاطرداشتنهرگونهنقشیکاامریهابراساسآندولتعربستاندردادگاه

خودیهاییدالرازدارایلیاردکشورصدهامینمسئولشناختهشود،ایالدی،م3006سپتامبرسال

یروزیر،عادلالجبیمزتایویورکشدنقانونخواهدفروخت.بهگفتهناجراییازقبلیکارادرامر

کشورهشدارداد.یناشخصابه3061مارسدریکاازامریدارشدیاندرجر،خارجهعربستان

ینایبگفتهاستکهدرصورتتصویکاییبهقانونگذارانامریرجبالعادل،گزارشینبراساسا

قبلازآنیکاخودرادرامریهاییدالرازدارایلیاردم730عربستانمجبورخواهدشدتایحه،ال

دادگاه اینایهاکه شدن مسدود به رییداراینکشور بدهند حکم اها بفروشند. یدتهدینا

یندرروابطبیسممبارزهباترورینسنگیهباساارتباطهادرتنشیشازافزایگریعربستاننشانهد

یکاامریسازماناطالعاتمرکزیس،رئجانبرنانابتدایدتهداینازبعدهرچنددوکشوراست.

کهدولتشدهگفتای؛صفحه31اداسنبهمربوطگزارشانتشارسپسوالعربیهباگفتگودر(یا)س
                                                                                                                                               
1. Ted Poe. 

http://www.nytimes.com/by/jennifer-steinhauer
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اندنداشته3006سپتامبر66درحمالتینقشیچآنکشور،هیرسمیهاومقامیعربستانسعود

)Reuters, 2016(تار سپسدر 3یخو اوبا3061اکتبر اماتوسط اما شد، کهیتواقعینوتو

یاالتاروابطهاست،یستتروریمالینوتامیستیرشدافکارتروریبراییمنشاعنوانبهعربستان

.داردخودتاثیرتحت،غیررسمیورسمیمحافلدررامتحدهباعربستان

 

 گیرینتیجه
سالاواخرتا3060هایسالطیراخاورمیانهمنطقهتحوالتوعواملشدتالشمقالهایندر

متحدهایاالتیعنینطقهمدردیرینهمتحددوروابطبرآنتاثیرودادهقراربررسیمورد3061

گیردقراربررسیموردسعودیعربستانوامریکا باسعودیعربستانرقابتبحث،ایندر.

باکشوراینروابطچگونگیدرکنندهتعیینعاملیکعنوانبهمنطقهدرایراناسالمیجمهوری

گرفتهنظردر(سیکنوکالگراییواقع)نظریمبانیبهتوجهبا.استشدهگرفتهنظردرامریکا

دیدگاهایندرخارجیسیاستگیریشکلچگونگیبهتوجهباونوشتاراینبرایشده

پیشمسائلباکشورهابرخوردچگونگیبرتاکیدو(واحدسطحمتغیرهای+سیستمیمتغیرهای)

مانیزبازهدرایمنطقهعمدهمسائلباکشوردوبرخوردچگونگیبه،(راهبردیعقالنیت)رو

کهاستکشوردوروابطدرواگراییوهمسوییعدمدهندهنشانشواهدوشدپرداختهنظرمورد

 :دادنشانزیرشکلبهتوانمیراآنخالصه
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اخیرهایسالهایپویاییوتحوالتوشدپرداختهنفتمتغیربررسیبهابتداپژوهشرونددر

اساسبرکهامریکامتحدهایاالتوسعودیعربستانرویپیشراهکهاستدادهنشانمنطقه

است،گرفتهشکلایمنطقهامنیتوثبات/ژئواستراتژیکیهاینگرانیاقتصادی،هایضرورت

نفتذخایرعظیمحجمکهحالیدراقتصادی؛هایضرورتمورددر.بودنخواهدچالشازخالی

ایاالتدرداخلیتولیدافزایشرسد،مینظربهضروریجهانیاقتصادثباتحفظبرایعربستان

دیرینهمتحدبهوابستگیازراامریکاییدولتمردانوسیاستگذارانتاحدیتواندمیامریکامتحده

متحده،ایاالتدرعربستانعظیمگذاریسرمایهبهتوجهباهرچند.دهدکاهشخاورمیانهدرخود

روابطنفت،مرکزیتتغییرهرحالبهاماکندحفظارخودنفوذبتواندحدودیتاکشوراین

.دادخواهدقرارخودتاثیرتحتراسیاسی

دربیشترهرچهنقشایفایدنبالبههمچنانعربستانژئواستراتژیکی،هاینگرانیمورددر

استمنطقه کهکرداحساستوانمیرامهمتغییریکاخیر،تحوالتبهتوجهبامیانایندر.

متحدبامواردازبسیاریدرکهاستخاورمیانهمسائلبامتحدهایاالتمتفاوتبرخوردازناشی

استنبودههمسوخوددیرینه جنگوایرانباایهستهتوافقمصر،انقالبدرآنبارزنمونه.

درگاهوخودمتفاوتمسیرکشوردوازهرکدامکهگرفتقراربررسیموردسوریهداخلی

وجودباسعودیعربستانرسدمینظربهخاطرهمینبه.استکردهدنبالرادیگرینافعمباتضاد

درخودآفرینینقشپیگیرهمچناننفت،قیمتمحسوسافتازناشیاقتصادیهایچالش

همراهیعدمصورتدرراهایندرواستیمنوبحرینتاگرفتهمصرولبنانازای؛منطقهمسائل

پاکستانوچینمانندکشورهادیگرباروابطتحکیمدنبالبهعربستاناستممکنمتحدهایاالت

باشدایم،کردهمالحظهاخیردوسالیکیدرراآنهاینشانهکه اینازهیچکدامچندهر.

بودنخواهدامریکابااتحادبرایمناسبیوکاملجایگزینکشورها بازگشاییبامیانایندر.

وکنگرهدر3061سالدر3006سپتامبریازدهحوادثدرسعودیعربستاناتهاماتپرونده

.استکردهعملکشوردوواگراییدرکنندهتشدیدمتغیرعنوانبهعربستانعلیهقانونتصویب

درگیریشکلازبعدکوتاهیمدتکهامریکاوعربستانروابطکهکرداشارهبایدپایاندر

جدیآزمایشمورداخیرهایسالدراست،شدهبناایمنطقههایتواقعیمبنایبر6320دهه

قبلشرایطبهسختیبهاستممکنایمنطقهاخیرمسائلوتحوالتبهتوجهباواستگرفتهقرار

صورتدرکهاستایراناسالمیجمهوریانکارغیرقابلنقشدیگر،توجهقابلنکته.بازگردد

روابطدرفزایندهواگراییای،منطقهمسائلمورددرواشنگتن-تهرانبینبیشترزداییتنش
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وعربستانروابطدربیشترواگرایییابهبودنتیجهدر.داشتخواهددنبالبهراواشنگتن-ریاض

دقتبهمنطقهانفعالتوفعلبایدوبودخواهدآیندهدرمنطقهمسائلحلنحوهگرودرامریکا

.گیردقرارنظرتحت
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