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دریافت-7932/4/71:پذیرش7931/1/93:


چکیده
این مقاله عوامل موثر برچگونگی کنشهای اقتصادی عربستان را درحین و بعد
بازیهایاقتصادی«توماس
ازمذاکراتبرجامدرخاللسالهای6379-6372براساسنظریه 

شیلینگ»وبااستفادهازروشاسنادیبررسیمیکندوفرضیهآناستکهروندمذاکراتو
درنقشوگسترشنفوذمنطقهایایرانبهچالشمهمروابطایرانو

اجرایبرجامباتغییر 
ترینیافته اینمقالهآناستکهعربستانسعودیبه


تبدیلشدهاست.مهم
عربستانبوده،
هستهایودرنتیجهاجراییشدنمفادتوافقنامهبرجام
لحاظترسازبازخوردهایمذاکرات 
منطقهای و
که احتماال امکان تغییر جایگاه سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایران در سطح  
بینالمللی را در پی خواهد داشت ،موجب شده تا عربستان به عنوان یک کنشگر نفتی

قدرتمنددراوپک،درخاللسالهای 6379-6372باروندافزایشیتولیدفراترازنیازبازار

شکهایژوئن6379رابهمیزاندهمیلیون
جهانی،میزانتولیدنهمیلیونویکصدوچهلهزارب 
بشکهای در نوامبر 6372با هدف مقابله جدی با ایران برساند ،به
و هفتصد و بیست هزار  
نحویکهتصمیمعربستاندرافزایشتولیدنفتبیشازنیازبازارجهانی،چالشهاییدر

وافقنامه برجام را ایجاد
برنامههای ایران به خصوص بازتابهای مثبت ناشی ازت 
طرحها و  

کردهاست.

واژگان کلیدی:برجام،کنشاقتصادی،عربستان،اوپک،سالحنفت
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.6استادیارروابط 
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9
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مقدمه
ایران و عربستان دو رقیب دیرین منطقه خلیج فارس محسوب شده که هرکدام از این دو
هاییازخودنشانمیدهند.واقعیتهای

منطقهایکنش
کشوردرراستایحفظویاافزایشتوازن 
یتواند درافزایشنفوذوقدرتایندوکشوردر
تاریخینشانمیدهد مؤلفههایمهمیکهم 

منطقهمؤثر باشدبیشترمعطوفبهحوزههایسیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،استراتژیکیوایدئولوژی
است.ازهمهمهمتر،ایرانوعربستانبیشازچندیندههاستکهدرتقابلایدئولوژیکقرار
گرفته ،به نحویکههرکدامسعیدارندخودرارهبرجهاناسالمتلقیکرده و ازطریقحفظ،
افزایشونمایشقدرتبهنفوذسیاسیوایدئولوژیکخوددرکشورهایهدفبیفزایند.باتوجه
یرسد
به نقش ثروت و پول در پیشبرد اهداف کشورها در عرصه بینالملل ،طبیعی به نظر م 
کشورهای مذکور در دستیابی به اهداف خود ،نیازمند سرمایه و توانمندیهای عظیم مالی
یااحزابسازمانیافتهکهدرطولسیاستهای

جنبشهاو

بتوانندازبرخیگروهها،

خواهندبودتا
آنهاقراردارندحمایتکنند.جمهوریاسالمیایرانازآنجاییکهبرپایهسیاستنهشرقیونه
غربیوبراساسسیاستتجدیدنظرطلبیدرعرصهبینالمللیروابطخودراتنظیمودرقالب
یرساند .بنابراین بهصورتیکامربدیهیدرتضادباسیاست
سیاستخارجیبهعرصهظهورم 
یوهمچنینکشورهایفرامنطقهایعملکردهکهاینتضادباعثشدتاکشورهای

منطقها
رقبای 
مذکور در راستای منافع موردنظر به ایران هراسی در منطقه دامن زده و افزایش رقابتهای
منطقهای ،به خصوص رقابت میان ایران و عربستان شود .واضح است سیاست تجدیدنظرطلبانه
جمهوری اسالمی در راستای تالش این کشور در جهت دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای
موجبگشتهبسترمعارضهبیشازیکدههبینایرانوغربرافراهمآورد.ازطرفیکشورهای
هستهای،ایرانراموردتحریمقراردادند.اینامرموجب
تهای 
غربیوسازمانمللبهدالیلفعالی 
شد تا عربستان از این فرصت به وجود آمده به نفع پیشبرد سیاستهای موردنظر در منطقه
بهرهبردارینماید .لذا دولتروحانیدرمسیرپیداکردنراهحلیمنطقیبرپایهدیپلماسیبرد-

برد در سال  6374تصمیم به مذاکره جدی با طرفهای مذاکره کننده که به کشورهای 6+7
نامهای
.توافق 

توافقنامهبرجام» گردید
معروفهستندگرفتکهماحصلاینمذاکراتمنجربه« 
توافقنامه برجام» بازتابهایی برای
که در فرایند آغازین مذاکرات تا دستیابی طرفین به « 
عربستان و در نتیجه واکنشهایی برای کشور مذکور در پی داشته ،لذا این مقاله با هدف
هاتالشمیکندبابهکارگیریروشاسنادیمبتنیبرتکنیکهای


یابیبهدالیلاینواکنش

دست
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فیشبرداری و استفاده از نظریه بازیهای اقتصادی «توماس شیلینگ» به کنکاش و تحقیق در

کنشها و رویکردهای
چگونگی مواضع و عملکرد عربستان ،به این پرسش پاسخ دهدکه  
اقتصادیآنکشوردرحینوبعدازمذاکراتبرجامدربرابرایرانچگونهبودهاست؟فرضیهاین
مقالهمبتنیبر روند مذاکرات واجرای برجام با تغییردر نقش وگسترش نفوذ منطقهای ایران،
منطقهایبهچالشکشیدهاست.
روابطعربستانوایرانرادرسطح 

پیشینه تحقیق
موضوع بررسی تأثیر برجام بر کنش اقتصادی عربستان در برابر ایران از جمله موضوعات
جدیدی است که تاکنون بر روی آن کار پژوهشی صورت نگرفته ،ضمن اینکه بررسی پیشینه
یدارد.بنابراینآنچهدر
تحقیقدراینرابطهنیزنبودتحقیقویاپژوهشیخاصبااینعنوانرابیانم 
اینمقالهبهعنوانآمارواسنادموردبررسیقرارگرفتهاند .برگرفته ازتحلیلهایبهعملآمده
توسطصاحبنظران،مقاالتمنتشرهدرسایتها،اندیشکدههاومصاحبههایصورتگرفتهدراین
رابطهاستکه باتحلیلکیفیمحتوایمتونموجود و همچنین مقایسهآمارموجودازتولیدنفت
عربستانبهعنوانیککاالیبامزیتنسبیدراقتصادمبتنیبرنفتعربستانبهدستآمدهاست.

چارچوب نظری
مبنایچهارچوبنظریاینمقالهاستفادهازنظریهبازیهایاقتصادی«توماسشیلینگ»خواهد
بود.شلینگدرتفسیرنظریهاقتصادیخودکهبیشترمربوطبهگفتگووچانهزنیبرسرمنافعاست

«تمرکزخودرابرپدیدهایقراردادهکه«دشمنیمحدود»خواندهمیشود.اینمفهومحکایتازآن
داردکهطیآنبازیگراندوسوییکمنازعه برخالفمخالفت راهبردی کهبا هم دارندقائلبه
نوعی حداقل منافع مشترک ،ولو در حد پرهیز از فنای دوجانبه هستند .حتی وقتی طرفهای
درگیریبنابهدالیلینمیتوانندبایکدیگرارتباطمستقیمیاآشکارداشتهباشند بازهممیتوانندبا
ثابتماندنبرروینکاتبرجستهموردعالقهمشترکحرکتهایخویشراباهمهماهنگکنند.
مفهوم محوری که در اکثر کتابهاو مقالههای شلینگ دیده میشود تأکید بر وجود دو عنصر
همزمان در یک بازی است(بزرگی وطیب.)131:7916،در
«تضاد» و «همسویی» منافع به طور  
بررسیرقابتهایاقتصادییکبازیباحاصلجمعجبریصفریایکبازیباحاصلجمعجبری
غیرصفر،تحلیلگراننظریهبازیهاازجملهتوماسشیلینگمعتقدندمدلدومبازیمبتنیبربازیبا
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حاصلجمعجبریغیرصفرعقالنیترومرجحخواهدبود.زیرادرصورتپرهیزازلطماتناشیاز
کمدرکوتاهمدتمیتوانند سودببرند (بزرگی وطیب،

رقابتافراطآمیز،دوطرفبازیدست

ییکفرآیندچانهزنیتنهاتحتانگیزشنیازبهحصول

.)131:7916شلینگمعتقداستطرفها
توافققرارندارند.منافعواگراجستجویهمگراییراپیچیدهمیسازد.ولیچنانچهدرنهایتتوافق

حاصلشد؛نیروهایمؤیدقطعمذاکراتبودهاند.بهعالوههرچنددرنگاهاولچنینبهنظرمیرسد
ارتباطگیریامریمعمولاست

یتوان درموردچانهزنیصریحکهدر
کههماهنگیتلویحیرانم 
صادقدانست،ایننوعهماهنگیحتیتحتشرایطچانهزنیصریحنیزوجوددارد.شیلینگبه
عنوانمثالازتمایلبهمیانهیاحدواسطراگرفتندرهنگامچانهزنیبرسرقیمتهاوتمایلمکرربه
پیرویازسابقهقابلتوجهیکهدریکمصالحهقبلیتجسمیافتهاستیادمیکند(بزرگیوطیب،
.)137:7916دراینمقالهبهتحلیل چگونگی این نوع رفتارها و کنشها در قالب نظریه توماس
میپردازیم.
شیلینگ 

متغییرهای موثر بر روابط ایران و عربستان
واقعیتایناستمتغییرهایمختلفیازجمله،مسائلایدئولوژیکی،امنیتیوسیاسیبرروابط
عربستانوایراندرسیرتحوالتتاریخیمنطقهتأثیرگذاربودهاند.انقالباسالمیایران،واشنگتن

را نیز به وحشت انداخت از اینکه موج آن سراسر خلیج فارس را در برگیرد .لذا امریکاییها
تصمیم گرفتند یک ساختار امنیتی در داخل واطراف شبه جزیره عربستان به وجود آورند تا
مطمئنشوندانقالباسالمیایرانبهخارجازمرزهایآنکشورسرایتنخواهدکرد(برزگر،
).ازجهتیدیگرانقالباسالمیایرانتوازنقدرتوترتیباتامنیتمنطقهایرابرهم

44:7911
زد و درکیفیت روابط دو قدرت در خلیج فارس تغییراتی ایجاد کرد (برزگر.)636 :7911 ،
همچنین انقالباسالمیایران دارایپیامدهاییازجمله:فروپاشی نظامامنیتی خلیجفارسدر
شورایهمکاریخلیجفارسدرسال 7317بود

اواخردهه7313وبهتبعآنفروپاشیایجاد «
(برزگر.)639:7911،اماتحتهرشرایطیانقالباسالمیایرانهمانندهرانقالبدیگردارای
گونهای که ایران دارای نفوذ طبیعی ،فرهنگی،
اثرات منطقه و فرامنطهای خاص خود بود «به 
اقتصادیوسیاسیدراطرافمرزهایخودشدواینجاستکهاززمانبروزانقالباسالمیایران
ایایران،اینمخالفتبهطورسنتیدرمنطقهخلیج


ودرجهتجلوگیریازافزایشنفوذمنطقه
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فارس ،جهان عرب و جهان اسالم متمرکز گردید (برزگر .)762 :7911 ،یکی از جلوههای
مخالفت عربستان با انقالب اسالمی ایران «مخالفت وهابیت با مذهب شیعه بود که با سیاست
منطقهایعربستانسعودیازسال7313مبنیبرمهارایرانآغازشد.ریاضوحاکمانسنیآن
چالشامامخمینیعلیهآلسعودرادردههبعدیتهاجمبهمذهباهلتسننقلمدادمیکردند.
ازاینرو،گسترشاحساساتضدشیعیوتقویتهویتسنیدرمنطقهبرایآلسعودضرورت
بسیاری پیدا کرد (حاجی یوسفی .)691 :7911 ،از جنبه دیگر برخی تحلیلگران اولین نگرانی
دولت عربستان نسبت به ایران را« :شعارهای انقالبی ایران و الهامبخشی گروههای شورشی در
منطقهارزیابیکردهومعتقدندکهاینامرمیتواندبهثباتوامنیتکشورهای عربیلطمهوارد
سازدوبرهمیناساسایرانرایککشورتهدیدگرمحسوبکردند»(.)Rizwan, 2014عربستان
نگرانتأمینمالیگروههایشورشیوشبهنظامیانتوسطایرانبودهوهستند

ازیکمنظردیگر«:
زیراتصورآنهابرایناستکهاینکارمیتواندبهافزایشدایرهنفوذایراندرمنطقهکمککند
هایدخالتایراندرکشورهایعربیرافراهممیکند»

کهدرصورتتحققاینجریانزمینه
(2014

 .)Rizwan,این در حالیست که ایران پس از انقالب به شدت دنبال یک سیاست

ضدآمریکاییدرمنطقهخاورمیانهاستوبنابرهمیناصل،ایرانعربستانسعودیرابهعنوان
عامل ایاالت متحده امریکا در منطقه خلیج فارس قلمداد کرده است (2014

 .)Rizwan,از

آنجاییکهکشورهایمنطقهخاورمیانهبهخصوصعربستانسعودیازنفوذروبهگسترشانقالب

ایران در هراس است لذا مهار انقالب ایران برای کشورهای منطقه بسیار مهم بود تا جائیکه
عربستانسعودیازطریقهمکارینزدیکباعلمایوهابیاستراتژیمهارمذهبشیعهرادنبال
کردهتاضمنبیانتفاوتمذهبشیعهازمذهبتسنن،مانعازتأثیرایدئولوژیکیانقالباسالمی
ایراندرمنطقهشوند(حاجییوسفی.)69:7911،بنابراینشیعهستیزییکیازموضوعاتمهمی
بودکهبهطورکلیجامعیتسنیحاکمدرجهانعرببااغراقبیشازاندازهدرقالبیککلید
بهرهبریایرانازآنناممیبردند(برزگر.)777-776:7911،ازنظر

واژهبهنام«هاللشیعی»
سعودالفیصلنگرانیعربستانیهااز هالل شیعیبهرهبریایرانمبتنیبرماهیتایدئولوژیکی

هابهایرانودرنتیجهبهرهبرداری

انقالبایران،بسیجتودههایشیعیجهانعرب،وفاداریآن
فرصتطلبانهوگسترشخودخواهانهایرانازپتانسیلهایجهانعرباست(برزگر.)773:7911،

همانگونه که «نظریه پخش» تأثیر رابطه انقالب اسالمی برکشور عربستان را مورد واکاوی و

)وبرخیهانیزانقالبایرانرایکانقالب

تحقیققراردادهاست(شکویی777– 776 :7924،
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سرنوشتسازدرتاریختلقیمیکنندازآنجهتکهعالوهبرترسکشورهایمنطقهازانقالب

مذکور،امریکاییهانیزازاینجریانانقالبیدرسال7313بهشدتغافلگیرشدهزیراآنهانهتنها

یکیازمتحدانخودراازدستمیدهندبلکهازایدهتحرکوتأثیرانقالبایراندرعربستان
سعودیولبناندرکنارمرزهایاسرائیلاحساسخطرمیکردند»( .)Schwanitz, 2003ازطرفی

باتوجهبهاینخطرات،کشورهایعضوشورایهمکاریبهرهبریعربستانتوافقکردهاندکه

ایدراهپیروزیرابرهرخیزشعمومیدرمنطقهخلیجفارسبست(محمدیان.)63:7936،بااین

ب
رسدروابطایرانوعربستانبهعنواندوبازیگرمنطقهایباتوجهبهمتغییرهایی


اوصافبهنظرمی
همچونمسائلایدئولوژیکی،سیاسی،امنیتیواقتصادیبهمنظورحفظویاتغییرموازنههمواره
درحالتغییروتحولبودهکهفرایندمذاکراتواجرایبرجاموتأثیرآنبررابطهایندوکشور
مزیدبرتحوالتحاکمبرروابطبینایندوکشوراست.
رابطه برجام و تأثیر آن بر کنش اقتصادی عربستان علیه ایران
برنامه جامع اقداممشترک ()JCPOAبین ایرانو  6+7ورسیدنبهتوافقبرایاجرایاین
برنامه ،اثرات مهمی بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیکی دو کشور ایران و عربستان
گذاشت .ازدیدگاه عربستانتوافقهستهای بهجایاینکهمانعظهورایرانبهعنوانیکقدرت
هستهایشودآنراتقویتکرده،ضمناینکهازمنظربرخیتحلیلگران«برجامجنگهاینیابتی
فوقنشانمیدهدعربستانبرایمقابلهوجلوگیریاز

رادرمنطقهتشدیدکردهاست» 7.مطلب 
احتمالتغییرجایگاهایراندرمنطقه،فعاالنهدرتصیمگیریهایاوپکواردشدهتابهاینصورت

یدهد عربستانبهعنوانیک
بتواندبهنتایجدلخواهبرسدبنابرایندراینراستامطالعات نشانم 
کنشگرنفتیاقداماتمختلفومتفاوتیازجمله اقدامبهافزایشتولیدنفتدربرابرایرانانجام

داده است که در راستای تحلیل بهتر موضوع ،به نمونههایی از این دست کنشها در قالب
سناریوهایزیراشارهمیشود.


الف -سناریوی رفتار انفعالی عربستان و نقش آن در کاهش قیمت نفت در سال 4102

کارشناسان حوزههای نفتی روند کاهش قیمت نفت به کمتر از  13دالر در سال  6374را
دستمایهطرحاینسؤالکردندکهچراعربستاندربرابراینکاهشقیمت،نقشانفعالیبهخود

بهعملآورده«رفتارانفعالی»عربستانرامؤثر در

گرفتهاست؟ تحلیلگراننفتیبراساسآنالیزهای
.7گروهسیاسی،تاریخانتشار.http://www.washingtoninstitute.org،7936/3/71
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کاهشقیمتنفتارزیابیکردند.ارائهدهندگاناینسناریومعتقدندروندفزایندهنامتعارفنفت

یباالینفتامکانپذیرشدهواینامرموجبافزایشعرضه

امریکایشمالیدرشرایطقیمتها
وارداتایاالتمتحدهودرنتیجهکاهشقیمتنفتشده

نسبتبهتقاضادربازارجهانیوکاهش
است .بنابراین اقدام عربستان در تنظیم بازار و حفظ قیمتها محرکی برای توسعه بیشتر نفت
نامتعارفوعدمتوانبیشترعرضهوتقاضاوهمچنینکاهشاهمیتاستراتژیکعرضهاوپکشده
است.

ب -سناریوی مقابله با دولت اوباما و حفظ اهمیت استراتژیک نفت خود

سناریوپردازانمعتقدندعالوهبرمشکلمذکوردرسناریواول،عربستانبهدلیلنادیدهگرفته
شدنمنافعآنکشوردرسوریهوعدمموافقتایاالت متحدهامریکادرتغییردولتبشاراسد،

هستهایباایرانو
عدمتجهیزکاملمخالفاندولتاسدوازهمهمهمتربهدلیلروندتنشزدایی 

عدمتوجهبهدغدغههایامنیتیعربستانونیزترسازمعاملهسیاسیغربباتهراندرموردحفظ
دولتاسدوهمکاریدرسرنگونیداعشباایاالتمتحدهدرتعارضرفتاریاست.بهباوراین

گروهنتیجهاینتعارضانفعالعربستاندرکنترلکاهشقیمتنفتاست.

ج -سناریوی تبانی با دولت اوباما برای محدودسازی قدرت روسیه و ایران

طرفداران این سناریو معتقدند کاهش قیمت نفت کوتاهمدت بوده و انفعال عربستان برای
کنترلرفتارروسیهدرمورداوکراینوحمایتازدولتسوریهاست.طرفداراناینسناریوبراین
مدتخواهدبودکهایاالتمتحدهوعربستانهر


کهکاهشقیمتنفتبهایندلیلکوتاه
نظرند
دونیازمندقیمتباالینفتیهستند.اولیبرایتداومتوسعهمنابعنامتعارفداخلیودومیبرای
طرحهای توسعه نفتی و اجتماعی وبرای تأمین نیازمندیهای داخلی و جلوگیری از سرایت

تحوالتبهارعربی(بیداریاسالمی)بهخاکخوداست(صفوی.)12-13:7934،درارتباطبا
اینکهتاچهحددرپشتپردهکاهشقیمتنفتسناریویخاصیوجوددارد«اندیشکده کیتودر
یادداشت عضو ارشد این مؤسسه به موضوع کاهش شدید قیمت نفت و پیامدهای مخرب آن بر
سه کشور ایران،روسیه و ونزوئال پرداخته است .وی بر این باور است سقوط بهای نفت و شرایط
کنونی حاکم بر بازارهای جهانی نفت سبب بروز مشکالت مالیو اقتصادی برای دو کشور ایران
و روسیه شده است وتأکیدمیکند مقامات امریکایی و غرب امیدوارند این مشکالت ،ایران و
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روسیه را وادار سازد تا مواضع خود را تغییر داده و امتیازاتی را به غرب بدهند»7.اماافزونبراین
بایددیدکهچهچیزیسرمنشأاقدامعربستاندرکاهشقیمتنفتبودهاست؟«در پی کاهش
شدید قیمت نفت در ماههای انتهایی سال  6374واوایل سال ،6376بسیاریازکشورهای عضو
بیسابقه درآمدهای نفتی شده
وغیرعضواوپک که به دلیل افت شدید قیمت نفت دچار کاهش  
بیسابقهتولیداتنفتی خود،درپیکاهشقیمتو
بودند،عربستان رامتهم کردند کهباافزایش 
ضربه به تولیدکنندگان نفتی است .دولت روحانی نیز در همین رابطه در ژانویه  6337میالدی
عربستانسعودیوکویترامتهماناصلیافتقیمتنفتمعرفیکردوایندوکشورراتهدید
به متضرر شدن از این تصمیم خود کرد» 6.امادرپاسخبهایناتهاماتعلیالنعیمیوزیرنفت
عربستانسعودیمیگوید«:درموردسیاستنفتعربستانسعودیحدسوگمانهایبسیاریبر
پایهاطالعاتنادرستزدهشد.مابهدنبالسیاسیسازیمسئلهنفتنیستیم،مسئلهبرایتجاریست
ومیزانعرضهوتقاضااست»سهیلبنمحمدالمزروعیوزیرنفتاماراتمتحدهعربینیزدراین
هیچتوطئهچینی وجودنداشتهوهیچکشوریهدفقرارنگرفتهاست .بازار

بارهمعتقداست«:
اینگونهاستوبهاینفتدرآنباالوپایینمیرود».اماوالدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیهدر

گفتوگوهای
این رابطه بر این باور است که« :همه ما شاهد پایین آمدن بهای نفت هستیم و  
بسیاریدراین خصوصبهعملآمدهکهآیاپایین آمدنبهاینفتمیتوانسته نتیجهتوافقبین
عربستانسعودیوامریکابرایمجازاتایرانوتحتتأثیرقراردادناقتصادهایروسیهوونزوئال
باشد؟ اما آیا پایین آمدن بهای نفت بخشی از برنامه امریکا و عربستان سعودی برای آسیب
اقتصادی به روسیه ،ایران و ونزوئال بوده است»؟ حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،در این
خصوصمعتقداست« :دلیلاصلیکاهشبهاینفتخامتوطئهسیاسیکشورهاییخاصعلیه
منافعمنطقهو جهاناسالماست».علیالنعیمیوزیرنفتعربستانسعودیخالفاینمسئلهرا
یکند؛ النعیمی مدام اتهامات در خصوص دست داشتن عربستان سعودی در توطئهچینی
ادعا م 
برایپایینآوردنبهاینفتراردکردهاست.بهعبارتدیگرپسچراعربستانسعودیبهطور
یآوردنادیده
ناگهانیراهبردیراکهامکانفروشنفتبهقیمتیدوبرابربهایکنونیرافراهمم 
گرفت؟ چرا نعیمی باید تا این اندازه مشتاق کاهش بهای نفت و سقوط آزاد بازارهای سهام
خاورمیانهباشد،کسریبودجهعربستانسعودیرابهباالترینمیزاندرتاریخاینکشوریعنیپنج
.7گروهاقتصادی،تاریخانتشار.http://www.eshraf.ir،36/1/77
.6گروهسیاسی،تاریخانتشار.www fardanews.com،34/7/71
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یثباتی مالی گسترده ایجاد کند؟ لری الیوت
درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و ب 
روزنامهنگار گاردینبراینباوراستکهامریکاوعربستانسعودیدرتوطئهبرایکاهشبهای

نفتخامدستدارند .ویدراینزمینهبهدیدارجان کری وزیرامورخارجهامریکاباملک
عبداهللپادشاهعربستاندرماهسپتامبراشارهکرد کهمقاماتدوکشوردرایندیدارتوافقکردند
برایآسیبرساندنبهایرانوروسیهتولیداتنفتخامراافزایشدهند.الیوتدرمقالهخودکه
یکند»نوشت«:واشنگتنباکمکمتحد
تحتعنوان«امریکاازنفتعلیهروسیهوایراناستفادهم 
سعودیخودسعیداردبااشباعبازارکهازپیشبهاینفتخامدرآنکاهشیافتهبود،بهاینفت

درحالیکهدولتهایایرانوروسیهبهشدتبهصادراتنفتوابسته

رابیشازپیشپایینآورد.

فرضکهپایینآوردنبهاینفتبهتعاملسادهترباایندوکشورکمککند.جان

هستند ،به
کریدرماهسپتامبرباملکعبداهللتوافقکردهاستتاعربستاننفترابهقیمتیپایینترازبهای
بازاربهفروشرساند.چنینتوافقیمیتواندتوضیحیمنطقیباشدبرایکاهشبهاینفتآنهم
ییافت.
یبایست افزایش م 
یها در عراق و سوریه بهای نفت م 
در زمانی که با توجه به ناآرام 
عربستان سعودی در میانه دهه  7313نیز اقدامی مشابه صورت داده بود .در آن زمان ،انگیزه
عربستانسعودیدرجغرافیایسیاسیبرایپایینآوردنبهاینفتخامبه کمترازدهدالربرای
یثبات کردنرژیم صدامحسینبود .به گفتهکارشناسانمنطقهخاورمیانه ،اینبار
هربشکه ،ب 
انگیزهعربستانتحتفشارگذاشتنایرانووادارکردنمسکوبهخودداریازحمایتازبشار
اسددرسوریهاست».اماتئوریالیوتدراینزمینهتاچهاندازهصحیحاست؟والدیمیرپوتیندر
اینبارهچندانمطمئننیست،برخالفمورالس،مادورووروحانی،رئیسجمهورروسیهازمقصر

دانستن عربستان سعودی و آمریکا در کاهش بهای نفت خودداری کرده است .ایتارتاس
درمقالهایدربارهعواملاحتمالیکاهشبهاینفتبهنقلازپوتیننوشت«:صحبتهایزیادیدر
برخیمیگویندتوطئهای ازسویعربستانسعودیوامریکابودهاستتا

اینبارهشدهاست .
ایرانرامجازاتکنندواقتصادروسیهراتحتفشارگذارندوبرونزوئالاعمالنفوذداشتهباشند.
یکند.
بههرصورتاینواقعیتکهعربستانسعودیدربازاراعمالنفوذکردهاستتغییرینم 
مسئلهقابلتوجهانگیزههای احتمالیعربستانبرایچنیناعمالنفوذیاست .توماسفریدمن در
نمیدانماینتنهاتصوراتمناستیاجنگ
ادعامیکند « :

روزنامهنیویورکتایمزدرمطلبی 
جهانینفتدرحالوقوعاستکهدرآنامریکاوعربستانسعودیدریکجبههوروسیهو
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اومیگوید«:درحالیکهعواملگوناگونیدراقتصادجهانیدر
ایراندرجبههمقابلقراردارند؟ 
کاهش بهای نفت خام مؤثر بوده ،هیچ شکی وجود ندارد که هماهنگی واشنگتن با اوپک و
عربستانسعودیدرزمینهافزایشتولیداتبهکاهشهرچهبیشتربهاینفتمنجرشدهاستهیچ
شکیوجودنداردکهعربستانوآمریکادرزمینهکاهشبهاینفتخامبایکدیگرهماهنگ
بودهاند» 7.با توجه به تحلیل آقای مایک ویتی اینکه در بازار جهانی کشورها برای دستیابی به

اهدافومقاصدخودازنفتبهعنوانیکسالحاستفادهکنندبعیدبهنظرنمیرسد.


عربستان و استفاده از سالح نفت در جهت بایکوت جمهوری اسالمی ایران
اکنونآیاواقعادالیلیوجودداردکهعربستاندرتقابلباتغییرجایگاهژئوپولیتیکایرانکه

متاثر از توافقنامه برجام باشد به طور ویژه از سالح نفت علیه ایران استفاده کنند؟ سیمون
هندرسون6درمقالهنفتکهموضوعآن؛اسالموتأثیربرجامبراقداماتعربستاندرمقابلایران
هستهایواحساساینکهایراندرحالبهچالش
ینویسد«:باناامیدشدنعربستانازتوافق 
است،م 
یرسد ریاضبرایافزایشفشاردو
کشیدننقشرهبریعربستاندرجهاناسالماست،بهنظرم 
فرقهای و دیگر تاکتیکها آماده شده است.
جانبه به ایران ،از طریق تولید نفت و تحریکات  
ینیابتیدرخاورمیانهودرگیریهایلفظی

جنگها

هندرسون دراینمقالهمعتقداستدرطول
دررسانهها،عربستانسعودیازنفتخودبهعنوانیکسالحبرایمحدودکردنمنافعاقتصادی
.بهگونهایکهایننوعاستراتژیباعث
ایرانازبرجاموبرانگیختنخشمتهراناستفادهمیکند 
بستانطیسالهایاخیرباپاییننگهداشتنقیمتنفتفشاررابرایرانافزایشدهد»(

شدهعر
9.)Simon, Henderson 2016درهمینراستامجلهسیاستخارجیامریکادرتأییدجنگاقتصادی
یدهددرمقابلهباایراندرعرصههاییکهدارای
ینویسد«:عربستانترجیحم 
عربستانعلیهایرانم 
قدرت ویژه است از جمله عرصه اوپک و نفت علیه آن اقدام کند .حتی اگر قیمت نفت در
نترینسطحخودقرارگیرد.همانطوریکهقیمتپاییننفتدر77سالگذشتهبیسابقهاست
پایی 
وبرخالفاینکاهشقیمتنفت،عربستانهمچنانمصممبهافزایشتولیدنفتاقدامکند.مجله
مذکوردرادامه معتقداستایرانبامشکالتیهمچونتورموبیکاری72/6و73/4درصدمواجه
استکهموضوعافزایشتولیدمنجربهکاهشقیمتنفتمشکالتایرانرابهطورمضاعف
.7ویتنی ،تاریخانتشارhttp://www.irdiplomacy.ir،7939
.9هندرسونhttp://www.washingtoninstitute.org،7936/4/66،

2. Simon Henderson
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یافزاید:عربستانسعودیبهدلیلنگرانیازنقشروبهرشدایران
افزایشدادهاست.اینمجلهم 
یکند .همانگونه که این نوع رفتار وکنش ،در رابطه با
در منطقه از سالح اقتصادی استفاده م 
اقتصادسیاسیبینایرانوکشورهایخلیج فارسنیزموردتوجهعربستانبودهاست.همچنین
عربستان درجنگاقتصادیعلیهایرانپروازهایهواییوروابطتجاریخودراباایرانمتوقف
کردهاست.کمپینتحریمکاالهایایرانیدرعربستانتشکیلشدهاست.بویژهکاالهایمصرفی،
بسیاریازتجاروفروشندگاناقدامبهحذفکاالهایایرانیازقفسههایموجوددرفروشگاهها
کردهاند.کشورهایدیگرعربهمپایعربستاننیزدرکشورهایخودهمینکارراکردهاند.

بههمراهسایرکشورهایاقمارخوددرشورایهمکاریخلیجفارسودر

عالوهبراینهاعربستان
قالبیکبلوکعربیدربرابرافراطگراییایرانودخالتآنکشوردرامورکشورهایعربی

ستادهاند و آنها از نفت به عنوان یک سالح کارآمد به ایران و برنامههای آن کشور فشار
ای 
یآورند»(7.) Simon, Henderson 2016ازجهتدیگربراساسنظر«سوزانمالونی»کارشناس
م 
اقتصادایراندراندیشکدهربوکینگز،کاهشبهاینفتواستفادهازآنبهعنوانیکسالحبا

یاش مانندایرانوروسیهمنطبق
منافعژئوپولتیکعربستانبویژهدرراستایتضعیفدشمناناصل 
ینویسد« :تهران در اثر کاهش بهای نفت تحت فشار است .او یادآوری
است .وی درادامه م 
بودجهایخودراکهبراساس

میکندکاهشبهاینفتدولتروحانیراوادارکردکهارقام

نرخ 16دالربهازایهربشکهنفتتنظیمکردهبود،بهازایهربشکهنفتبرمبنای 43دالر
تههای به دست آمده ازگزارش راهبردی اندیشکده آمریکایی
اصالح کند» 6.بعالوه اینکه یاف 
یکند «کاهشقیمتنفت»برایاقتصادایرانمایهدردسرخواهدبود،افزایشحجم
پیشبینیم 

طرحهایخودبکاهد،ازارزش
یکندازهزینه 
صادراتراکندمیکند،دولتجدیدرامجبورم 
ریالکاستهمیشودوبنابرایندولتبرایجبرانکسریدرآمدبایددرآمدهایمالیاتیراافزایش
دهد.باتوجهبه«کاهش23درصدی»قیمتنفت،ارزشمندترین کاالیایرانکهحجموسیعیاز
صادرات و عایدات این کشور را تشکیل میدهد ،برخی کشورهای  6+7حین مذاکره بر سر
هستهای ایران امیدوار بودند این شوک وارد شده به جمهوری اسالمی ایران «فشار
پرونده  
رابرایچانهزنیوگرفتنامتیازبیشترازایرانبهآنکشورواردآورد (Simon,

اقتصادیموثری» 
2016

 .)Hendersonبرخی نویسندگان اینگونه اقدامات عربستان را درمسیر یک کنشگر

.7گروهاقتصادی،تاریخانتشارhttp://rawabetcenter.com،7936/9/69
.6گروهسیاسی،تاریخانتشار http://www.eshraf.ir،36/1/77
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میانهازبسیاریجهاتبیسابقه

توسعهطلبارزیابیکردهومعتقدند«:حالوهوایکنونیخاور
است.واقعیتانکارناشدنیایناستکهگسلهایهویتیدرمنطقهسختفعالشدهاستودر
سایهآن،شماریازکشورهایمنطقهازحاشیهنشینیوانفعالدرسیاستخارجیدستکشیدهو

به کنشگری توسعهطلبانه روآوردهاند که عربستان در این زمینه جایگاهی ویژه دارد
(دهشیار.)97:7934،همانچیزیکه«لیکومورگان»ازآنبهعنوانسیاستجهانیقدرتهای
بزرگبابازیمتقابلوپیچیدهمیانعواملمنطقهایازآنیادمیکنند(محمدیان.)66:7936،



برجام عامل تسریعکننده کنشهای اقتصادی عربستان در محدودسازی منافع ج.ا.
ایران
سوالیکهمطرحمیشودایناستکهبرجامبهچهمیزانیدرافزایشکنشهایاقتصادی

عربستانبهمنظورمقابلهباتغییراحتمالیجایگاهایرانحینمذاکراتوبعدازتوافقنامهتأثیرداشته

است؟بایدبهمواردیکهدراینرابطهازنگاهتحلیلگراننفتیواقتصادیبیانشدهدقتداشت.
درهمینرابطهمقاله «نفت واسالم :سیاست عربستان بعد از برجام» به صراحت اعالممیدارد «
عربستان از نفت،به عنوان یک سالح برای محدود کردن منافع اقتصادی ایران ،که قرار است از
کندوبنابرهمیناصلعربستان طی سالیان

قبل اجرای برجام ()JCPOAبه دست آید استفاده می
گذشته در مواردمختلفیبا افزایش تولید نفت وصادرات آن ،قیمت نفت را به زیر  96دالر
رسانده،ضمناینکهنهاییشدنبرجام برشدت اختالفات بین عربستان وایران و حتی فراتر از
اینها در مناطقی که به صورت نیابتی ازطرف ایران وعربستان صورت گرفت افزوده است»7.
درهمینرابطه،مقاله «عربستان -ایران ومدل بایکوت» بهنحویدیگر مؤید استفاده عربستان از
سالح نفت علیه جمهوری اسالمی ایران در منطقه است .این مقاله معتقد است « :امروزه در
بینالمللی کمتر از ابزارهای نظامی در جهت دستیابی به اهداف سیاسی استفاده
منازعات  
مخربتر در رویاروییهای کشورها استفاده

گونهای 
یشود .اما استفاده از سالح اقتصادی به 
م 
یگردد .زیرا سالح اقتصادی یک سالح مؤثراست .کارشناسانمعتقدندتحریم واستفاده از
م 
سالح اقتصادی را در مورد مبادالت تجاری و پیشگیری از واردات و صادرات و فریز کردن
روابط اقتصادی یک کشور از طریق اعمال فشار بر روی کشور هدف برای رسیدن به منویات
مدلهااست .تنشهای سیاسی و
موردنظر استفاده میشود که مدل ایران وعربستان یکی از آن  
.7هندرسونhttp://www.washingtoninstitute.org،7936/4/66،

برجام و تأثیر آن بر کنشهای اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با ایران

118

دیپلماتیک میان ایران و عربستان و تأثیر آن بر روابط این دو کشور در چارچوب کنشها و
سالحهایسیاسیقراردارد.اماراهحلدیگر،استفادهازسالحاقتصادیاستکهدراینبازیدو
طرف ایران و عربستان در صدد تنبیه همدیگر از طریق اقدامات اقتصادی هستند .جنگی که
عربستان سعودی از طریق استفاده از سالح نفت علیه ایران در اوپکبرایجلوگیریازافزایش
هستهای به کار گرفت .با توجه به فشار اقتصادی ناشی از
نفوذوکسبپرستیژناشیازتوافقنامه 

تحریمهاعلیهایرانو کاهش ذخایرارزیآنکشور،موجبشد بهصورت جدیایران را تحت
تأثیرقرار دهد .اما ایران در حال حاضر قصد دارد با افزایش تولید نفت وصادرات این ماده مهم
کوتاهمدت و بلندمدت بر این مشکالت فائق آید و بتواند با عربستان مقابله کند» 7.تاریخ
در  
گذشتهنیزمویداینموضوعاستکهاستفادهازسالحنفتبرایاولینباردراکتبرسال7319از
طرفکشورهایعربیعلیهغربدرجنگموسومبه«رمضان»بهکارگرفتهشد.بهنحویکه
استفادهازاینحربهباعثشدقیمتنفتاز،9/77به6/773دالردرهربشکهبرسد.درواقعاین
نخستینباربودکشورهایعربازنفتبهعنوان«سالح»غربراموردتهدیدقراردادند.یک
سالبعدازشکنفتیاعرابعلیهغرب،اعراببرایدومینبار درژانویهسال 7314ازسالح
نفتعلیهکشورهایمذکوراستفادهمیکنند کهاینبارقیمتنفتبهمیزان 77/62دالردرهر
یرسد (فوییه .)724 :7921 ،لذا به خوبی دیده میشود که استفاده از سالح نفت علیه
بشکه م 
کشورهدفهموارهدرطولتاریخنفتوجودداشتهاست.بنابرایننقشسالحنفتوتحریم
آنچناندرروابطکشورهامهمارزیابیمیشود که«رابرتمیسون»6درتحلیلخودسیاستهای

نفتی،ازجملهتولیدنفت،قیمتگذاریوامنیتعرضهوتقاضا،عواملمهماثرگذاردرروابطو

ههرحالبهنظرمیرسد

یکند(میسون.)91:6374،ب
منطقهایایرانوعربستانتلقیم 
رقابتهای 
عربستانبااستفادهازسالحنفتدرمقابلهبابازخوردهایناشیازمذاکراتهستهای،تغییرجایگاه

منطقهای ایران ،اقدام به افزایش تولید نفت و عرضه آن به بازارهای بینالمللی کرده است.
همانگونهکهمیانگینتولیدنفتساالنهکشورمذکوردرفاصلهسالهای 6379-6372کهدر

نمودارهانشاندادهشده،میتواندمویدرفتارهدفمندعربستاندرمقابلهباایرانباشد.نمودارهای

معنیداریکهدرمجموعیرخالففرازوفرودهای مختلفبرآیند.آنهاسیرروبهرشدتولید

راحکایتمیکند.بنابراینبه

نفتعربستاندرخاللماههایآوریل 6379تاپایاننوامبر 6372

نظرمیرسد ادامهافزایشتولیدنفت خام عربستاندرسالهایمذکور اینچشمانداز را بیشتر

.7گروهاقتصادی،تاریخانتشارhttp://rawabetcenter.com،7936/9/69

2. Robert Mason
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کهعربستانهدفیخاصرادنبالمیکند.

تقویتمیکند










شکل  :1نمودار تولید نفت عربستان در سال 3112










شکل  :3نمودار تولید نفت عربستان در سال 3112

شکل  :2نمودار تولید نفت عربستان در سال 3112
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شکل  : 2نمودار تولید نفت عربستان در سال 3112


افزایش یا کاهش تولید نفت ،عربستان در دو راهی تردید
اماواقعیتایناست«عربستانباتوجهبهقیمتهایپاییننفت،بارکودکسریبودجه31
میلیاردیمواجهگشتهودرعینحالذخایرخارجیکهبانکمرکزیراسرپاگذاشتهنیزروبه
کاهش گذاشته ،لذا عربستان در مواجهه با این وضع مجبور شد در راستای سیاست ریاضتی
هفدهونیممیلیارددالرفروشقرضهاوراقبینالمللیداشتهباشد.کاهشحقوقو

تاکنون 71/6
دستمزدکارکنان،افزایشقیمتگازوکاهشیارانههارادردستورکارقراردادهاست»«7.بانکها
نیزاحساستنگناکرده،بهشکلیکهسپردهماهمیبه9/4درصدافتکردهواینرقمبزرگترین
سالگذشتهرانشانمیدهدعالوهبراینمواردجنگباکشوریمنیکیاز

کاهشدرطول66
هایبینالمللیوکسریبودجهآن

دالیلبحراناقتصادیعربستانوافزایشمیلیاردهادالربدهی
کشور است» 6.باتوجهبه جمیع موضوعاتمطروحهمرتبطباکنشهایاقتصادی عربستاندر
افزایشتولیدمنجربهکاهشقیمتنفتنتیجهایکهحاصلشدهایناستکه«:کاهشقیمت
باربودهاست.ریاضمیبایست 733میلیارددالرازداراییهایشرا


سعودنیززیان
نفتبرایآل 
برایجبرانکسریبودجهکنونیاشبهفروشبرساندبههمینخاطرموسسه«استانداردندپورز»

رتبهاعتباریاینکشوررابه«آمنفی»کاهشدادهاست.بنابراینبرخالفاینزیانواردشده،
1. Gablinger,https://www.forbes.com
.6کرر،تاریخانتشارhttps://www.Ft.com،7934
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کشورمذکورباتولیدناخالصداخلیحدود163میلیارددالریودیگرذخایرهمچون«صندوق
ثروتهای حاکمیتی» به ارزش حدود  133میلیارد دالر و صندوق بازنشستگیاش که از

فشارگستردهایراعلیههر

میتواند
میلیارددالریبهرهمیبرد؛ 

سرمایهگذاریخارجیحدود13

مایهگذاری در ایران را ارزیابی میکند وارد کند» 7.درمجموع با توجه به
فردی که انجام سر 
نوساناتمیزانتولیدنفتعربستانوقیمتاینفرآوردهمهم،سوالایناستکهچگونهعربستان
یکند؟ «در حالی که بنا برآمار
این نوسانات ،تولید معطوف به کاهش قیمت نفت را توجیه م 
منتشره43،درصدتولیدناخالصداخلی33،درصدازدرآمدهایحاصلازصادراتآنکشور
مبتنیبربخشنفتاستوتحوالتبازارهایجهانیمیتواندبهراحتیبهاینکشورآسیبوارد
کند.درپیکاهششدیدقیمتنفت،کهحاصلبازخوردافزایشتولیدنفتوعرضهآنتوسط
تولیدکنندگاننفتوباالخصعربستانسعودیبهخریدارانجهانی است.رشداقتصادیعربستان
درصدکاهشیافت.همینگزارشنشانمیدهدکهاینرشددر

سعودیدرسال 6376به 9/4
بخشهایغیرنفتیدرعربستان
سال6372به7/7درصدرسیدهکهبهشدتاینرشدپایینآمده .
کردهوبرایسالهای6372و6371رشدتولید

9/2درصددرشرایطواقعیدرسال6376رشد
ناخاصداخلیغیرنفتینیزبیشترکاهشپیداکرده.همچنینکاهشقیمتنفت،منجربهضعت
مالیدولتعربستانگردید.بهگونهایکهدرآمددولتدرسال6376بهمیزان46درصدکاهش

یدهد.
ودرعینحالکسریبودجهآنکشوردرهمینسالبهمیزان71درصدافزایشرانشانم 
عربستانبرایمقابلهبااینمشکالتمیخواهدازطریقسیاستاقتصادیافزایشمالیاتبرارزش
افزودهاقدامکندوبههمینمنظوراستکهآنکشوردرماهآوریل 6376طرحبلندپروازانهای
یکندکهعربستانسعودی
برایهدایتاقتصادیتاسال6393راارائهمیدهد.این طرحتأکیدم 
یخواهد سهمخودراازصادراتغیرنفتیدرتولیدناخالصداخلیغیرنفتیازمیزان72درصد
م 
به63درسال6393برساند.امابهزعمنویسنده،چگونگیرسیدنبهاینهدفاهمیتدارد»6.


عربستان و تداوم سیاستهای تهاجمی اقتصادی علیه ایران
بررسیهانشاندادعربستانباتوجهبهافزایشتولیدنفتودرنتیجهکاهشقیمتنفتدر
بازارهای جهانی ،متحمل خسارات فراوانی میشود .اما چرا آن کشور روند افزایش تولید را
.7گروهسیاسی،تاریخانتشارwww.eshraf.ir،36/9/1
2.Marcel.https://economics. rabobank. com
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همچناندردستورکاردارد؟بخشیازپاسخبهاینسوالرابایددرمقاله«چراعربستانشمشیررا
شواهدنشانمیدهدعربستان از

رصدکرد.اینمقالهمینویسد«:

از روی علیه ایران بسته است» 
وهمزمان با روی کار آمدن ملک سلمان سیاست افزایش تنش علیه
آغاز سال  6376میالدی  
سعودیها از تمامی ابزارها و امکانات

یکند .درحال حاضر 
جمهوری اسالمی ایران را دنبال م 
خود برای تضعیف قدرت ایران در جهان اسالم استفاده میکنند ودر تالش هستند ایران را در
سوریه ،یمن و عراق به چالش بکشاند .هدف اصلی عربستان بیشتر بر روی محدود ساختن
فرصتهای تهران برای دستیابی به موفقیتهای بعد از برجام متمرکز گشته است تا به این

وستیزهجویانهسعودیهاباپایینآوردنقیمتنفتبه

صورتوازطریقاعمالاستراتژیکنونی
هدف خود دست یابند»« 7.تحلیلگران بخش دیگر از دالیل افزایش تولید نفت عربستان را به
سعودیها برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات هستهایتلقیمیکنند.عربستان

شکست تالشهای 
منطقهای،یعنیحمایتازبشاراسد،حوثیهادریمن
گرفته،ایرانرابهتغییرسیاستهای 
تصمیم 
مجموعهای از سیاستها از قبیل ایجاد

و منفعل شدن در عراق وادار سازد.به این منظور عربستان 
بینالمللی،منزویکردنایراندرجهاناسالم،جنگنیابتیدرسوریهویمنوحداکثرفشار
فشار 
ازطریقپایینآوردنقیمتنفتبهکارگرفتهاست»6.
استهای اقتصادی عربستان و مقایسه آن با نظرات «توماس شیلینگ،
در تحلیل عملکرد سی 
میبینیم عربستان برای جلوگیری از موفقیتهای ایران ،با تکیه بر «بازی غیرعقالنی و هیجانی»

دستیابی به منافع موردنظر بودهکهحاصل این نوع کنش موجب ایجاد اشکاالت عدیده
درصدد  
اقتصادیبرایهردوکشورایرانوعربستانبهعنواندوبازیگرمهممنطقهدربحثمربوطبهقیمت
نفت خام گردید که زمینهساز بسیاری از مشکالت اقتصادی در ایران وعربستان وهمچنین سایر
طرفهاییکفرآیندچانهزنیتنها
کشورهایتولیدکنندهنفتدراوپکشد.شلینگمعتقداست 
تحت انگیزش نیاز به حصول توافققرارندارند.بلکهمنافع واگرا هستندکهجستجویهمگرایی را
ییابیمافزایشتولیدنفتعربستان،عالوه
پیچیدهمیسازد(بزرگیوطیب.)137:7916،اکنوندرم 
برکاهش شدید قیمت نفت برایران ،کشور عربستان رانیز تحت تأثیرشدید خود قرار داده،به
نحوی که فاینشنال تایمز در مطلبی با عنوان« :پایین بودن قیمت نفت و تحت شعاع قرار دادن
عربستان»«آثار کاهشقیمتهاینفتبرعربستانبه عنوانیکتراژدی برآن کشورحاکماست.
.7گروهسیاسی،تاریخانتشارhttp://www.eshraf.ir،36/1/77
.6گروهسیاسی،تاریخانتشارhttp://www.eshraf.ir،36/1/77
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هزینههای مصرفکنندگان عربستانی به شدت کاهش پیدا کرده است .مشکالت اقتصادی ضربه
مصرفکنندگان وارد کرده است.رشد

ساختوساز و نیازمندیهای 

سختی به خصوص در بخش 
توسعه در مدت سقوط قیمتها طی سالهای گذشته ضعیفترین سرعت وزیردودرصد بوده
رستورانها و بخشهای تجاری بدترین دوران خود را طی کردهاند.وقراردادهای

است.هتلهاو 
آنهازیرهشتدرصددردورانسهماهاولسال6376بودهاند.ازنظرجیسوناینرشدبسیارکمو

بهنقطهپایدارتریبایدبرسد.لذاریاضباکاهش93درصدمخارجدولتبهسقوطقیمتهاینفت
واکنشنشاندادهاست.بانکهانیز احساس تنگنا کرده،به شکلی کهسپردهماهمیبه 9/4درصد
یدهد» 7.درحالیاین
افتکردهواین رقم بزرگترین کاهش در طول  66سال گذشته را نشان م 
همریختگیوآشفتگیاقتصادیدرعربستانبهوجودآمدهکهشاهزادهسلماندرموردچشمانداز
به 
کشورعربستانبهاقتصادآنکشور،گفتهاست«هدفعربستانایجادیک اقتصادپررونقوپایان
یرسدافزایشتولیدنفت
دانوابستگیآنکشوربهدرآمدهاینفتیتاسال6363است»6.بهنظرم 
درتناقضبابرنامههایاصالحاتاقتصادیدرعربستانقرارگرفتهباشد.زیرااصالحاتموردنظر
دریکاقتصادکالن بایدبراساسمحاسباتدقیقودرپیوندبااقتصادجهانیوبادرنظرگرفتن
محذوراتومقدوراتآنکشورصورتبگیرد.عربستانمیداندافزایشتولیدنفتدراینبرههاز
زمانبهشدتقیمتنفتراکاهشمیدهدپسچهدلیلیمیتواندآنکشوربازهمروندافزایش
تولیدنفترادرپیش بگیردوهمچنانیکجانبهوبدونتوجهبهمصالحکشورهایاوپکبهوفور
دردستیابیبهچراییاقدامعربستاندرافزایشتولید

نفترابهبازارهایجهانیعرضهکند.لذا

نفت،همانگونهکهدربحثاستفادهعربستانازنفتبهعنوانسالحدربایکوتجمهوریاسالمی

ایراناشارهگردید«،بهگواهتاریخ،نفتازدهه7323بهعنوانیکیازابزارهایدیپلماتیکاصلی
عربستانسعودیدرپیشبرداهدافسیاستخارجیآنتبدیلشده،زیرااولویتاصلیسیاستهای
خارجی پادشاهی عربستان به شدت متأثر از نفت است (صفوی .)613 :7934 ،مزید بر اینها
هادرکنشهاینفتی


گویدنقشامریکایی
همانگونهکه«ادواردکریپلز» تحلیلگرمسائلنفتیمی

عربستان مهم است .او میگوید« :امریکا بزرگترین مصرفکننده و عربستان بزرگترین
سادهلوحیاستاگرگفتهشودماباسعودیهادربارهقیمتنفت
تولیدکنندهنفتهستند.اینخیلی 
مذاکره نمیکنیم .اگر با آنها درباره قیمت نفت صحبت نکنیم پس درباره چه صحبت کنیم؟
.7کرر،تاریخانتشارhttps://www.Ft.com،7934
.6گروهسیاسی،تاریخانتشارhttps://www. Broking.edu،7936/4/64
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عالقهمندبهقیمتهایپایینبودیم.
«ریچاردمورفی»سفیرپیشینآمریکادرعربستانمعتقداست«:ما 
سعودیهاهمبهخاطرمنافعبلندمدتخودشانطرفداربهایارزاننفتبودند(همایون.)21:7939،
از منظر تئوریک «توماس شیلینگ» معتقد است قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در مصاف
باهمدیگر،اگررفتاریعقالنیوبرپایهچانهزنیمنطقیداشتهباشندبایدبازیراباحاصلجمع

جبریصفردردستورکارقراردهندتابردهردوبازیگردرپیداشتهباشد.امابازیعربستاننهتنها
حاصلجمعجبریصفرنبودهبلکهبهدلیلرفتارهیجانیوغیرعقالنی،برایهردوبازیگرمنطقهای
چیزیجزباختدرپینداشتهاست.پسمیتواننتیجهگرفتسیاستهایامنیتیمنطقهایعربستان
دستیابیبههدفیغیرازمهارایراننخواهدبود.
نشاندهنده افزایشهزینههایعربستان،بهمنظور 

عربستانبااستفادهازذخایرعظیمپولیخوددرصدداستباکاهشقیمتنفتکهخودنیزمتضرر
خواهدبوداقتصادایرانراکهمتأثرازدرآمدهاینفتیاستهدفقرارداده،تابهاینصورتبتواند
بههدفاصلی،یعنیمهارقدرتفزایندهایراندرمنطقهدستیابد.لذاازنظرعربستانوقتیهمچون
هدفیبرآوردهشودعربستاندربحثمهارایرانازطریقافزایشتولیدوبهتبع آنپایینآوردن
قیمتنفت،ضررهایناشیازافتقیمتنفتبرایعربستاندرقبالضربهبهایرانبسیارکمارزیابی
خواهدشد.

عربستان و اتخاذ استراتژی توافق بر سر کاهش تولید نفت
اعضای اوپک بعد از یک دوره شک وتردید با کاهش تولید نفت موافقت کردند .به نظر
نویسندگانیهمچوننایالرزوکوآنجیلینراسکویت«7درابتدااختالفاتایرانوعربستانوعراق
باعثافزایشتولیدنفتدرسال 6374گردید.درنهایتپسازکشوقوسهایفراوانووارد
شدن خسارات و زیانهای سنگین بر اعضای اوپک ،توافق اوپک بر سرکاهش تولید نفت این
تراژدیراتاحدودیپایانداد.فراترازاعضایاوپک،چشمگیرترینهمکاریبرایکاهشدر
توافقبیسابقهروسیهبرایکاهشتولیددیدهمیشود.بهگونهایکهتأثیراینتوافقبربازارهای
جهانیفوریبود.بهنحویکهقیمتنفتمعیاردرنیویورکبهاندازه 73درصدافزایشیافت
تحلیلگرانمتخصصدرامورنفتیمعتقدنددرایناتفاقاتیکهمنجربهکاهشتولیدنفتشد.ایران
هزاربشکهایتولیدنفتدرروزشدهکهاینموجب

تنهاکشوریاستکهمجازبهافزایش 33
گردیدهایراننفتخودراتاسقف 9/1سهمیلیونوهشتصدهزاربشکهبرساند.درحقیقتاین
1.Nayla Razzouk and Angelina. Rascouet
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توافقنامهعالوهبراینکهیکپیروزیبرایایرانمحسوبمیشود.درعینحالیکبازگشتبه
هاینفتیمحسوبمیگرددکهتولیدنفترادرپایانسال


عقببرایعربستاندرعرصهسیاست
6372بهرکورددهمیلیونوپانصدوچهلوچهاربشکهدرروزرساندهبود،باکاهشچهارصدو
هشتاد و شش هزار بشکه ،تولید مذکور را به ده میلیون و پنجاه و هشت هزار بشکه میرساند
عربستاندراینتوافقمتوجهشدهاستکهواقعگراییبویژهدر

تحلیلگراننفتیبراینعقیدهاند«

عرصههایمربوطبهبازارنفتبهترینگزینهانتخابیخواهدبودمهمتراینکهعربستاناحتماالبهاین
نتیجهرسیدهکهدراستراتژیقبلیخودیعنی(استراتژیافزایشتولید)بسیارزیانوخسارتدیده
است،تاجاییکهحتیحاضرشدهبارقیبدیرینهخودیعنیایراناجازهافزایشتولید 33هزار
بشکهدرروزرابدهد»7.واقعیتایناستباتوجهبهنظریهتوماسشلینگاگربازیگرانبربازیبا
حاصلجمعجبریغیرصفرتوجهداشتهباشند؛اینبازیمیتواندبازیگرانرابهسودمتناسببرساند

واززیانبرهاند.زیرااگراقداماولیهعربستانطیسالهایاخیرکهمنجربهافزایشتولیدنفتودر
نتیجهکاهشقیمتاینفراوردهجهانیگردید.ابتدایامروحتیبیشازهمهاینعربستانبودکهاز
اینمعاملهمبتنیبرحاصلجمعجبریصفر-صفرضرررامتحملشد.

نتیجهگیری
هایامنیتیمنطقهایعربستانوهمراهکردنکشورهایعضوشورایهمکاری،نشان

سیاست
هایعربستان،بهمنظوردستیابیبههدفیغیرازمهارایراننخواهدبود.به


دهندهافزایشهزینه
خاطراینکهعربستانبااستفادهازذخایرعظیمپولیخوددرصدداستباکاهشقیمتنفتکه
خودنیزمتضررخواهدبوداقتصادایرانراکهمتأثرازدرآمدهاینفتیاستهدفقرارداده،تا
بهاینصورتبتواندبههدفاصلی،یعنیمهارقدرتفزایندهایراندرمنطقهدستیابد.لذااز
نظرعربستانوقتی همچون هدفیبرآورده شود عربستان دربحثمهارایرانازطریقافزایش
تولیدوبهتبعآنپایینآوردنقیمتنفت،ضررهایناشیازافتقیمتنفتبرایعربستاندر
قبالضربهبهایرانبسیارکمارزیابیخواهدشدواینیعنیپیروزیعربستاندرمصافباقدرت
فزایندهایراناماعربستانچونباسالحنفتخودشنیزبیشترمتضررمیشودبهخاطراینکهاین
کشورفقطباصادراتنفتپابرجاستبهناچارپشتمیزمذاکرهدرموردافزایشقیمتنفتبا
سرانوکشورهایمنطقهنشست.
.7گروهاقتصادی،تاریخنشرhttp://www.bloomberg.Com،7936/4/63
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