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 مقدمه
 عربستانایران رقو خلیجبیدو دیرینمنطقه ایندوکهفارسمحسوبشده از هرکدام

هایعیتدهند.واقهاییازخودنشانمییکنشامنطقهکشوردرراستایحفظویاافزایشتوازن

درافزایشنفوذوقدرتایندوکشوردرتواندیمیمهمیکههامؤلفهدهدتاریخینشانمی

یوایدئولوژیکیاستراتژی،اقتصادی،تیامنیسیاسی،هاحوزهباشدبیشترمعطوفبهمؤثرمنطقه

ازهمهمهم ایرانوعربستانبیشازچندیندههاستکهدرتقابلایدئولوژیاست. کقرارتر،

ازطریقحفظ،ونحویکههرکدامسعیدارندخودرارهبرجهاناسالمتلقیکردهبهگرفته،

ونمایشقدرتبهنفوذسیاسیوایدئولوژیکخوددرکشورهایهدفبیفزایند.باتوجهشیافزا

بین عرصه در اهدافکشورها پیشبرد در پول نقشثروتو به نظر به طبیعی رسدیمالملل،

دستکش در مذکور توانمندیورهای و سرمایه نیازمند اهدافخود، به مالییابی عظیم های

هاییافتهکهدرطولسیاستیااحزابسازمانوهاجنبشها،بتوانندازبرخیگروهتاخواهندبود

یاسالمیایرانازآنجاییکهبرپایهسیاستنهشرقیونهجمهورآنهاقراردارندحمایتکنند.

بین براساسسیاستتجدیدنظرطلبیدرعرصه قالبغربیو تنظیمودر المللیروابطخودرا

بهصورتیکامربدیهیدرتضادباسیاستنیبنابرا.رساندیمسیاستخارجیبهعرصهظهور

اینتضادباعثشدتاکشورهایکهایعملکردهیوهمچنینکشورهایفرامنطقهامنطقهرقبای

د زدهمذکور دامن منطقه در هراسی ایران به موردنظر منافع راستای یهارقابتافزایشور

واضحاستسیاستتجدیدنظرطلبانهامنطقه عربستانشود. ایرانو خصوصرقابتمیان به ی،

انرژیصلح جهتدستیابیبه در راستایتالشاینکشور جمهوریاسالمیدر یاهستهآمیز

بیشازیکدههبینایرانوغربرافراهمآورد.ازطرفیکشورهایموجبگشتهبسترمعارضه

امرموجبنیای،ایرانراموردتحریمقراردادند.اهستهیهاتیفعالغربیوسازمانمللبهدالیل

 پیشبرد نفع به آمده وجود به فرصت این از عربستان تا منطقههااستیسشد در موردنظر ی

-دولتروحانیدرمسیرپیداکردنراهحلیمنطقیبرپایهدیپلماسیبردلذابردارینماید.بهره

 سال در طرف6374برد جدیبا مذاکره به کشورهایتصمیم به که کننده 6+7هایمذاکره

اینامه.توافقدیگرد«نامهبرجامتوافق»معروفهستندگرفتکهماحصلاینمذاکراتمنجربه

مذاکرا آغازین فرایند در دستکه تا ت به طرفین برجامتوافق»یابی نامه برایبازتاب« هایی

واکنش نتیجه در و هدفعربستان با مقاله این لذا داشته، پی در مذکور کشور برای هایی

هایاسنادیمبتنیبرتکنیکروشکارگیریبابهکندهاتالشمییابیبهدالیلاینواکنشدست
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فیش نظریه از استفاده بازیبرداریو اقتصادی در«توماسشیلینگ»های تحقیق کنکاشو به

دهد پاسخ پرسش این به عربستان، عملکرد و مواضع رویکردهایهاکنشکهچگونگی و

اقتصادیآنکشوردرحینوبعدازمذاکراتبرجامدربرابرایرانچگونهبودهاست؟فرضیهاین

ایران،ایمنطقهنفوذوگسترشنقشتغییردربابرجامواجرایمذاکراتروندمقالهمبتنیبر

کشیدهاست.چالشبهایمنطقهسطحدرراروابطعربستانوایران



 تحقیق پیشینه
 بررسی موضوعاتتأثیرموضوع جمله از ایران برابر در عربستان کنشاقتصادی بر برجام

این ضمن پژوهشیصورتنگرفته، کار رویآن بر تاکنون بررسیپیشینهجدیدیاستکه که

آنچهدربنابراین.داردیمتحقیقدراینرابطهنیزنبودتحقیقویاپژوهشیخاصبااینعنوانرابیان

بررسیقرار مورد بهعنوانآمارواسناد برگرفته.اندگرفتهاینمقاله عملآمدههالیتحلاز یبه

صورتگرفتهدراینهایومصاحبههاشکدهیاند،هاتیسامنتشرهدرمقاالتتوسطصاحبنظران،

مقایسهآمارموجودازتولیدنفتهمچنینوباتحلیلکیفیمحتوایمتونموجودکهرابطهاست

عربستانبهعنوانیککاالیبامزیتنسبیدراقتصادمبتنیبرنفتعربستانبهدستآمدهاست.



 چارچوب نظری
خواهد«توماسشیلینگ»هایاقتصادیازنظریهبازیمبنایچهارچوبنظریاینمقالهاستفاده

زنیبرسرمنافعاستبود.شلینگدرتفسیرنظریهاقتصادیخودکهبیشترمربوطبهگفتگووچانه

ازآنحکایتمفهوماین.شودیخواندهم«محدوددشمنی»کهدادهقرارایپدیدهبرراتمرکزخود»

بهقائلدارندهمباکهراهبردیمخالفتبرخالفمنازعهیکسویدوبازیگرانآنطیداردکه

ولومنافعحداقلنوعی یهاطرفوقتیحتی.هستنددوجانبهفنایازپرهیزحددرمشترک،

باتوانندیمهمبازباشندداشتهآشکاریامستقیمارتباطیکدیگرباتوانندینمدالیلیبهبنادرگیری

.کنندهماهنگهمباراخویشیهاحرکتمشترکعالقهموردبرجستهنکاترویبرماندنثابت

کتاباکثردرکهمحوریمفهوم عنصردووجودبرتأکیدشودیمدیدهشلینگیهامقالهوها

(.در7916:131،وطیببزرگی)استبازییکدرزمانهمطوربهمنافع«سوییهم»و«تضاد»

زیباحاصلجمعجبریصفریایکبازیباحاصلجمعجبرییاقتصادییکباهارقابتبررسی

دومبازیمبتنیبربازیبامعتقدندمدلتوماسشیلینگجملهازهابازینظریهغیرصفر،تحلیلگران
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ومرجحخواهدبود.زیرادرصورتپرهیزازلطماتناشیازتریعقالنحاصلجمعجبریغیرصفر

دوطرفبازرقابتافراط ببرندتوانندیممدتکمدرکوتاهیدستآمیز، ،وطیببزرگی)سود

زنیتنهاتحتانگیزشنیازبهحصولییکفرآیندچانههاطرف(.شلینگمعتقداست7916:131

.ولیچنانچهدرنهایتتوافقسازدیمگراییراپیچیدهتوافققرارندارند.منافعواگراجستجویهم

رسدیم.بهعالوههرچنددرنگاهاولچنینبهنظراندبودهعمذاکراتحاصلشد؛نیروهایمؤیدقط

یامریمعمولاستریگارتباطزنیصریحکهدردرموردچانهتوانینمکههماهنگیتلویحیرا

ایننوعهماهنگیحتیتحتشرایطچانه شیلینگبهصادقدانست، زنیصریحنیزوجوددارد.

وتمایلمکرربههامتیقزنیبرسریانهیاحدواسطراگرفتندرهنگامچانهعنوانمثالازتمایلبهم

،وطیببزرگی)کندیمپیرویازسابقهقابلتوجهیکهدریکمصالحهقبلیتجسمیافتهاستیاد

7916 دراینمقالهبهتحلیل137: توماسنظریهقالبدرهاکنشورفتارهانوعاینچگونگی(.

دازیم.پرمیشیلینگ
 
 

 متغییرهای موثر بر روابط ایران و عربستان
واقعیتایناستمتغییرهایمختلفیازجمله،مسائلایدئولوژیکی،امنیتیوسیاسیبرروابط

انقالباسالمیایران،واشنگتناند.عربستانوایراندرسیرتحوالتتاریخیمنطقهتأثیرگذاربوده

اینکه وحشتانداختاز به نیز خلیجرا امریکاییموجآنسراسر لذا برگیرد. در هافارسرا

تا آورند وجود به عربستان جزیره واطرافشبه داخل در امنیتی یکساختار گرفتند تصمیم

مطمئنشوندانقالباسالمیایرانبهخارجازمرزهایآنکشورسرایتنخواهدکرد)برزگر،

ایرابرهمایرانتوازنقدرتوترتیباتامنیتمنطقهاسالمی(.ازجهتیدیگرانقالب7911:44

 خلیج قدرتدر دو درکیفیتروابط و زد )برزگر، کرد ایجاد 7911فارستغییراتی :636.)

امنیتیخلیج فروپاشینظام فارسدرهمچنینانقالباسالمیایراندارایپیامدهاییازجمله:

 تبعآنفروپاشیایجاد7313اواخردهه به بود7317فارسدرسالشورایهمکاریخلیج»و

(.اماتحتهرشرایطیانقالباسالمیایرانهمانندهرانقالبدیگردارای7911:639)برزگر،

فرامنطه و منطقه اثرات بود خاصخود فرهنگی،گونهبه»ای طبیعی، نفوذ دارای ایران که ای

نجاستکهاززمانبروزانقالباسالمیایراناقتصادیوسیاسیدراطرافمرزهایخودشدوای

طورسنتیدرمنطقهخلیجایایران،اینمخالفتبهودرجهتجلوگیریازافزایشنفوذمنطقه
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 )برزگر، گردید متمرکز اسالم جهان و عرب جهان 7911فارس، جلوه762: از یکی های(.

 ایران انقالباسالمی با سیاستمخالفتوهابیت»مخالفتعربستان با که بود مذهبشیعه با

ریاضوحاکمانسنیآن7313ایعربستانسعودیازسالمنطقه مبنیبرمهارایرانآغازشد.

کردند.چالشامامخمینیعلیهآلسعودرادردههبعدیتهاجمبهمذهباهلتسننقلمدادمی

ایآلسعودضرورتازاینرو،گسترشاحساساتضدشیعیوتقویتهویتسنیدرمنطقهبر

 )حاجییوسفی، کرد 7911بسیاریپیدا اولیننگرانی691: برخیتحلیلگران دیگر جنبه از .)

 را: ایران نسبتبه الهام»دولتعربستان و هایشورشیدربخشیگروهشعارهایانقالبیایران

عربیلطمهواردتواندبهثباتوامنیتکشورهایمنطقهارزیابیکردهومعتقدندکهاینامرمی

(.عربستانRizwan, 2014«)سازدوبرهمیناساسایرانرایککشورتهدیدگرمحسوبکردند

هایشورشیوشبهنظامیانتوسطایرانبودهوهستندنگرانتأمینمالیگروه»ازیکمنظردیگر:

راندرمنطقهکمککندتواندبهافزایشدایرهنفوذایزیراتصورآنهابرایناستکهاینکارمی

فراهممیکهدرصورتتحققاینجریانزمینه «کندهایدخالتایراندرکشورهایعربیرا

(Rizwan, 2014 حالینا(. ایستدر یرانکه انقالب از سیاستپس یک دنبال شدت به

بهع ایرانعربستانسعودیرا برهمیناصل، نوانضدآمریکاییدرمنطقهخاورمیانهاستوبنا

خلیج منطقه در امریکا متحده ایاالت استعامل کرده قلمداد ازRizwan, 2014)فارس .)

کهکشورهایمنطقهخاورمیانهبهخصوصعربستانسعودیازنفوذروبهگسترشانقالبآنجایی

جائی تا بود مهم بسیار برایکشورهایمنطقه انقالبایران مهار هراساستلذا در کهایران

تانسعودیازطریقهمکارینزدیکباعلمایوهابیاستراتژیمهارمذهبشیعهرادنبالعربس

کردهتاضمنبیانتفاوتمذهبشیعهازمذهبتسنن،مانعازتأثیرایدئولوژیکیانقالباسالمی

(.بنابراینشیعهستیزییکیازموضوعاتمهمی7911:69ایراندرمنطقهشوند)حاجییوسفی،

طورکلیجامعیتسنیحاکمدرجهانعرببااغراقبیشازاندازهدرقالبیککلیدبهبودکه

بهنام بهرهبریایرانازآنناممی«هاللشیعی»واژه 7911بردند)برزگر، ازنظر776-777: .)

الفیصلنگرانیعربستانی ماهیتایدئولوژیکیسعود رهبریایرانمبتنیبر هاللشیعیبه از ها

بهایرانودرنتیجهبهرههایشیعیجهانعرب،وفاداریآنقالبایران،بسیجتودهان برداریها

.(7911:773برزگر،)هایجهانعرباستطلبانهوگسترشخودخواهانهایرانازپتانسیلفرصت

همان که پخش»گونه نظریه واکاویو« مورد را عربستان برکشور انقالباسالمی رابطه تأثیر

هانیزانقالبایرانرایکانقالب(وبرخی777–7924:776)شکویی،حقیققراردادهاستت
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کنندازآنجهتکهعالوهبرترسکشورهایمنطقهازانقالبسازدرتاریختلقیمیسرنوشت

نهابهشدتغافلگیرشدهزیراآنهانهت7313هانیزازاینجریانانقالبیدرسالمذکور،امریکایی

دهندبلکهازایدهتحرکوتأثیرانقالبایراندرعربستانیکیازمتحدانخودراازدستمی

ازطرفی .(Schwanitz, 2003«)کردندسعودیولبناندرکنارمرزهایاسرائیلاحساسخطرمی

اندکهباتوجهبهاینخطرات،کشورهایعضوشورایهمکاریبهرهبریعربستانتوافقکرده

بااین(.63:7936)محمدیان،فارسبستایدراهپیروزیرابرهرخیزشعمومیدرمنطقهخلیجب

ایباتوجهبهمتغییرهاییرسدروابطایرانوعربستانبهعنواندوبازیگرمنطقهاوصافبهنظرمی

ههموارههمچونمسائلایدئولوژیکی،سیاسی،امنیتیواقتصادیبهمنظورحفظویاتغییرموازن

درحالتغییروتحولبودهکهفرایندمذاکراتواجرایبرجاموتأثیرآنبررابطهایندوکشور

مزیدبرتحوالتحاکمبرروابطبینایندوکشوراست.
 

 ایرانآن بر کنش اقتصادی عربستان علیه  تأثیررابطه برجام و 
مشترک) اقدام جامع بینایرانJCPOAبرنامه ) توافقبرایاجرایاینورس6+7و یدنبه

عربستان و ایران کشور دیپلماتیکیدو اقتصادیو رفتارهایسیاسیو بر اثراتمهمی برنامه،

بهجایاینکهمانعظهورایرانبهعنوانیکقدرتیاهستهعربستانتوافقازدیدگاهگذاشت.

ینیابتیهاجنگبرجام»رانیشودآنراتقویتکرده،ضمناینکهازمنظربرخیتحلیلگاهسته

درمنطقهتشدیدکردهاست دهدعربستانبرایمقابلهوجلوگیریازفوقنشانمیمطلب7«.را

هایاوپکواردشدهتابهاینصورتگیریاحتمالتغییرجایگاهایراندرمنطقه،فعاالنهدرتصیم

 اینراستا برسدبنابرایندر عربستانبهعنوانیکدهدیمنشانمطالعاتبتواندبهنتایجدلخواه

اقدامبهافزایشتولیدنفتدربرابرایرانانجامگرنفتیاقداماتمختلفومتفاوتیازجملهکنش

 است کهداده به موضوع، بهتر تحلیل راستای دستکنشهانمونهدر این از قالبیی در ها

شود.زیراشارهمیسناریوهای

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

 هاحوزهکارشناسان از کمتر کاهشقیمتنفتبه روند نفتی 13ی سال در را6374دالر

مایهطرحاینسؤالکردندکهچراعربستاندربرابراینکاهشقیمت،نقشانفعالیبهخوددست

درمؤثرعربستانرا«رفتارانفعالی»آوردهبهعملگراننفتیبراساسآنالیزهایتحلیلگرفتهاست؟
                                                                                                                                               

 .http://www.washingtoninstitute.org،71/3/7936گروهسیاسی،تاریخانتشار.7
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ارائه دهندگاناینسناریومعتقدندروندفزایندهنامتعارفنفتکاهشقیمتنفتارزیابیکردند.

پذیرشدهواینامرموجبافزایشعرضهیباالینفتامکانهامتیقامریکایشمالیدرشرایط

متحدهودرنتیجهکاهشقیمتنفتشدهوارداتایاالتنسبتبهتقاضادربازارجهانیوکاهش

 حفظ و بازار تنظیم در عربستان اقدام بنابراین نفتهامتیقاست. بیشتر توسعه برای محرکی

نامتعارفوعدمتوانبیشترعرضهوتقاضاوهمچنینکاهشاهمیتاستراتژیکعرضهاوپکشده

است.


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

سناریوپردازانمعتقدندعالوهبرمشکلمذکوردرسناریواول،عربستانبهدلیلنادیدهگرفته

متحدهامریکادرتغییردولتبشاراسد،شدنمنافعآنکشوردرسوریهوعدمموافقتایاالت

یباایرانواهستهزداییلروندتنشتربهدلیعدمتجهیزکاملمخالفاندولتاسدوازهمهمهم

یامنیتیعربستانونیزترسازمعاملهسیاسیغربباتهراندرموردحفظهادغدغهعدمتوجهبه

متحدهدرتعارضرفتاریاست.بهباورایندولتاسدوهمکاریدرسرنگونیداعشباایاالت

شقیمتنفتاست.گروهنتیجهاینتعارضانفعالعربستاندرکنترلکاه


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

کاهشقیمتنفتکوتاه معتقدند سناریو این برایطرفداران عربستان انفعال و مدتبوده

کنترلرفتارروسیهدرمورداوکراینوحمایتازدولتسوریهاست.طرفداراناینسناریوبراین

متحدهوعربستانهرمدتخواهدبودکهایاالتکهکاهشقیمتنفتبهایندلیلکوتاهنظرند

دونیازمندقیمتباالینفتیهستند.اولیبرایتداومتوسعهمنابعنامتعارفداخلیودومیبرای

هاطرح وبرای اجتماعی و نفتی توسعه سرایتنیازمندینیتأمی از جلوگیری و داخلی های

(.درارتباطبا12-7934:13ارعربی)بیداریاسالمی(بهخاکخوداست)صفوی،تحوالتبه

درکیتو اندیشکده»اینکهتاچهحددرپشتپردهکاهشقیمتنفتسناریویخاصیوجوددارد

 بر آن مخرب پیامدهای و نفت قیمت شدیدکاهش موضوع به مؤسسه این ارشد عضویادداشت

 شرایط و نفت بهای سقوط است باور این رب وی .است پرداخته نزوئالو و ایران،روسیه کشور سه

 ایران کشور دو برای اقتصادی یومال مشکالت بروز سبب نفت جهانی بازارهای بر حاکم کنونی

 و ایران ،مشکالت این امیدوارندغرب و مریکاییا مقامات کندوتأکیدمی است شده روسیه و



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 114
 

اماافزونبراین7«.بدهندغرب به را امتیازاتی و داده تغییر را خود مواضع تا سازد وادار را روسیه

کاهشپیدر»بایددیدکهچهچیزیسرمنشأاقدامعربستاندرکاهشقیمتنفتبودهاست؟

عضو،بسیاریازکشورهای6376سالواوایل6374سالانتهاییهایماهدرنفتقیمتشدید

شدهنفتیدرآمدهایسابقهبیکاهشدچارنفتقیمتشدیدافتدلیلبهکهوغیرعضواوپک

وقیمتکاهشپیخود،درنفتیتولیداتسابقهبیافزایشباکهکردندمتهمرابودند،عربستان

درروحانیدولت.استنفتیتولیدکنندگانبهضربه همینرابطه در میالدی6337ژانویهنیز

تهدیدراکشوردواینوکردمعرفینفتقیمتافتیاصلمتهمانراکویتوسعودیعربستان

درپاسخبهایناتهامات6«.کردخودتصمیماینازشدنمتضرربه علیالنعیمیوزیرنفتاما

بسیاریبریهادرموردسیاستنفتعربستانسعودیحدسوگمان»:دیگویعربستانسعودیم

ستتجاریمسئلهبرای،سازیمسئلهنفتنیستیمسیمابهدنبالسیاپایهاطالعاتنادرستزدهشد.

درایننیزبنمحمدالمزروعیوزیرنفتاماراتمتحدهعربیلیسه«میزانعرضهوتقاضااستو

»معتقداستباره بازاروجودنداشتهوهیچکشوریهدفقرارنگرفتهاست.ینیچهیچتوطئه:

درروسیهجمهورسیوالدیمیرپوتینرئاما.«رودینمگونهاستوبهاینفتدرآنباالوپاییاین

استکه اینباور بر »اینرابطه بهاینفتهستیم: پایینآمدن شاهد ما همه یوگوهاگفتو

نتیجهتوافقبینتوانستهیآمدنبهاینفتمکهآیاپایینبهعملآمدهخصوصنیبسیاریدرا

تحتتأثیرقراردادناقتصادهایروسیهوونزوئالنومریکابرایمجازاتایرااعربستانسعودیو

پایینباشد؟ آیا اما برنامه از نفتبخشی بهای آسیباآمدن برای سعودی عربستان و مریکا

است بوده ونزوئال و ایران روسیه، به «اقتصادی روحانی؟ ایرانرئیس،حسن این،جمهور در

خامتوطئهسیاسیکشورهاییخاصعلیهدلیلاصلیکاهشبهاینفت»:معتقداستخصوص

علیالنعیمیوزیرنفتعربستانسعودیخالفاینمسئلهرا«جهاناسالماست.منافعمنطقهو

م توطئهمدامالنعیمی؛کندیادعا خصوصدستداشتنعربستانسعودیدر چینیاتهاماتدر

چراعربستانسعودیبهطورپسبرایپایینآوردنبهاینفتراردکردهاست.بهعبارتدیگر

نادیدهآوردیناگهانیراهبردیراکهامکانفروشنفتبهقیمتیدوبرابربهایکنونیرافراهمم

مشتاقکاهشبهاینفتوگرفت؟ اندازه این تا باید نعیمی بازارهایسهامچرا سقوطآزاد

اندرتاریخاینکشوریعنیپنجمیزنیکسریبودجهعربستانسعودیرابهباالترخاورمیانهباشد،
                                                                                                                                               

 .http://www.eshraf.ir،77/1/36.گروهاقتصادی،تاریخانتشار7

 .www fardanews.com،71/7/34گروهسیاسی،تاریخانتشار.6
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افزایشدهد ناخالصداخلی تولید یثباتیبودرصد کند؟ ایجاد گسترده الیوتیلرمالی

مریکاوعربستانسعودیدرتوطئهبرایکاهشبهایاگاردینبراینباوراستکهنگارروزنامه

نفتخامدستدارند. بهدیدار اینزمینه ملکارخارجهوزیراموکریجانویدر با مریکا

کهمقاماتدوکشوردرایندیدارتوافقکردندعبداهللپادشاهعربستاندرماهسپتامبراشارهکرد

درمقالهخودکهالیوت.دهندبرایآسیبرساندنبهایرانوروسیهتولیداتنفتخامراافزایش

واشنگتنباکمکمتحد»نوشت:«دکنیمریکاازنفتعلیهروسیهوایراناستفادهما»تحتعنوان

بهاینفتخامدرآنکاهشیافتهبود،بهاینفتسعودیخودسعیداردبااشباعبازارکهازپیش

ایرانوروسیهبهشدتبهصادراتنفتوابستهیهادرحالیکهدولترابیشازپیشپایینآورد.

ایندوکشورکمککند.فرضکهپایینآوردنبهاینفتبهتعاملسادهبههستند، جانتربا
ازبهایترنییدرماهسپتامبرباملکعبداهللتوافقکردهاستتاعربستاننفترابهقیمتیپاکری

توضیحیمنطقیباشدبرایکاهشبهاینفتآنهمتواندیچنینتوافقیمبازاربهفروشرساند.

ناآرام به توجه با که زمانی سهایدر و عراق نفتمدر بهای .افتییافزایشمستیبایوریه

 دهه میانه در سعودی بود.7313عربستان صورتداده مشابه اقدامی انگیزهنیز زمان، آن در

کمترازدهدالربرایعربستانسعودیدرجغرافیایسیاسیبرایپایینآوردنبهاینفتخامبه

ب بشکه، گفتثباتیهر به اینکردنرژیمصدامحسینبود. خاورمیانه، بارهکارشناسانمنطقه

انگیزهعربستانتحتفشارگذاشتنایرانووادارکردنمسکوبهخودداریازحمایتازبشار

دروالدیمیرپوتیناماتئوریالیوتدراینزمینهتاچهاندازهصحیحاست؟.«اسددرسوریهاست

جمهورروسیهازمقصر،رئیسروحانیوومادور،مورالسبرخالف،بارهچندانمطمئننیستاین

و سعودی عربستان دردانستن آمریکا است. کرده خودداری نفت بهای ایتارتاسکاهش

زیادیدریهاصحبت»دربارهعواملاحتمالیکاهشبهاینفتبهنقلازپوتیننوشت:یادرمقاله

است. شده ازسویعربستانسعیاگویندتوطئهبرخیمیاینباره استتااودیو بوده مریکا

اقتصادروسیهراتحتفشارگذارندوبرونزوئالاعمالنفوذداشتهباشند.ایرانرامجازاتکنندو

.کندیبههرصورتاینواقعیتکهعربستانسعودیدربازاراعمالنفوذکردهاستتغییرینم

درتوماسفریدمنمالنفوذیاست.احتمالیعربستانبرایچنیناعیهازهیمسئلهقابلتوجهانگ

میدرمطلبیروزنامهنیویورکتایمز جنگدانمنمی»:کندادعا تصوراتمناستیا اینتنها

مریکاوعربستانسعودیدریکجبههوروسیهواجهانینفتدرحالوقوعاستکهدرآن
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گوناگونیدراقتصادجهانیدردرحالیکهعوامل»گوید:اومیایراندرجبههمقابلقراردارند؟

بود مؤثر اوپکوهکاهشبهاینفتخام با هماهنگیواشنگتن که ندارد هیچشکیوجود ،

چیعربستانسعودیدرزمینهافزایشتولیداتبهکاهشهرچهبیشتربهاینفتمنجرشدهاسته

یکد درزمینهکاهشبهاینفتخامبا یگرهماهنگشکیوجودنداردکهعربستانوآمریکا

تحلیلآقای7.«اندبوده به توجه برایدستیابیبهمایکویتیبا جهانیکشورها بازار در اینکه

.رسدینماهدافومقاصدخودازنفتبهعنوانیکسالحاستفادهکنندبعیدبهنظر


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

دالیلیوجودداردکهعربستاندرتقابلباتغییرجایگاهژئوپولیتیکایرانکهاکنونآیاواقعا

توافق از متاثر کنند؟ استفاده ایران علیه نفت سالح از ویژه طور به باشد برجام سیموننامه
برجامبراقداماتعربستاندرمقابلایرانتأثیردرمقالهنفتکهموضوعآن؛اسالمو6هندرسون

یواحساساینکهایراندرحالبهچالشاهستهباناامیدشدنعربستانازتوافق»:سدینویماست،

ریاضبرایافزایشفشاردورسدیمکشیدننقشرهبریعربستاندرجهاناسالماست،بهنظر

تحریکات نفتو تولید طریق از ایران، به افرقهجانبه دیگر است.هاکیتاکتیو شده آماده

هایلفظیینیابتیدرخاورمیانهودرگیریهاجنگدراینمقالهمعتقداستدرطولهندرسون

،عربستانسعودیازنفتخودبهعنوانیکسالحبرایمحدودکردنمنافعاقتصادیهارسانهدر

 بهکندیمایرانازبرجاموبرانگیختنخشمتهراناستفاده ایکهایننوعاستراتژیباعثگونه.

برایرانافزایشدهدبستانطیسالشدهعر  «)هایاخیرباپاییننگهداشتنقیمتنفتفشاررا

Simon, Henderson 2016.)9جنگاقتصادیدییتأدرهمینراستامجلهسیاستخارجیامریکادر

ییکهدارایهاعرصهدرمقابلهباایراندردهدیمعربستانترجیح»:سدینویمعربستانعلیهایران

قیمتنفتدرق حتیاگر کند. اقدام آن نفتعلیه اوپکو عرصه جمله استاز درتویژه

سابقهاستسالگذشتهبی77سطحخودقرارگیرد.همانطوریکهقیمتپاییننفتدرنیترنییپا

وبرخالفاینکاهشقیمتنفت،عربستانهمچنانمصممبهافزایشتولیدنفتاقدامکند.مجله

صدمواجهدر4/73و6/72معتقداستایرانبامشکالتیهمچونتورموبیکاری دامهمذکوردرا

بهطورمضاعف استکهموضوعافزایشتولیدمنجربهکاهشقیمتنفتمشکالتایرانرا
                                                                                                                                               

 http://www.irdiplomacy.ir،7939تاریخانتشار ،ویتنی.7
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:عربستانسعودیبهدلیلنگرانیازنقشروبهرشدایراندیافزایمافزایشدادهاست.اینمجله

سال از منطقه در همانکندیمحاقتصادیاستفاده با. رابطه در وکنش، رفتار ایننوع که گونه

همچنیناقتصادسیاسیبینایرانوکشورهایخلیج فارسنیزموردتوجهعربستانبودهاست.

درجنگاقتصادیعلیهایرانپروازهایهواییوروابطتجاریخودراباایرانمتوقفعربستان

حریمکاالهایایرانیدرعربستانتشکیلشدهاست.بویژهکاالهایمصرفی،کردهاست.کمپینت

هایموجوددرفروشگاههاقفسهبسیاریازتجاروفروشندگاناقدامبهحذفکاالهایایرانیاز

اندکرده همینکاررا کشورهایدیگرعربهمپایعربستاننیزدرکشورهایخود .اندکرده.

فارسودربههمراهسایرکشورهایاقمارخوددرشورایهمکاریخلیجانعربستهاعالوهبراین

گراییایرانودخالتآنکشوردرامورکشورهایعربیقالبیکبلوکعربیدربرابرافراط

آناندستادهیا برنامهو و ایران به کارآمد یکسالح عنوان نفتبه از فشارها کشور هایآن

کارشناس«سوزانمالونی»نظرازجهتدیگربراساس7(.Simon, Henderson 2016 )«آورندیم

کدهربوکینگز،کاهشبهاینفتواستفادهازآنبهعنوانیکسالحبااقتصادایراندراندیش

مانندایرانوروسیهمنطبقاشیاصلمنافعژئوپولتیکعربستانبویژهدرراستایتضعیفدشمنان

 درادامه وی سدیونیماست. یادآوری»: او است. نفتتحتفشار کاهشبهای اثر در تهران

وادارکردکهارقاممی کهبراساسابودجهکندکاهشبهاینفتدولتروحانیرا یخودرا

نفتبرمبنای16نرخ ازایهربشکه به بود، نفتتنظیمکرده ازایهربشکه به دالر43دالر

کند این6«.اصالح یبعالوه آمریکاییهاتهافکه اندیشکده ازگزارشراهبردی دستآمده به ی

افزایشحجم«کاهشقیمتنفت»کندیمبینیپیش برایاقتصادایرانمایهدردسرخواهدبود،

یخودبکاهد،ازارزشهاطرحازهزینهکندیم،دولتجدیدرامجبورکندیمصادراتراکند

ایجبرانکسریدرآمدبایددرآمدهایمالیاتیراافزایشوبنابرایندولتبرشودیمریالکاسته

کاالیایرانکهحجموسیعیازنیارزشمندترقیمتنفت،«درصدی23کاهش»دهد.باتوجهبه

تشکیل را عایداتاینکشور برخیکشورهایدهدیمصادراتو سر7+6، بر حینمذاکره

 وارداهستهپرونده شوک این بودند امیدوار ایران ی اسالمی جمهوری به فشار»رانیاشده

 ,Simon)زنیوگرفتنامتیازبیشترازایرانبهآنکشورواردآوردرابرایچانه«اقتصادیموثری

Henderson 2016این نویسندگان برخی کنش(. یک درمسیر را عربستان اقدامات گرگونه
                                                                                                                                               

 http://rawabetcenter.com،69/9/7936انتشاراقتصادی،تاریخگروه.7

 http://www.eshraf.ir ،77/1/36گروهسیاسی،تاریخانتشار.6
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سابقهمیانهازبسیاریجهاتبیرحالوهوایکنونیخاو»معتقدند:طلبارزیابیکردهوتوسعه

هایهویتیدرمنطقهسختفعالشدهاستودراست.واقعیتانکارناشدنیایناستکهگسل

نشینیوانفعالدرسیاستخارجیدستکشیدهوسایهآن،شماریازکشورهایمنطقهازحاشیه

کنش توسعه به روآوردهگری داردطلبانه ویژه جایگاهی زمینه این در عربستان که اند

هایازآنبهعنوانسیاستجهانیقدرت«لیکومورگان»(.همانچیزیکه7934:97)دهشیار،

(.7936:66کنند)محمدیان،ایازآنیادمیبزرگبابازیمتقابلوپیچیدهمیانعواملمنطقه



 ج.ا. منافعسازی محدود در عربستان های اقتصادی کنش کننده یععامل تسر برجام

 ایران
افزایشکنشسوالیکهمطرحمی میزانیدر چه به برجام ایناستکه هایاقتصادیشود

نامهتأثیرداشتهعربستانبهمنظورمقابلهباتغییراحتمالیجایگاهایرانحینمذاکراتوبعدازتوافق

یکهدراینرابطهازنگاهتحلیلگراننفتیواقتصادیبیانشدهدقتداشت.است؟بایدبهموارد
»دارداعالممیصراحتبه«برجامازبعدعربستاناستیس:واسالمنفت»مقالهدرهمینرابطه

ازاستقرارکهایران،اقتصادیمنافعکردنمحدودبرایسالحیکعنواننفت،بهازعربستان

سالیانطیبرهمیناصلعربستانکندوبنامیاستفادهآیددستبه(JCPOA)برجاماجرایقبل
مختلفیبادرگذشته قیمتوصادراتنفتتولیدافزایشموارد دالر96زیربهرانفتآن،

ازفراترحتیووایرانعربستانبیناختالفاتبرشدتکهنهاییشدنبرجامرسانده،ضمناین
مناطقیهااین استگرفتصورتوعربستانایرانازطرفنیابتیصورتبههکدر 7.«افزوده

ازعربستاناستفادهمؤیدبهنحویدیگر«بایکوتومدلایران-عربستان»درهمینرابطه،مقاله

منطقهایراناسالمیجمهوریعلیهنفتسالح .استدر است: معتقد مقاله این درامروزه»
استفادهسیاسیاهدافبهیابیدستجهتدرنظامیابزارهایازکمترالمللیبینمنازعات

اماشودیم مخربایگونهبهاقتصادیسالحازاستفاده. استفادهکشورهایهاییارویرودرتر
سالحیکاقتصادیسالحزیرا.گرددیم استفادهکارشناسانمعتقدندتحریم.استمؤثر ازو

موردرااقتصادیسالح پیشگیریجاریتمبادالتدر صادراتوارداتازو فریزو کردنو

منویاتبهرسیدنبرایهدفکشوررویبرفشاراعمالطریقازکشوریکاقتصادیروابط
وسیاسییهاتنش.هااستمدلآنازیکیوعربستانایرانمدلکهشودیماستفادهموردنظر

                                                                                                                                               
 http://www.washingtoninstitute.org ،66/4/7936،هندرسون.7
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عربستانوایرانمیاندیپلماتیک و دردواینبطروابرآنتأثیر کنشچارچوبکشور وها
دوبازیایندراستکهاقتصادیسالحازاستفادهدیگر،حلراهاما.داردقرارسیاسییهاسالح
عربستانایرانطرف اقتصادیاقداماتطریقازهمدیگرتنبیهصدددرو کهجنگیهستند.

اوپکبرایجلوگیریازافزایشردایرانعلیهنفتسالحازاستفادهطریقازسعودیعربستان
ازناشیاقتصادیفشاربهتوجهبا.گرفتکاربهیاهستهنامهنفوذوکسبپرستیژناشیازتوافق

تحتراایرانجدیصورتبهشدکشور،موجبآنارزیذخایرکاهشوایرانعلیههامیتحر
مهممادهاینوصادراتنفتتولیدافزایشباداردقصدحاضرحالدرایراناما.دهدقرارتأثیر

بلندمدتمدتکوتاهدر وفائقمشکالتاینبرو تاریخ7.«کندمقابلهعربستانبابتواندآید
از7319گذشتهنیزمویداینموضوعاستکهاستفادهازسالحنفتبرایاولینباردراکتبرسال

بهکارگرفتهشد.بهنحویکه«رمضان»طرفکشورهایعربیعلیهغربدرجنگموسومبه

دالردرهربشکهبرسد.درواقعاین773/6،به77/9استفادهازاینحربهباعثشدقیمتنفتاز
غربراموردتهدیدقراردادند.یک«سالح»نخستینباربودکشورهایعربازنفتبهعنوان

ازسالح7314درژانویهسالسالبعدازشکنفتیاعرابعلیهغرب،اعراببرایدومینبار
دالردرهر62/77کهاینبارقیمتنفتبهمیزانکنندیمنفتعلیهکشورهایمذکوراستفاده

 رسدیمبشکه 7921)فوییه، :724 خوبیدیده به لذا سالحنفتعلیهشودیم(. از استفاده که

بنابراینن قشسالحنفتوتحریمکشورهدفهموارهدرطولتاریخنفتوجودداشتهاست.
یهااستیسدرتحلیلخود6«رابرتمیسون»کهشودیمچناندرروابطکشورهامهمارزیابیآن

گذاریوامنیتعرضهوتقاضا،عواملمهماثرگذاردرروابطونفتی،ازجملهتولیدنفت،قیمت
رسدههرحالبهنظرمی(.ب6374:91)میسون،کندیمیایرانوعربستانتلقیامنطقههایرقابت

ای،تغییرجایگاهعربستانبااستفادهازسالحنفتدرمقابلهبابازخوردهایناشیازمذاکراتهسته

بینمنطقه بازارهای به آن عرضه و نفت افزایشتولید به اقدام ایران، است.ای کرده المللی
کهدر6379-6372هایهسالگونهکهمیانگینتولیدنفتساالنهکشورمذکوردرفاصلهمان

تواندمویدرفتارهدفمندعربستاندرمقابلهباایرانباشد.نمودارهاینمودارهانشاندادهشده،می
سیرروبهرشدتولیدداریکهدرمجموعیرخالففرازوفرودهایمعنی آنها مختلفبرآیند.

کند.بنابراینبهراحکایتمی6372رتاپایاننوامب6379هایآوریلنفتعربستاندرخاللماه
سالنظرمی عربستاندر افزایشتولیدنفتخام ادامه اینچشمرسد بیشترهایمذکور را انداز

                                                                                                                                               
 http://rawabetcenter.com،69/9/7936انتشاراقتصادی،تاریخگروه.7
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کند.کهعربستانهدفیخاصرادنبالمیکندیمتقویت
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 3112: نمودار تولید نفت عربستان در سال  2شکل 



 افزایش یا کاهش تولید نفت، عربستان در دو راهی تردید
واقعیتایناست توجهبهقیمت»اما بارکودکسریبودجهعربستانبا 31هایپاییننفت،

حالذخایرخارجیکهبانکمرکزیراسرپاگذاشتهنیزروبهمیلیاردیمواجهگشتهودرعین

راستایسیاستریاضتی در شد مجبور وضع این با مواجهه در عربستان لذا کاهشگذاشته،

المللیداشتهباشد.کاهشحقوقوهفدهونیممیلیارددالرفروشقرضهاوراقبین6/71تاکنون

هابانک»7«.هارادردستورکارقراردادهاستزدکارکنان،افزایشقیمتگازوکاهشیارانهدستم

درصدافتکردهواینرقمبزرگترین4/9نیزاحساستنگناکرده،بهشکلیکهسپردهماهمیبه

دهدعالوهبراینمواردجنگباکشوریمنیکیازسالگذشتهرانشانمی66کاهشدرطول

المللیوکسریبودجهآنهایبینالیلبحراناقتصادیعربستانوافزایشمیلیاردهادالربدهید

است کنش6«.کشور مرتبطبا جمیعموضوعاتمطروحه به توجه هایاقتصادیعربستاندربا

کاهشقیمت»ایکهحاصلشدهایناستکه:افزایشتولیدمنجربهکاهشقیمتنفتنتیجه

هایشرامیلیارددالرازدارایی733بایستباربودهاست.ریاضمیسعودنیززیاننفتبرایآل

«استانداردندپورز»اشبهفروشبرساندبههمینخاطرموسسهبرایجبرانکسریبودجهکنونی

به بنابراینبرخالفاینزیانواردشده،«آمنفی»رتبهاعتباریاینکشوررا کاهشدادهاست.
                                                                                                                                               
1. Gablinger,https://www.forbes.com 

 https://www.Ft.com،7934.کرر،تاریخانتشار6
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صندوق»میلیارددالریودیگرذخایرهمچون163ذکورباتولیدناخالصداخلیحدودکشورم

حاکمیتیثروت های » حدود ارزش بازنشستگی133به صندوق و دالر ازمیلیارد که اش

ایراعلیههرفشارگستردهتواندمیبرد؛میلیارددالریبهرهمی13گذاریخارجیحدودسرمایه

سر انجام ارزیابیمیمایهفردیکه را ایران در کندگذاری وارد به7«.کند توجه با درمجموع

نوساناتمیزانتولیدنفتعربستانوقیمتاینفرآوردهمهم،سوالایناستکهچگونهعربستان

 توجیه کاهشقیمتنفترا تولیدمعطوفبه کندیمایننوسانات، برآمار»؟ بنا حالیکه در

درصدازدرآمدهایحاصلازصادراتآنکشور33لیدناخالصداخلی،درصدتو43منتشره،

بهراحتیبهاینکشورآسیبواردتواندیممبتنیبربخشنفتاستوتحوالتبازارهایجهانی

کند.درپیکاهششدیدقیمتنفت،کهحاصلبازخوردافزایشتولیدنفتوعرضهآنتوسط

ست.رشداقتصادیعربستانا تانسعودیبهخریدارانجهانیتولیدکنندگاننفتوباالخصعربس

دهدکهاینرشددردرصدکاهشیافت.همینگزارشنشانمی4/9به6376سعودیدرسال

غیرنفتیدرعربستانهایبخشدرصدرسیدهکهبهشدتاینرشدپایینآمده.7/7به6372سال

رشدتولید6371و6372هایکردهوبرایسالرشد6376درصددرشرایطواقعیدرسال2/9

ناخاصداخلیغیرنفتینیزبیشترکاهشپیداکرده.همچنینکاهشقیمتنفت،منجربهضعت

درصدکاهش46بهمیزان6376ایکهدرآمددولتدرسالمالیدولتعربستانگردید.بهگونه

.دهدیمدرصدافزایشرانشان71نودرعینحالکسریبودجهآنکشوردرهمینسالبهمیزا

ازطریقسیاستاقتصادیافزایشمالیاتبرارزشخواهدیمعربستانبرایمقابلهبااینمشکالت

ایطرحبلندپروازانه6376افزودهاقدامکندوبههمینمنظوراستکهآنکشوردرماهآوریل

کهعربستانسعودیکندیمطرحتأکید.ایندهدیمراارائه6393برایهدایتاقتصادیتاسال

درصد72سهمخودراازصادراتغیرنفتیدرتولیدناخالصداخلیغیرنفتیازمیزانخواهدیم

6«.برساند.امابهزعمنویسنده،چگونگیرسیدنبهاینهدفاهمیتدارد6393درسال63به


 های تهاجمی اقتصادی علیه ایران تداوم سیاست عربستان و

توجهبهافزایشتولیدنفتودرنتیجهکاهشقیمتنفتدربررسی نشاندادعربستانبا ها

می خساراتفراوانی متحمل رابازارهایجهانی، افزایشتولید روند کشور آن چرا اما شود.
                                                                                                                                               

 www.eshraf.ir،1/9/36ار.گروهسیاسی،تاریخانتش7
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راشمشیرعربستانچرا»همچناندردستورکاردارد؟بخشیازپاسخبهاینسوالرابایددرمقاله

اینمقالهمی«استبستهایرانعلیهرویاز رصدکرد. ازدهدعربستانشواهدنشانمی»نویسد:

علیهتنشافزایشسیاستسلمانملکآمدنکاررویبازمانوهممیالدی6376سالآغاز

امکاناتوابزارهاتمامیازهاسعودیحاضردرحال.کندیمدنبالراایراناسالمیجمهوری

درراایرانهستندتالشودرکنندیماستفادهاسالمجهاندرایرانقدرتتضعیفیبراخود

و یمن ساختنمحدودرویبربیشترعربستاناصلیهدف.بکشاندچالشبهعراقسوریه،

برجامبعدیهاتیموفقبهیابیدستبرایتهرانیهافرصت اینبهتااستگشتهمتمرکزاز

بهنفتقیمتآوردنپایینباهاسعودیجویانهوستیزهکنونیاستراتژیاعمالطریقازوصورت

به»7«.یابنددستخودهدف را نفتعربستان دالیلافزایشتولید از بخشدیگر تحلیلگران

کنند.عربستانیتلقیمیاهستهمذاکراتنرسیدنسرانجامبهبرایهاسعودییهاتالششکست

یمندرهایحوثاسد،بشارازحمایتیعنی،یامنطقهیهااستیستغییربهرا،ایرانگرفتهتصمیم

ایجادقبیلازهااستیسازیامجموعهعربستانمنظوراینبه.سازدوادارعراقدرشدنمنفعلو

فشارحداکثرویمنوسوریهدرنیابتیجنگ،اسالمجهاندرایرانکردنمنزوی،المللیبینفشار

6.«استگرفتهکاربهنفتقیمتآوردننپاییطریقاز

تحلیل در باعربستاناقتصادییهااستیسعملکرد آن مقایسه ،شیلینگتوماس»نظراتو

برباایران،یهاتیموفقازجلوگیریبرایعربستانبینیممی هیجانیغیرعقالنیبازی»تکیه «و

عدیدهاشکاالتایجادموجبکنشنوعاینبودهکهحاصلموردنظرمنافعبهیابیدستدرصدد

قیمتبهمربوطبحثدرمنطقهمهمبازیگردوعنوانبهوعربستانایرانکشوردوهربرایاقتصادی

سایروهمچنینوعربستانایراندراقتصادیمشکالتازبسیاریساززمینهکهگردیدخامنفت

تنهازنیچانهفرآیندیکیهاطرفاستمعتقدشلینگ.شداوپکدرنفتکنندهتولیدکشورهای
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.استکشورحاکمبرآنتراژدییکعنوانبهعربستانبرنفتیهامتیقکاهشآثار»«عربستان
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