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دریافت-7932/9/8:پذیرش7931/1/93:

چکیده

این مقاله به روش تبیینی و از چشمانداز نظریه موازنه منافع نشان میدهد که روابط
تعارضمنافعدرحوزههایژئوپولیتیکی

امریکاوعربستانبرالگویپیچیدههمکاریدرعین
یهایدودولتبهاتحادیاستراتژیکشده
مبتنیاست.تعارضمنافعمانعازارتقایهمکار 
وهمزمان منافعمشترکمانعازفروپاشی روابطدودولتشده است،بنابراین موضوعاتی
مواضعمتفاوتدودولتدربحرانهای خاورمیانه بهتغیری

مانندتوافقهای تسلیحاتی ویا 

افتهها نشان میدهد کهشکلگیری و تداوم
یشود.همچنین ی 
درروابطشان منجرنم 

اساسی 
پیوندهای دودولتدالیلی امنیتی دارد و پادشاهی سعودی در بطن این مشارکت ،از قدرت
منطقهایخودبهرهگرفتهاستوترسازایرانبویژهدرطولدهه
امریکابرایمقابلهبارقبای 
انهای عربستانبودهاست،ترسی که شدت
گذشتهمحرکی نیرومند درسیاستهای خاورمی 
آن ریشه در سوء برداشتها و آسیب پذیریهای پادشاهی سعودی نسبت به ایران دارد،به
گونهای که پادشاهی سعودی نفوذ تدافعی ایران را در خاورمیانه نفوذی تهاجمی همراه

مقاصدی مخاطرهآمیز دریافته است .بر این اساس نگارنده در پایان ضرورت یک مجمع
منطقهایدرحوزهخلیجفارسراباهدفتخفیفسوءبرداشتهاازرفتارونیات
گفتگوی 
همسایگانخاطرنشانکردهاند.
واژگان کلیدی:ایاالتمتحده،عربستانسعودی،خاورمیانه،همکاری،تعارض


.استادیارروابطبینالمللدانشگاهگیالن
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مقدمه
در می  ،6371دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در حالی در ریاض با ملک سلمان،
پادشاهی سعودی دیدار کردکه درطولمبارزاتانتخاباتی ،ازهزینههایی کهایاالت متحدهدر
دفاعازشرکایش درمناطقمختلفازجملهدردفاع ازعربستانسعودی درخاورمیانه پرداخت
یکند ،انتقادکردهبود.انتقادی کهپسازآندیدار صمیمانه و پرمنفعت ،دگرباره درسپتامبر
م 
شترنیزباراکاوبامادردورهریاستجمهوری ،درمارس،6372پادشاهی
،6371تکرار شد.پی 
بودهاندکهبرای منافع
سعودی ومتحدین عربی اورابهانتقادگرفتهبودکهدرجستجوی این  
واردجنگهاییکنندکهمنفعتیبرایواشنگتنندارد.اوباما

خود،ایاالتمتحدهرادرخاورمیانه
همچنینعربستانرابهسواریرایگانمتهمکرد.چندیپسازآنشاهزادهمتنفذسعودی،ترکی
االفیصلضمنرداظهاراتباراکاوباما،سیاستهایاورادربحرانهای جاری خاورمیانهوهم
استهایمنطقهایایرانبهانتقادگرفت.درآوریل6372نیزیکروزپیش
چنیندربرخوردباسی 
از ورود اوباما به ریاض ،عبید نواف شاهزاده پرنفوذ سعودی در «نشنال اینترست» نوشت که
یکند کهبامنافع
پادشاهی سعودی بهسیاست مستقلتری ازایاالت متحدهدرخاورمیانه فکرم 
منطقهایامریکااختالفدارد.نوافهمچنیناشارهکردهبودکهریاضهماکنونبهبازسنجش
همکاریهایش با ایاالت متحده نشسته است .همکاریهایی که برای بیش از شش دهه ذیل
ائتالفینانوشتهبرسرنفتدربرابرامنیتتداومداشتهاست.اینگونهانتقادهاتنهابرخیازموضع
گیریهای ایاالتمتحدهوعربستانسعودی درسالهایاخیر استکهتنشدرروابطدوطرف
رانمایان میسازد.این گونهتنشهادرروابطدوطرفبویژه ازمیانه ،6377افزایش یافته است.
یهایشدرقبالتحوالت
انهایپادشاهیسعودیفعالتروموضعگیر 
عالوهبرآنسیاستخاورمی 
پرخاشگرانهترشده است.این تحوالتپرسشهایی رادربارهروابطآمریکا و عربستان

منطقهای 
برانگیخته است.از جمله این که به طور اساسی چهعواملی سببهمکاری امریکا و عربستان در
طولبیشازششدههگذشتهشدهاستوبهویژهازمیانهسال،6377چهعواملیسببتنشدر
روابطدودولتشدهاست.دراینراستاسؤالاصلیاینمقالهایناستکهتنشهاییکهازمیانه
سال،6377درروابطامریکاوعربستانرخدادهاستسببفروپاشیهمکاریهایدودولتدر
یشود؟ درپاسخفرضیهای کهمطرحمیشود این است که به
منطقهای خاورمیانه م 
سیاستهای  
طور اساسی الگوی روابط امریکا و عربستان بر همکاری و تعارض منافع مبتنی است و منافع
مشترکی کهبرای همکاری دودولتوجودداردمانعازآنمیشود کهتعارضمنافعدردیگر
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حوزههایموضوعیسببفروپاشیائتالفآنهاشود.

بر این اساسبهنظرمیرسد کهایاالت متحدهوعربستانسعودی بهرغماختالفات،منافع
مشترکشان آنها را ناگزیر از تداوم همکاریهایشان کرده است .در واقع دو دولت در میان

یکنند .در ادامه با
فشارهای متعارض ضمن وجود اختالفات ،منافع مشترکشان را پیگیری م 
یپردازیم.
طرحنظریهموازنهمنافعرندلشولرازاینچشماندازبهبررسیفرضیهمطرحشدهم 

چارچوب نظری :نظریه موازنه منافع
رندلشولرنظریهموازنهمنافعراازنقدنظریهسیاستبینالمللوالتزآغازمیکند.والتزبراین
نکننده
نالمللی بیش از هرمحرکدیگری تعیی 
باور است که فشار ساختارآنارشیک سیستم بی 
رفتاردولتهااستچراکهدرسیستمخودیار،فشاررقابتبهمراتبسنگینترازفشارهایسیاسی
وترجیحات ایدئولوژیکی است.شولر عالوه برفشارهای ساختاری بهمتغییرهایی توجهداردکه
یگذارد.بهعبارتی شولربا
پاسخآنهابهفشارهای بیرونی تأثیر م 

درسطحواحدهابرچگونی 
کاربستمتغییرهای داخلی وخارجی نظریه موازنهمنافعرابرای تبیین رفتاردولتهادرآنارشی
نالمللی متغییرهای سطح واحد بر رفتار
ارائه میکند .از این منظر عالوه بر فشارهای سیستم بی 
یگذارد .این متغیرهای سطحواحدعواملی از قبیل نظام سیاسی ،منافعنخبگان
دولتها تأثیر م 

دههای عمیق
مسلط ،تجاربتاریخی،میراثهاوایدئولوژیهایمشروعیتبخش،دیدگاههاوای 
دولتهادربارهسیاست خارجی وعواملژئوپلیتیکی است( .)Schweller, 2014: 4شولربراین

توسعهطلبانه دارندوبه طوراساسی یا دولتهای

دولتهاسرشتوسیاستهایی 

باوراستکه 
تجدیدنظرطلب با اهداف محدود هستند که در صدد ارتقای وضعیت خود در درون نظم
دولتهای تجدیدنظرطلب با اهداف نامحدود که در صدد دگرگونی
نالمللی هستند و یا  
بی 
هنجارهاینظممستقروسلطهجهانیوتفوقایدئولوژیکیاندودرمیانفشارهایمتعارضاست
ودولتهاهمزمان میتوانند منافعی

یگیرد 
دولتهاشکلم 
کهمنافعواهدافسیاست خارجی  
رقابتی و همکاری جویانه نسبت به یکدیگر داشته باشند .شولر با وقوف به تأثیر قدرت نسبی
کهدولتهای کوچکترتحتتأثیر ارزشهای

دولتهابررفتارآنهابراین باورنیز تأکید دارد 

منافعشانداشتهباشند
درونیودیگر عواملسطحواحدممکناستتمایلبیشتریبرایافزایش 
( .)Schweller, 1999: 7-11براین اساسدولتهاازمیان فشارهای متعارضمنافعاشانرادنبال
یتواندفشارهایناشیازپیگیریمنافعمتعارضدیگردولتهاویافشارهای
یکننداینفشارهام 
م 
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دولتها
ناشی از محرکهای متعارض داخلی باشد که به رغم اختالفاتی که سبب جدایی  
یشود ،همزمان ممکناستعواملی سببهمکاری آنهادرزمینههای موضوعی دیگر شود.در
م 
یکنند،ممکناستدریک
واقعدویاچنددولتکهدریکیاچندزمینهباهمدیگرهمکاریم 
چشماندازنظریبرای
یاچندزمینهدیگراختالفمنافعمانعازهمکاریآنهاشود.درادامهازاین 
تبیینالگویروابطامریکاوعربستانکهمبتنیبرروابطپیچیدههمکاریجویانهومتعارضاست
یپردازیم.
م 

الگوی تاریخی :عوامل کلیدی همکاری و تعارض منافع امریکا -عربستان
نالمللی نفتوضرورتمهارشوروی ،امریکا رابه
پس از،7396نفوذعربستانبربازاربی 
ارزشاستراتژیکهمکاریباعربستانواقفکرد.ازطرفیترسپادشاهیسعودیازرقبایشدر
اردنوعراقکهموردحمایت بریتانیا نیز قرارداشتند،عربستانرابهگسترشروابطباامریکا به
یداد،درنتیجهترسپادشاهی سعودی ازرقبایهمسایه،اهمیت
مثابهنیرویی توازنبخشسوقم 
نفوذاین پادشاهی بربازاربینالمللی نفتوترسامریکاازشوروی ،سرآغازروابطرسمی دو
دولترادر،7367رقمزدودراین سالایاالت متحدهکهعمقنگرانیهای امنیتی پادشاهی
سعودی رادریافته بودواردتوافقی دوجانبهباریاض شدکهبرطبقآنمتعهدبهنوسازی ارتش
یکرد(.)Neff, 1981: 266
عربستانشدهواجازهایجادپایگاهیدرالظهرانراکسبم 
ازطرفیاعالنبریتانیامبنیبرکنارهگیریازخاورمیانه،ترومنراکهنگراننفوذشورویدر
اینمنطقهبودبهحمایتازدولتییهودیدرفلسطینواداشت.حمایتواشنگتنازاسراییلسبب
نگرانی پادشاهی سعودی میشد ،چرا که نفوذ عربستان در سراسر خاورمیانه و در رقابت با
دولتهای عمدهعربی بهحمایتش از مسلمانانگرهخوردهبود.در نتیجه در کنار عواملی که

سبب همکاری دو دولتمیشد ،تعارض منافعدودولتدرخصوصکشمکشاعراب اسراییل
بهمثابه عاملفشاریپایداریبرروابط دودولتپدیدارشدوازآنهنگامبهمثابهمتغیری کهبر
روابطدوکشورفشارواردمیکند ظاهرشدهاست.به طوریکه تاپیش ازحادثهیازده سپتامبر،
قویترین متغییری بودهاستکهسببتعارضایاالتمتحده وعربستانشدهاست.این تعارض
در طول بحران  7319اعراب اسراییل ،روابط دودولترابهآستانهفروپاشی نزدیک کرد.در
آستانهجنگ 7319اعراباسراییل،ملک فیصل بهایاالت متحدههشدارداده بود کهبهمباحث
اعراب–اسراییلنزدیکنشود.چراکهعربستانتنهایکگزینهدراینخصوصپیشروخواهد

همکاری و تعارض منافع امریکا  -عربستان در خاورمیانه

672

داشتوآنتوسلبهسالحنفتاست(.)Hart, 1998: 26امریکاکهخودبرایحمایتازاسراییل
تحتفشارقرارداشت،در 66جوالی  7319قعطنامهشورای امنیت مبنی برعقبنشینی اسراییل
بهمرزهای 7321راوتوکرد.متعاقبآندرششماکتبرکهمصروسوریهبرای حملهبهاسراییل
آمادهشدهبودندموردتهاجماسراییل قرارگرفتند.گرچهعربستانبهاستفادهازسالحنفتعلیه
حامیاناسراییلمتعهدشدهبود،اماتهدیدبهکارگیریسالحنفتازسویعربستانبیشازغرب،
نطقهای مصررانشانهرفتهبودکههموارهبابهاوجرسیدن مناقشهفلسطین ،ازنیروی
قلبنفوذم 
قوی اسراییل ستیزی بر علیه پادشاهی سعودی بهره گرفته بود ( .)Brown, 1999: 46اما ایاالت
متحدهکهازطرفیبرایحمایتازاسراییل تحتفشارقرارداشت،اعمالتحریمنفتی اعرابرا
یکرد که
چالشی با پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای متحدین اروپایی و اسیایی خود تلقی م 
یشد .به رغم فشارهای
بالندگی اقتصادیشان ضرورتی امنیتی در مقابله با شوروی دریافته م 
متعارض بحران  7319برسراسراییل ،منافعمشترکدودولتبرعلیه شوروی ورقبای منطقهای
سببتداومهمکاریهایدودولتدرعصرجنگسردمیشد.
یهای دودولتدرسطح
پس ازفروپاشی شوروی این متغییر تاثیرگذار برگسترشهمکار 
سطحمنطقهایگرچهمصادبقرقبایمنطقهایدودولتدر

نظامبینالمللناپدیدشدهاست.امادر
خاورمیانهتغییرکردهاستاماهمچنانعاملیتعیینکنندهدرروابطدودولتاست.مصادیقاین
منطقهای در برهههای مختلفی جمهوریهای انقالبی دنیای عرب شامل مصر ،سوریه و
رقبای  
عراق و جمهوری اسالمی ایران بوده است .تا پیش از  ،7313همکاریهای منطقهای امریکا
یهای انقالبی عربی و در طول دهه  7383نیز بر علیه
عربستان بر مقابله با شوروی و جمهور 
بالوقوع عراقدراوایل دهه
شوروی و جمهوری اسالمی ایران متمرکزشدهبود ،مخاطرهقری 
 7333برای حوزهخلیج فارسامریکا و عربستان را بیش از هر تهدیدی به همکاری علیه بغداد
سوقداد(.)Al-Rasheed, 2002: 101این همکاریها درطولدهه،7333تداومیافت ،ازطرفی
ارتقای جایگاه امریکا درجهان تک قطبی به کاخ سفید ،امکانی بیشتربرای گزینشهای
ایدولوژیکدرعرصهبیرونیمیداد،کهخودسببتقویتعدمقطعیتدرروابطایاالتمتحده
ومتحدینشدرمناطقازجملهعربستانسعودیشدهاست.درچنینوضعیتیحادثهیازدهسپتامبر
،6337رخدادکهدرپیآنایاالتمتحدهبهعنوانتنهاابرقدرت،نهدرنقشحافظوضعیتکه
نالمللیظاهرشد.جرجبوشدرمقامریاستجمهوری
درسیماینیرویایجاد تغییردرسیستمبی 
ایاالتمتحده،اشاعهدمکراسیلیبرالراجزومنافعاستراتژیکامریکابرشمردواسالمافراطیرا
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تهدیدیحیاتیعلیهامنیتملیامریکاخواند(.)Jervis, 2007: 23
در واقع در عصر جنگ سرد پادشاهی سعودی از ایدئولوژی اسالمی برای مقابله با نفوذ
افراطگرایان
کمونیسم استفاده میکرد که اوج آن در همکاری عربستان و امریکا در گسیل  
اسالمی به افغانستان علیه کمونیسم بود .اما پس از فروپاشی شوروی اسالم سیاسی به عنوان
تهدیدیبرایمنافعامریکابرجستهشدهاست،اینمسألهبه چالشیبرای روابطعربستانوامریکا
مبدل شده و درپیوند با آنحادثهیازده سپتامبربهعنوانچالشی قوی درروابطدودولتنمایان
شد.اما اهمیت نفوذ عربستان بر بازار بینالمللی نفتومنافعژئوپولیتیکی مشترکدودولتدر
مقابلهبانفوذمنطقهایایرانمانعازفروپاشیاینروابطدراثرفشارهایمتعارضشد.
سپس تهاجم امریکا به عراق ،عربستان رادرموقعیت دشواری قرارداد.چراکهسببتقویت
امریکاستیزی در درون عربستان شد و از سویی دیگر با توجه به اظهارات مقاماتامریکایی در
خصوصتبدیلعراقبهالگوییجدیدجهتگسترشدمکراسیدرخاورمیانه،ایندولتنگران
مقاصد پنهان ایاالت متحده از تهاجم به عراق بود.عربستان هم چنین نگران تأثیرات دگرگونی
عراقبرجایگاه منطقه آیش دررقابتباایران بود.ایاالت متحده طی هجوم به عراق در مارس
6339ساختارسیاسیاینکشورراتغیرداد.اینساختارسیاسیبرایدهههایمتوالی،تجسمسلطه
اقلیت سنی براکثریت شیعی وکردهای عراقبود.اگرچه ،پادشاهی سعودی به عراق ،بهدیده
یدانستکهآندولترا
ینگریست.اماساختارسیاسیعراقراعاملیم 
یکعاملنگرانکنندهم 
ضربهگیروحائلدربرابرایرانتبدیلکردهبود.تهاجمامریکاسببشدکهچنینحائلو
بهیک 
ضربهگیری ازمیان برداشتهشود .به عالوه ایران و حکومت جدید عراق وارد روابطی دوستانه

شدند.بهرغمتمامایننگرانیها،ریاضدرخصوصتحوالتجدیدعراق،بااحتیاطعملکرد.
عربستان با امتناع از شناسایی سلطه نسبی شیعیان بر بغداد ،محتاطانه سیاست عدم حمایت از
حکومتجدیدبغدادرااتخاذکرد.
حزمواحتیاط عربستاندراین زمینه بهلحاظ اهمیتی بود که عربستان برای حفظروابطشبا
یشد .به طور کلی تبعات تهاجم  6339امریکا به عراق ،عربستان را در موقعیت
امریکا قائل م 
دشواری قرار داد و بر پارادوکسهای سیاست خاورمیانهای این کشور افزود .ازجمله عربستان
حضور نیروهای امریکایی را در عراق جهت ممانعت از نفوذ بیشتر ایران دراین کشورضروری
یدانست.اما ازسوی دیگر حمایت امریکا از حکومت جدید عراق را در راستای منافع خویش
م 
ارزیابی نمیکرد .این مسأله بهپیچیدگی بیشتر منافعمشترک ومتعارضامریکا و عربستان در
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عراقمنجرشد( .)Jain, 2015: 284به طور کلیپس از جنگ جهانیدوم،نفوذ عربستانبربازار
نالمللی نفت،ضرورتمهارشوروی ،نفوذعربستانبربحرانهای خاورمیانه و منافع مشترک
بی 
مهمترینعواملیبودهاستکهسبب
واشنگتنوریاضدرمقابلهبارقبایمنطقهایدرخاورمیانه ،
یهایسیاسیوامنیتیدودولتشدهاست.ازطرفیتعارضمنافعدو
شکلگیریوتداومهمکار 

دولتدرخصوصکشمکشاعراباسراییلعاملپایداریبودهاستکهبرروابطشانفشاروارد
کردهاست.پسازفروپاشیشورویتغییرساختاردوقطبی،سببافزایشعدمقطعیتدرروابط
امریکا و عربستان به مثابه شرکایی شدهاستکه برای بیش ازچهاردههدرمواجههباشوروی و
متحدینمنطقهآیشمتحدشدهبودند.بنابراینباناپدیدشدنشوروی،نهتنهااینتهدیدمشترک
یشد ،از بین رفته است بلکه ساختار تک قطبی سبب
که سبب همکاری ریاض و واشنگتن م 
افزایشتردیدعربستاننسبتبهتعهداتایاالتمتحدهشدهاست(.)Walt, 2009: 89بهطوریکه
عربستان در طول دهه گذشته در جستجوی منابع حمایتی جدیدی از طریق گسترش روابط با
چین ،هند ،پاکستان و حتی روسیه بوده است گرچه در اینزمینه بدیلی در قواره منابع حمایتی
ایالتمتحدهنیافتهاست.

همکاری و تعارض منافع امریکا  -عربستان پس از 1122
پیامدهای بهار عربی ،منافع مشترک و اولویتهای متفاوت

یهای سیاسی نظامهای سیاسی متحدپادشاهی سعودی در
یثبات 
از میانه ،6377کهانقالبوب 
وههای گوناگونی به عنوانیک نیروی ضد
خاورمیانه را دربرگرفت،پادشاهی سعودی بهشی 
انقالبدرسطحمنطقهای عملکرد.عربستانخواهانحفظوضعموجودبودونگرانشدهبود
کهامریکا،پیشبردرفورمهایسیاسیرابرحفظثباتدردولتهایدستخوشانقالبترجیح
ینگریست،دوستانشرادرتونس،قاهره،اردن،
بدهد.ازچشماندازیکهریاضازآنبهمنطقهم 
درمعرضمخاطرههایی بسیار جدی باعواقبناگوارسیاسی وامنیتی برای روابط

یمن وبحرین 
یدید(.)Sanger, 2011
هریکازآنهاباخودم 
یها با منافع پادشاهی سعودی انطباق نداشت لذا پادشاهی
یثبات 
در واقع هیچ یک از این ب 
دربرابرچالشهای بهارعربی برخاست.بن علی در

سعودی بهپشتیبانی از دوستان ومتحدینش 
نظامهای سیاسی بودندکهریاض
یهای منطقه خاورمیانه  ،
تونس،حسنی مبارکدرمصر،پادشاه 
با قدرتبه پشتیبانی سیاسی از آنهابرخاستهبود.اما در حالیکه پادشاهی سعودی برای حفظ
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یکرد کهایاالت متحده
یکرد ،احساسم 
یثبات تقالم 
دولتهای به شدت ب 
دوستانشدراین  
یکند.در قاهره ،پادشاهی سعودی بهتندی کاخ
مشترکشان دفاعنم 

آنگونه که باید از دوستان 
سفید را به خاطر فشار سیاسی بر حسنی مبارک سرزنش کرد ،سقوط حسنی مبارک سبب از
دست رفتن شریکی قابل اعتمادبرای پادشاهی سعودی شد.پس ازحسنی مبارکنیز ریاض از
کهواشنگتنروابطحسنهای بااخوانالمسلمین برقرارکردهکه ناخرسند بودودرحالیکه

این 
یهای مالی وسیاسی بقایای رژیم سابقشامل :نظامیان رادرقاهره
تالشمیکرد کهباپشتیبان 
متحدهکمکهای منظمسالیانه بهارتشمصرراقطعکردهبود(

تقویت کند،ایاالت 

Worth,

محافظهکارانوبقایایرژیم سابقبااخوانالمسلیمن

.)2013درادامهآندر کشاکشکشمکش
به رهبری محمد المرسی ،واشنگتن در عمل به تقویت سیاسی اخوان المسلمین پرداخته بود.
کشاکشهایی که در نهایت به بازاستقرار نیروهای سیاسی سابق قاهره در قدرت و احیای
پیوندهای سیاسی وامنیتی مصروعربستانمنجرشد.در خصوصبحرین نیز خاندان پادشاهی
حاکمومتحدپادشاهیسعودیبافشارومخاطرهشدیدجنبشوسیعاعتراضیشیعیانمواجهشده
تها تاگسیل
بود .عربستان به حمایت سیاسی ومالی ازخاندانآل خلیفه پرداخت .این حمای 
نیروی امنیتی و تالشبرای انبساط بیشتر سازمان شورای همکاری خلیج فارسباعضویت دو
دلنگران
پادشاهی متحد دیگر ،یعنی اردن و مراکش ادامه یافت .در حالیکه عربستان سعودی  
سقوطرژیممتزلزلسیاسیبحرینبود،ایاالتمتحدهنهتنهاباقدرتازآلخلیفهدفاعنکردبلکه
موضعگیریها

نگونه 
انتقاداتی نیز درخصوصاوضاعحقوقبشررامتوجهآل خلیفه ساخت.ای 
وترسهایامنیتیپادشاهیسعودیمیشد(.)Baxter & Simpson, 2015: 140

سببافزایشبیم
کهنظامهای سیاسیشان پیوندهایی سیاسی وامنیتی نیرومندی با

این بحرانهادردولتهایی 
آلسعوددرریاض داشتند،بویژه باتوجهبهاحتمالچرخشرژیمهای انقالبی این کشورها به
تهایامنیتیعربستانسعودیراشدتبخشیدهبود.چراکهدرگسترهوسیع
سمتایران،حساسی 
خاورمیانه سیاست خارجی عربستان سعودی در رقابت و همچشمی با جمهوری اسالمی ایران
یشود(.)Omidi, 2016
تعریفم 
لذادرخصوصبحرینمقاماتسعودیآشکارااعالمکردندکهعربستاننمیتواندبابرآمدن
یک حکومتشیعی وابستهبهایران در پشتمرزهایش دربحرین مداراکند.ریاض برای نشان
دادنشدتنگرانیهایشازچنینتحولاحتمالیشیعیانبحرینرابهحزباهلللبنانتشبیهکردو
خانهاشبرایش بسیار دشوار
این گونهموضعگرفتکهتحمل«یک حزباهللدیگر» در درب  
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خواهدبود.در حالیکه عربستان به شدت سرگرمکوششبرای ممانعتازواژگونی حکومت
یکرد.این امر
بحرین شدهبود،امریکا به مراتبباخونسردی بیشتری تحوالتبحرین رانظارهم 
سبببروزدگربارهتنشهادرمناسباتسیاسیدوطرفشد.درنتیجهبهرغمفشارهایسیاسیاز
جانب امریکا ،پادشاهی سعودی در مارس  6377به منظور سرکوب انقالب مردمی بحرین در
حمایتازخاندانآلخلیفهاقدامبهاعزامشمارینیروینظامیبهبحرینکردکهرژیماستبدادی
آلخلیفهرادرسرکوبشهروندانمساعدتکند(.)Huber, 2015: 62درواکنشبهآن،ایاالت
متحدهخواستار عدممداخلهمستقیم عربستانسعودی و همچنین تخفیفسرکوبشهروندان
توسط حکومت بحرین شد اما پادشاهی سعودی باور داشت که امریکا نگرانی عربستان را
منطقهای درحوزهخلیجفارسدرصورتسقوطبحرین
درخصوصبرهمخوردنتوازنقوای  
یکند .بنابراین چالش بهار عربی در بحرین نیز همانند مصر سبب رنجش پادشاهی
درک نم 
سعودی از ایاالت متحده گردید .متعاقب آن درششمآوریل 6377سفررسمی رابرت گیتس
وزیردفاعامریکابهعربستانبهمنظورتقویتروابطواشنگتنوریاضدرپیتأثیراتناخوشایند
بهارعربی برروابطسیاسی دودولتصورتگرفت.اما درحوزهشرقمدیترانه بحرانسوریه
سببافزایش دگربارهاختالفاتدودولتشد.هنگامی کهپسازتونسوقاهرهناآرامیها در
بخشهایی از سوریه آغاز شد ،در آغاز پادشاهی سعودی مواضعی بسیار محتاطانه در این

خصوصدرپیش گرفتاماباگسترشاعتراضاتسیاسی باپشتیبانی ترکیه وایاالت متحدهتا
تابستان،6377مواضعپادشاهیسعودیدرخصوصسوریهدستخوشتحولشد.
پادشاهی سعودی در واقع تا پیش از تابستان  ،6377متأثر از ترسی که از شیوع بیشتر
یثباتیهای سیاسی دردنیای عربی داشت ،حمایت وپشتیبانی قوی سیاسی ازمخالفانحکومت
ب 
سوریه بهعملنیاورد.از طرفی نیز پیروزی احتمالی اخوانالمسلمین رادردمشقسببتقویت
یکرد .هنگامی که دامنه بیثباتیهای درونی به سوریه
حماس و اخوان المسلمین مصر تلقی م 
هماهنگتری رااتخاذکردند ،در این

کشیدهشددودولتعربستانوامریکامواضعدیپلماتیک 
راستا ،در 66سپتامبر 6377باراکاوباماوملکعبداهللطی تماسی تلفنی بهرایزنی درخصوص
تحوالت سوریه پرداختند .پادشاهی سعودی که در اعتراض به سرکوب شهروندان توسط
محتاطانهاش ،در

حکومتسوریهسفیرخودراازدمشقفراخواندهبود.به رغممحافظهکاری 
زمینهاعمالفشاربرحکومتبشاراسدباامریکاتوافقنظرداشت(.)Jain, 2015: 283درادامهآن
درنشستاتحادیهعربدرقاهرهعربستانسعودی ازطرحتشکیلیک کمیته ،جهتپیگیری
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وضعیتسوریهحمایتکرد.تعلیقعضویتسوریهدراتحادیهعربتحتنفوذعربستانسعودی
انجامشد.سوریه اتحادیه عربرامتهمکردکهتحتنفوذایاالت متحدهچنین تصمیمی اتخاذ
کرده است.اگرایاالت متحدهدر این خصوص در اتحادیه عرباعمالنفوذکردهباشداحتمال
داردکهدراین زمینه عربستانسعودی شریکی مناسببرای ایاالت متحدهجهتنفوذدراین
اتحادیه بودهاست.سوریهبرخالفبحریندولتی استکهدگرگونی سیاسیش موجبتقویت
جایگاهعربستاندرتوازن قوای منطقهای است.عربستانسعودی بارهاسوریهرابهخاطرروابط
نزدیکشباجمهوری اسالمی ایرانبهانتقادگرفتهاستدرصورتی کهریشه پیوندهای سوریه با
ایراندرترسدمشقازهمسایگانشنهفتهاست.بهطور کلیاز تابستان،6377پادشاهیسعودی
احساس کرد که به رغم مخاطرات محتملش فرصتی مغتنم فراهم شده است که با سرنگونی
حکومتبشاراسدوبهقدرترسانیدنمتحدینخودسوریهراازاتحادباجمهوریاسالمیایران
بهسلکدوستانمنطقهایخوددرآورد(.)Haykel, 2016: 165

خارجکردهو
یهایسیاسیایاالتمتحدهباعربستاندرپشتیبانیازمعارضانسکوالروبرخی
بهرغمهمکار 
اسالمگرا علیه بشار اسد ،واشنگتن انتظارات ریاض را در این خصوص برآورده نکرده
گروههای  
است.بویژهدرسال،6379کهباراکاوبامابشاراسدرابهعبورازخطوطقرمزواشنگتندرتوسل
به سالحهای شیمیایی علیه مردم خود متهم کرد ،عربستان سعودی انتظار داشت که امریکا علیه
حکومت سوریه متوسل به زور شود اما در نهایت تا سپتامبر  ،6379با توافق روسیه و امریکا و
همکاریدمشقجنجالبرسرموضوعسالحهایشیمیاییسوریهخاتمهیافت(.)Susser, 2015: 14
عربستان همچنین هنگامی کهدرسالهای  6379و 6379میالدی قطعنامه های پیشنهادی به
شورای امنیت سازمانمللبرحکومت سوریه با مخالفت روسیه و در کنار آن ،چین به بنبست
یرسید ،انتظارداشتکهایاالت متحدهخارجازچارچوبشورای امنیت در جهت توسلبه
م 
زوربردمشقسوقیابد.باراکاوباماریسجمهوریامریکاچندیبعددربهار6372درمصاحبه
بامجلهاتالنتیک ازاین کهعربستاندرجستجوی سوقدادنامریکا به چنین مداخالت نظامی
بودهاست،ازریاضانتقادکرد.ریاضهمچنیندرخصوصکیفیتتجهیزوحمایتهایهوایی
اختالفنظرهایی مهمدارد.شاهزاده بندر بن سلطان که به

ازمعارضانسوری باایاالت متحده
مدت  66سال سفیر عربستان در واشنگتن بوده است ،دراین بارهاختالفمواضعدوکشوررا
اینگونه توضیح داد که ازآنجاکهامریکا در سوریه اقدامی مؤثرعلیه بشاراسدنکردهاستو
عالوهبرآنازریاض درخصوصبحرین پشتیبانی نکردهومناسباتروبهرشدی با تهران در
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عمدهایصورتدهد
دستورکارقرارداده،ریاضممکناستکهدرروابطشباامریکاتغییرات 
یهایامنیتیپادشاهی سعودیدرخصوصایران،متأثرازسوء
(.)Ulrichsen, 2016ترسونگران 
برداشتهای رهبرانسعودی است(شکوهی.)97:7936 ،این نگرانیها گرچهپسازروی کار
آمدندونالدترامپدرایاالت متحدهتخفیف یافته استاماپادشاهی سعودی همچناننسبتبه
مواضعامریکادرخصوصبحرانسوریهنگراناست.بهعبارتیاولویتسیاستهایخاورمیانهای
عربستاندرطولدههگذشتهبرعقبراندننفوذمنطقهایایرانمتمرکزبودهاست.برایناساس
درخصوصبحرانسوریه ،عربستاندردرجهاولمنابعوظرفیتها رابربشار اسدبهکارگرفته
استونیروهاییراکهدرآغازدرچارچوبائتالفتحترهبریامریکاعلیهداعشاعزامکرده
بودبهعرصهنبرددریمن برنیروهای تحتنفوذایران گسیل دادهاست.مرگ ملک عبداهلل در
ژانویه6376وبهقدرترسیدنملکسلمانباجابهجاییوزیردفاعووزیرامورخارجهوتغیرات
ساختاری در نظام سیاسی پادشاهی سعودی همراه شد این جابهجایی محدودنخبگانقدرتدر
ساختارسیاسیعربستانبایکسیاستخارجیپرخاشگرانهترهمراهشدهاست،کهباآغازحمله
نظامیائتالفتحترهبریعربستانازاوایل6376بهیمنومواضعتهاجمیایندولتعلیهایران
پدیدارشدهاست()Fisher, 2016: 2
عربستان درحوزههای بحرانی عراق،سوریه ،یمن ،بحرین ،فلسطین ومصرعقبراندننفوذ
یهایش قراردادهاستاین درحالی استکه
موضعگیر 

یها و
ایران رادراولویت سیاستگذار 
تفاوتهای ظریفی بامواضععربستانداردکه

مواضع ایاالت متحدهدر این حوزههای بحرانی 
سبببروز تنش در روابط دو دولت شده است و روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس
جمهوری ایاالت متحده و جابهجایی نخبگان سیاسی در وزارت امورخارجه و پنتاگون نیز سبب
انهای امریکا نگردیده است.امادربرخی موضوعات
تغیر بنیادین ورادیکالی درسیاست خاورمی 
برجستهمنطقهای ،ایاالت متحدهازآغازریاست جمهوری دونالدترامپمواضعی اتخاذکرده

استکهدرسازواری بیشتری بامنافععربستاناست(.)Agha, 2017: 5-9بحران یمن ،ازمارس
6376کهحکومتمتحدعربستاندریمنتوسطانصاراهللوحامیانعلیعبداهللصالحساقطشد،
باراکاوباماحمایت ازمواضععربستانرادراین خصوصدردستورکارقراردادهبودامادر
سال،6372کاخسفیدتصمیمبهکاهشحمایتپرسنلیومحدودکردنانتقالسالحبهعربستان
تهای سیاسی ونظامی وعملیاتی ایاالت متحدهاز
گرفت،اماباروی کارآمدنترامپ،حمای 
عملیات نظامی ائتالفتحترهبری عربستاندریمن تقویت شدهاستورکس تیلرسون وزیر
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امورخارجه امریکا در این خصوص به قدرت از مواضع عربستان مبنی بر اعاده قدرت رئیس
جمهوری منصورالهادی با استمرار عملیات نظامی پشتیبانی کرده است .در خصوص بحران
سوریه،ترامپدرآوریل،6371دستور یک حملهمحدودموشکیرابهپایگاه هواییکهمدعی
بود بشار اسد از آن برای حمله شیمیایی بهمعارضین استفادهو صادر کردکهبااستقبالریاض
مواجهشد،امااینحملهموشکیدرمقیاسیمحدودصورتگرفتواگرچهکاخسفیدباتجهیز
افراطگرایاناسالمیدرسوریهدردستورکارقرار
یتریراعلیه 
بیشترنیروهایکردعملیات جد 
داده است اما مشابه به دوره ریاست جمهوری اوباما ،ترامپ نیز همچنان اولویت مبارزه با افراط
گراییاسالمیدرسوریهوفشارهمزمانبرحکومتدمشقراتداومبخشیدهاست( Holland and

.)Marson, 2017این در حالی است که ملک سلمان و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان،
آشکارا ازاولویت ساقطکردنبشاراسدازقدرتبهمنظورعقبراندنایران ازسوریه حمایت
کردهاند.هم چنین درمی ،6371ترامپاولین سفررسمی خودرادرسمتریاست جمهوری

امریکابه عربستانسعودیانجامدادودرریاضباملکسلمانپادشاهیسعودیدیدارکرد.در
طولایندیداردوطرفدرخصوصفروشتسلیحاتنظامیبهارزشیبیشاز773میلیارددالر
یهایجنگیازایاالتمتحدهبه
ازجملهشاملانواعیازسیستمهایموشکی،هلیکوپترهاوکشت 
عربستانراموردتوافققراردادند .به طورکلی ازژانویه  6333الی ژوئن،6371عربستانمعادل
یبایست به رقم توافقتسلیحاتی می
 767میلیارد دالرتسلیحات ازامریکا وارد کردهاست.کهم 
 6371رانیز بهاین میزان افزود( .)Blanchard, 2017: 36-38همچنین درریاض ،دونالدترامپاز
سرآغازفصلی جدیددرروابطدودولتگفتودرانطباقبامواضعپادشاهی سعودی،ایرانرا
مسئول بیثباتیها و تروریسم در خاورمیانه خواند .در طول این دیدار همچنین دو طرف در
استهایمنطقهایایندولتگفتگوکردند،متعاقبآندر6ژوئن
خصوصپیوندهایقطروسی 
،6371بهرهبری عربستان،بحرین ،مصرواماراتروابطدیپلماتیک وتجاریشان را با قطر قطع
کردند،درواقعخاندانآلثانی کهبرقطرحکممیرانند ،پیوندهای نزدیکی بااخوانالمسلمین
برقرارکردند ،ازجملهاین کهشیخ یوسف القرضاوی ازچهرههای شاخصاسالمگرای دنیای
عربازسال 7327درقطرزندگی کردهاست،سازمان اخوانالمسلمین کهدرسال 7368در
مصرشکلگرفت،فعالیتهایشراباگرایشاسالمسیاسیدرسراسرجهانعربگسترشداده
است،اخوانالمسلمیندرفلسطینبانامحماس،دراردونبانامجبههاقداماسالمی،درمراکشبا
عنوان حزب عدالت و توسعه و در دیگر کشورهای عربی نیز در قالب گروهها یا احزابسازمان
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یکنند،ریاضشدیدترینسیاستهایممکنرابهویژهعلیهاخوانالمسلمینمصر،
یافتهفعالیتم 
فلسطین واردناتخاذکردهاستوبهطوراساسی رشداسالمگرایی سیاسی اخوانالمسلمین را
یکند(.)Nawaf, 2017: 2
چالشیامنیتیبرایثباتسیاسیخودتلقیم 
قطرنقشی تأثیرگذاردرپدیدهموسومبهبهارعربیداشتهاست(نیاکوئی.)96:7939،قطربه
قدرتگیری از طریق دمکراسی و

ویژه از آغاز بهار عربی با ترغیب اخوان المسلمین به 
ازآنهادرصددگسترشنفوذمنطقهای خودبرآمدهاست.عالوه

حمایتهای سیاسی ورسانهای 
بر آن قطر هم چنین پیوندهایی با القاعده و دیگر گروههای بنیادگرای اسالمی از جمله در
افغانستان ،سوریه ،عراقویمن دارد.براین اساسپادشاهی سعودی باهمکاری متحدین عربش،
دوحهراتحتفشارقراردادهکهحمایتهایش رابهویژه ازاخوانالمسلمینقطعکند،عالوهبر
آنعربستاندرجهتاعمالفشاربیشترسیاسیبرقطرایندولترابههمکاریباایراندرمنطقه
نیزمتهمکردهاست،اینسیاستعربستانکهدرجهتمنافعاسراییلنیزهستباحمایت دونالد
نباره در ایران بحران قطع روابط عربستان و
ترامپهمراهشدهاست(.)Nawaf, 2017: 1-2در ای 
چشماندازمنافعبازرگانیتهراننگریستهشددرحالیکهاینبحران
شماریازمتحدینشباقطراز 
اهمیتگسترشتعاملسیاسیایرانبااخوانالمسلمینرادرسراسرخاورمیانهنیزپدیدارکرد،در
سپتامبر،6371دونالدترامپرئیسجمهوریامریکا،دوحهرابهحمایتازتروریسممتهمکرد،
موضعی کهبهاستعفای سفیر این دولتدرقطرانجامید.بهطورکلی پسازفروپاشی شوروی،
تردیدهای پادشاهی سعودی نسبت به حمایتهای امنیتی امریکا تقویت شده است .در دوره
جورج بوش ،کاخ سفید متعاقب بحران یازده سپتامبر ریاض را به انتقاد گرفته بود و در دوره
باراک اوباما گرچه در آغاز از شدت تنش در روابط دو دولت کاسته شد اما در ادامه اوباما،
رادرموضوعاتمختلفمنطقهای موردانتقادقرارداد،پسازروی کارآمدنترامپ

ریاض 
سیاست خاورمیانهای امریکا با منافععربستانسازگاری بیشتری پیدا کردهاستامادرروابطدو
دولتبرخیازمسائلدشوارگذشتهباقیماندهاستکهازجملهبرجستهترینآنهادشوارترشدن
متحدهدرجهتمنافعمنطقهای خوددرعصری

بهرهکشی عربستانازمنابععظیم قدرتایاالت 

تکقطبیاست.

تعارض و همکاری در سایه کشمکش اعراب -اسراییل
کشمکش اعراب اسراییل همواره عاملی تأثیر گذار بر روابط امریکا -عربستان بوده است،
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اعتبارونفوذمنطقهایپادشاهی

رژیمصهیونیستیپیوندهایی قویباایاالتمتحدهدارد،ازطرفی
سعودی دررقابتبادیگرمراکزعمدهقدرتدرخاورمیانهبهحمایت ازمسلمانانفلسطینیگره
خورده است (بهرامی مقدم7933 ،؛  .)779-778بر این اساس ایاالت متحده ناگزیر از حفظ
توازنی سنجیده در حمایت از این دو متحد منطقهای در خاورمیانه بوده است ،بویژه انتقال
تسلیحاتپیشرفتهنظامیازامریکابهعربستانهموارهبامحاسبهحساسیتهای اسراییلانجامشده
قدرتگیریشیعیاندرعراق،

وگسترشنفوذمنطقهایایرانپساز

است،اماافزایشتواننظامی
تسلطحماسبرنوارغزهورشدحزباهلللبنانازگروهی خردبهشبهدولتی باقابلیتهای قابل
مالحظه نظامی ،در طول دهه گذشته سبب ایجاد منافعی مشترک برای اسراییل و عربستان در
برخی از موضوعات برجسته منطقهای شده است .از جمله این که هر دو طرف منافع امنیتی
مشترکی درسرکوبحماسودیگر شاخههای اخوانالمسلمین درجهانعربدارند.در سطح
منطقهای هر دو طرف به رشد ایران به مثابه تهدیدی برای منافع امنیتی و ثبات سیاسی خود
ینگرند( ،)Agha, 2017: 5-7تا جاییکه درخصوصبحرانهای جاری سوریه ،عراق،ویمن
م 
منافع پادشاهی سعودی و اسراییل بیش از منافع امریکا و عربستان همپوشانی دارد .اما
لستیزی ،نیرویی قدرتمنددرخاورمیانه استوچالشازدسترفتناعتباربهمانعی تعیین
اسرایی 
کنندهدرمناسباتاسراییلوعربستانتبدیلشدهاست.برایناساسدرادامهپیشبردطرحصلح
عربیملکعبداهلل،عربستانبهطورضمنیازسرکوبحماسکهپیوندهاییقویباایرانوقطر
نیزداردحمایت کردهاست،در نتیجهازفشارمسألهکشمکشاعراباسراییلبرروابطامریکاو
عربستان کاسته شده است .به ویژه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ،کاخ سفید
حمایتهایبیقیدوشرطگذشتهراازاسراییلتاحدودیموردبازبینیقراردادهبودهمچنانکه
ازمنافعمنطقهای عربستاننیزتردیدهایبیشتریمطرحشدهبود،

درخصوصتعهدشبهحمایت 
براین اساساسراییل وعربستاننگرانیهای امنیتی به نسبتمشترکی درخصوصنفوذمنطقهای
ایران دارندکهبهطورکلی باسیاست ایاالت متحدهدرخصوصمهارایران نیز همخوانی دارد
(.)Holland and Mason, 2017: 1بااینوجودمواضعاسراییلدرخصوصچگونگیحلوفصل
کشمکش اعراب فلسطین بر مواضع عربستان منطبق نیست ،در این راستا عربستان سعودی در
خصوص شناسایی و عضویت کامل دولت فلسطین به رهبری فتح در سازمان ملل متحد در طول
واردمناقشهای سیاسی باامریکا شد و در نهایت ایاالت متحده مانع از

سالهای  6379و 6376

عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل شد ،به عالوه با آغاز ریاست جمهوری دونالد
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ترامپسیاستایاالتمتحدهدرحمایتازاسراییلبهروالقبلازدورهریاستجمهوریباراک
اوبامابازگشتهاستوحمایتهایامریکاازاسراییلتقویتشدهاستکهمیتوانددرزمینهپیش
برد طرح صلح عربی ملک عبداهلل که در واقع توسط عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان در
واشنگتنووزیر کنونی امورخارجهعربستانطراحی شدهاستچالشهای بیشتری ایجاد کندو
آثارناخوشایندیبرروابطعربستانوامریکابرجایبگذارد.

نفوذ عربستان بر بازار بینالمللی نفت و چالش نفت شیل
درحوزهانرژیمنافعمشترکدودولتدرزمینهتولیدوامنیتعرضهوتقاضاینفتخامو
متعلقات نفتی تداوم یافته است.در سال ،6376روزانه بین  71الی  78میلیون بشکه نفت خام از
نالمللیصادرشدهاستوروندکلیافزایشتقاضایبراینفت
مسیرخلیجفارسبهبازارهایبی 
خاموگازطبیعیسببشدهاستکهمنافعمشترکدوکشوردرزمینهحفاظتازثباتسیاسیو
امنیت درحوزهخلیج  فارساهمیت خودراحفظکند.درواقعمنافععربستاندراین زمینه در
تداومامنیت جریان انتقالنفتازمسیر خلیج فارسنهفتهاست.این موضوعازطرفی برای رشد
حفظثباتنظامهای سیاسی کشورهای کوچک

اقتصادی عربستاناهمیت داردوازطرفی برای 
نفتخیز حوزهخلیج فارسحائزاهمیت است.نظامهای سیاسی کهمتحدین منطقهای پادشاهی
سعودی هستند (2016: 2

 .)Salameh,از سویی دیگر در سال  ،6376ایاالت متحده حدود 78

تریلیوندالرتولیدناخالصداخلیداشتهاستکهنسبتچشمگیریازآنبهصادراتودرنتیجه
توسعهیافته واقتصادهای نوظهوروابستهاست.ازاین لحاظچرخه

بهپویایی اقتصادی دولتهای 
نالمللی برای ایاالت متحده به
انتقال منابع نفت خام و گاز طبیعی خلیج فارس به بازارهای بی 
منفعتی امنیتی تبدیل شدهاست.درسال،6376بیش ازشانزدهدرصدوارداتامریکا از چین،
حدوددهدرصدآنازژاپنویازدهدرصددیگرازویتنامبودهاست،عالوهبرآندرمجموعکل
اقتصادهای پررونق آسیایی صادرات و واردات چشمگیری با امریکا دارند ،درحالیکه رشد
اقتصادیآنهابهدسترسیفزایندهبهمنابعانرژیخلیجفارسوابسته است.همچنین ایاالتمتحده
یکند.درسال،6376
نسبتقابل توجهی ازنفتمصرفی خودراازحوزهخلیج فارستأمین م 
امریکا روزانه حدود  3میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است که  7673333بشکه آن از
کشورهایعربیخلیجفارسواردشدهکهروزانه7323333بشکهآنبهطورمستقیمازعربستان
.مهمترازمیزانواردات
خریداری شدهاستکهمعادل8درصدازکلوارداتنفتیامریکاست 
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بربازاربینالمللینفتعاملی استکهدرطول

مستقیم نفتازعربستان،نفوذپادشاهی سعودی 
بیش از شش دهه گذشته واشنگتن را به برقراری و حفظ پیوندهای نیرومند سیاسی با ریاض
ترغیب کرده است (& Kilian, 2016: 4

 .)Baumeisterپادشاهی سعودی از نفوذش بر بازار

یگیرد .همکاری عربستان در جایگزین کردن
نالمللی نفت در جهت منافع سیاسی بهره م 
بی 
صادراتنفتیایراندرجهتتسهیلهمکاریچینوشرکایاسیاییامریکادراعمالتحریمهای
مهای
وتعهدقدرتهای بزرگبهرفعتحری 

نفتی برایران صورتگرفت.پسازتوافقهستهای 
دهای با توسل به نفوذ در بازار بینالمللی در پیش
نفتی ایران ،پادشاهی سعودی استراتژی پیچی 
گرفته و با افزایش صادرات نفت به طور همزمان اعمالفشاربرایران ،روسیه وایاالت متحدهرا
بااهدافیمتمایزدردستورکارقرارداد.بدینگونهپادشاهیسعودیازنفوذشبربازاربینالمللی
نفتبرایکاهششدیدقیمتهااستفادهکردکهبهطورهمزمانمانعازافزایشدرآمدهایارزی
ایران شده و بر منافع روسیه برای تغییر مواضعش در بحران سوریه فشار وارد کند.کاهش شدید
قیمت نفت هم چنین متغییری تعیین کنندهدرجهتفشاربرامریکا نیز بوده است که همزمان در
کنار دیگر عوامل ،پادشاهی سعودی را قادر به نفوذ بیشتر بر مواضع کاخ سفید در خصوص
تحوالتخاورمیانه کردهوبابهچالشکشیدن طرحهای توسعهنفتشیل درداکوتای شمالی و
تگزاسمانعازآنشودکهایاالتمتحدهبهرقیبیبراینفوذپادشاهیسعودیبرقیمتنفتدر
نالمللیتبدیلشود(.)Burton, 2016: 201
بازارهایبی 
ایاالت متحده در پی رشد فناوری که به این کشور امکان استخراج منابع هیدروکربنی از
یدهد ،در سال  6336بر چالش استخراج نفت شیل در مقیاس
سنگهای نفت زا یا شیل را م 
درسالهای6336تا،6376سرمایهگذاری

اقتصادیغالبشدوقیمتباالینفتدربازارجهانی
یکرد.درنتیجهآنتا
پروژههاینفتشیلدرداکوتایشمالیوتگزاسراتسهیلوبهصرفهم 
در 
آگوست،6379تولید نفتشیل درداکوتای شمالی وتگزاسازمرزیک میلیون وصدهزار
بشکهدرروزگذشتکهچنینافزایشیمتأثرازافزایشقیمتنفتدربازارجهانیاست( Gause
2016: 98

 .)III,در نتیجه چشمانداز توسعه طرحهای نفت شیل در ایاالت متحده ،پادشاهی

سعودی را به تالش در جهت کاهشقیمت جهانی نفت ترغیب کردهاست.به طورمتناقضی
افزایشتولیدنفتشیلدرامریکاکهازسال6373ازمرزچهارمیلیونبشکهدرروزگذشتهوبه
پنجمیلیونبشکهدرروزافزایشیافتازطرفیسببکاهشقیمتنفتدربازارجهانیشدهکه
پیامدهای مالی برای عربستاننیز داشتهاست.اماکاهشقیمت نفتبهکمتراز 23دالردرهر
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بشکهبهمعنای غیررقابتی شدننفتشیل استکهمتوسطهزینه تولید آنبیش از 23دالردر
امریکاست(.)Bronson, 2016: 429درنتیجه پادشاهی سعودی کهباچشماندازتبدیل امریکا به
نالمللینفتمواجهاست،درجهتکاهشبیشترقیمتنفت
کلیدیترینبازیگرمتنفذدربازاربی 
و غیراقتصادی شدن نفت شیل مبادرت به افزایش صادراتنفتکردهو این مسأله برمحاسبات
عربستاندرپذیرشسهمایراندرنشستپاییز 6372اوپکمؤثربودهاست.بهطورکلیافزایش
هشدادهاستبهگونهایکهدونالد

تولیدنفتشیلنیازامریکابهوارداتنفتازعربستانراکا
ترامپرئیس جمهوری امریکا از آغاز دوره ریاست جمهوریش عربستان سعودی و هم چنین
اوپکرابهقطعخریدنفتتهدیدکردهکهبیانگرکاهشنسبینفوذنقشعربستاندربازارنفت
برسیاستامریکاست(.)Holland and Mason, 2017: 1
پیامدهای برنامه جامع توافق هستهای ایران
ایاالت متحده و عربستان سعودی پس از  ،7313در حوزههای متعددی در خاورمیانه بر
جمهوری اسالمی ایران بایکدیگر همکاری کردند.در طول دهه گذشته همکاری برای اعمال
هستهای جزو
فشار بر ایران در حوزه عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین ،یمن ،بحرین و مسأله  
نههایی مشترک برای
برجستهترین موضوعاتی بوده است که دو دولت در خصوص آن زمی 
هستهای ایران ،عربستانسعودی ومتحدین
همکاری علیه ایران یافته بودند.در خصوص مسأله  
بینالمللیبهمنظور
نزدیکترش درشورای همکاری خلیج فارسدرخصوصاعمالتحریمهای  
تحلیل بردنقابلیتهای ملی ایران باامریکا همکاری چشمگیر داشتهاند.همچنین این دولتها
پایگاههایی نظامی دراختیار امریکا قرار دادندکهازاین طریق فشارهای سیاسی رابرایران ونیز
همزمانپادشاهیسعودیدرخصوصقابلیتهاواراده
متحدینشدرخاورمیانهافزایشدهند.اما 
تهای هستهای ایران تردید داشتهاست( .)Tarock, 2016: 22دو
امریکا برای متوقفکردنفعالی 
منطقهای ایران دارند ،اما
دولت امریکا و عربستان منافع مشترکی در ممانعت از هژمونی  
اولویتهایشانومواضعشاندرخصوصچگونگیپاسخبهقدرتفزایندهایرانمتفاوتاست.در
حالیکهاولویتایاالتمتحدهتحدیدگروههایسلفیوبرجستهترینآنهاداعشوالقاعدهاست،
پادشاهی سعودی مقابله منطقهای با ایران را واالترین اولویت در سیاستهایش در بحرانهای
منطقهای قرار داده است .در واقع رئیس جمهوری ایاالت متحده باراک اوباما محدود کردن
رادردستورکارقراردادهبودوپسازتوافقهستهای

تواناییایرانبرایتوسعهبرنامههستهآیش
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نشانههایی از تغییراتی ظریف در مواضع امریکا در خصوص مشارکت ایران در یافتن راه حل
بحرانهای جاری خاورمیانه آشکارشد،کهعدمقطعیت درخصوصتعهدامریکا به حمایت از
منافععربستاندرکانونهایبحراندرخاورمیانهراتقویتکردهاست.درواقعفروپاشیشوروی
نالمللی از دوقطبی مهمترین عامل ساختاری استکه عدمقطعیت در حمایت
وتغییر نظام بی 
امریکارابرایپادشاهیسعودیشدتبخشیدهاستکهمصادیقتأثیرگذاریاینعاملساختاری
منطقهای نمایان شدهاست.
برتعهدنسبی امریکا در حمایت ازمواضععربستاندرسیاستهای  
شدهوفرصتهایبیشتریبرایبالندگی

توافقهستهایسببکاهشفشارهایبینالمللیبرایران

چشمانداز ریاض بهمعنای تقویت
یکند ،کهاز 
نفوذمنطقهای ایران فراهمم 

اقتصادی وافزایش 
ایرانبهعنوانمهمترینرقیبمنطقهایدریافتهمیشود(.)Fisher, 2016: 1
نالمللی بر
همچنین افزایش فشارهای بی 
بر این اساسعربستانسعودی برای مقابلهباایران و 
برنامههستهایدردستورکارقراردادهاست.عالوهبرآن

طرحهاییراجهتپیشبردیک
ایران 
هستهایپاکستاننیزبرآمدهاست.دراینراستا
بهرهگیریازقابلیتهاوظرفیتهای 
درجستجوی 
پادشاهی سعودی اقدامبهاعزامشاهزادهبندردبیر شورای امنیت ملی کشور به پاکستان کرد ،این
مأموریتدیپلماتیکبه ظاهرهدفازآنجلب حمایتپاکستانازثباتسیاسیبحرینرادنبال
یکرد.پادشاهیسعودیپیشازآن،درآوریل،6377ایجادشهرکصنعتیملکعبداهللجهت
م 
پیشبردطرحهایتوسعهانرژیهایتجدیدپذیروانرژیهستهایراآغازکردهبود (Jaffe, 2015:

.)6شماری ازتحلیلگران باوردارندکه شاهزاده بندر برای مقاصدپنهانی دسترسی بهتسلیحات
هستهایبهپاکستانرفتهبود کهاگرایاالتمتحده دربرابر تهدیداتاحتمالیبیرونی ازپادشاهی
سعودی حمایت کافی نکند عربستان برای تأمین امنیت ملیاش ،ازطریق همکاری باپاکستان به
اتکاءبردولتهاییغیرازایاالتمتحدهنیازهایامنیتیشرا
سالحهستهایدستیابدکهبتواندبا 

پسازتوافقهستهایایرانوغربدرنوامبر،6376شدتگرفت.

تالشهابویژه
تأمینکند.این 
اماوزارتخارجهامریکادرخصوصکسبسالحهستهایتوسطعربستانازپاکستانبهریاض
هشدار داد .جان کری وزیر امور خارجه امریکا در پاییز  6376به عربستان هشدار داد که در
صورتچنین تحولی این کشورباهمانعواقبی مواجهمیشود کهجمهوری اسالمی ایران در
خصوصبرنامههستهآیشباآنروبهرو شد.پیشازآنریاضبهشیوههایمختلفنگرانیهای
توقفبرنامههستهای ایران اعالنکرد.اما دراین خصوصبهرغم

عمیقش راازتعللامریکا در 
همکاریهای مشترکبرای افزایش فشارهابرایران ،کاخ سفید در مورد چگونگی حل و فصل
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هستهای ایران با عربستان اختالف داشت .از طرفی اوباما برای رفع یا تعدیل چنین
مسأله  
نگرانیهایی در می  ،6379سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به کمپ دیوید
اعالمشدهبودکهتوافقموقتهستهای

دعوتکرد.تصمیم برای این نشستدرستدرروزی 
اعالمشد.درجریان مذاکراتی کهبهاین توافقانجامید عربستانازطرقمختلفازجملهاعزام
وزیر امور خارجهوگفتگوهای تلفنی بارهبرانغربنهایت اهتمامخودرابرای تأثیرگذاری بر
مذاکراتبهکارگرفتهبود.امادرنشستکمپدیویدپادشاهیسعودیونیزپادشاهیبحرینبه
نشانهنارضایتیازامریکاحاضرنشدند(.)Keynoush, 2016: 212
فراتر از آن باراک اوباما در پاسخ به نگرانیهای عربستان از توافق هستهای با ایران ،در
مصاحبه با نیویورک تایمز اعالم داشت که متحدین عربی امریکا از حمله عربستان باید بیشتر
نگرانتهدیداتداخلیباشندتاتهدیداتخارجیکهاشارهایبهایرانبود.درطولنشستوزیر
امورخارجهامریکا در آوریل  6372بااعضای شورای همکاری خلیج فارسنیز جانکری در
یهای اعرابازپیامدهای توافقهستهای ایران اظهارداشتکهایران بسیار
پاسخبهاظهارنگران 
کمترازآنچههستتهدیداست.امااینموضعگیریهانتوانستهاستعربستانرامتقاعدکند،از
توافقهستهایپیامیروشندرخصوصتغییرموضعامریکا علیه

یهادرریاض
چشماندازسعود 
ایران است که وجهه ایران را در عرصه بینالمللی بهبودبخشیده وضمنآنکهمشروعیت برنامه
یدهد که در دیگر حوزههای
یکند هم چنان به ایران اجازه م 
هستهای ایران را شناسایی م 
خاورمیانه ازجملهعراق،سوریه ویمن مواضعسیاسی خودراتقویت کند.لذا ضمناصراربر
نگرانیهایامنیتی،ریاضخواستارآنشدهاستکهایاالتمتحدهبهعربستانتضمینهاییعملی
ستمهای دفاع ضد موشکی کشورهای
در مقابله با ایران بدهد و قراردادهای نظامی و ارتقا سی 
یهایی است 
شورای همکاری خلیج فارس درطولسال 6372مرتبط به چنین نگران 

(Gause,

.)2016: 104-106
پسازآغازریاستجمهوریترامپ،ریاضهمچوناسراییلنسبتبهتغیرمواضعکاخسفید
درخصوصتوافقهستهای باایران امید بست.درواقعترامپدرطولمبارزاتانتخاباتی خود

توافقهستهایباایرانراتوافقیبدخواندهبودواعالنداشتکهدرصورتپیروزیدرانتخابات
در جهت تغیر آن اقدام خواهد کرد .پس از پیروزی در انتخابات ،ترامپ و ملک سلمان طی
منطقهای ایران را مورد انتقاد قرار داده و بر
گفتگویی مشترک در ژانویه  ،6371سیاستهای  
ضرورتاجرایقاطعوبسیاردقیقبرجامتأکیدکردند(.)Holland and Mason, 2017: 1درواقع
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ینگرند،ایرانظرفیتهای
عربستانوهماننداسراییلنسبتبهرشدایرانباحساسیتهایامنیتیم 
چشمگیریبرایرقمزدنیکرشدبادواماقتصادیدرردیفقدرتهاینوظهوردارد،وعادی
یدهدکهظرفیتهایشرافعالکندوبااغتنام
نالمللیایرانبهاینکشورفرصتم 
شدنروابطبی 
منافعاستراتژیکیکهدربازارهایبینالمللیداردبرثروتوقدرتفزایندهملیخودبیافزایدودر
نتیجه ثروت و قدرت بیشتر ملی به تأثیرگذاری بیشتر این دولتدرخاورمیانه ترجمهشود.براین
اساسپادشاهیسعودیاهرمهایشرابهکارگرفتهاستکهکاخسفیدرابهتجدیدنظردرتوافق
هستهایباایرانترغیبکند.درهمینراستادرطولبازدیددونالدترامپازریاضدرمی،6371
یبایستبندهایی
پادشاهیسعودیورئیسجمهوریامریکابرایناجماعنظرتأکیدکردندکهم 
رانهایدرخصوص
استهایسختگی 
ازتوافقهستهایایرانبازبینیشودوضرورتداردکهسی 
هستهایایراناتخاذشود.درطولایندیدارهمچنیندوطرفایرانرابهمداخلهدرامور
مسأله 
کشورهای منطقه وحمایت ازتروریسم متهم کردند (.)Agha, 2017: 2به طور کلی در دوره
ریاست جمهوری باراک اوباما ،به ویژه پس از توافق هستهای با ایران ،کاخ سفید به این باور
یبایست هزینههای سیاسی و غیر سیاسی
رسیده بود که عربستان به عنوان بازیگری منطقهای م 
بیشتریبرایحفاظتازمنافعخودبپردازد،درحالیکهسالهایمتمادیاستکهریاضازمنابع
عظیم قدرت ایاالت متحدهبرای مقابلهبارقبای منطقهآیش بهرهگرفتهاستواگرچهدونالد
یبایست به
منطقهای امریکا از جمله عربستان سعودی م 
شتر بیان داشته که متحدین  
ترامپ پی 
متعادلتری در مقابله با چالشهای

سواری رایگان از قدرت امریکا خاتمه داده و هزینههای 
یرسد کهکاخسفید سازگاری
مشترکمنطقهای پرداختکنند (.)Emily, 2017: 2امابهنظرم 

بیشتر با منافع عربستان در صدد حفظ و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران است به
انهای ایران و برنامههای فعال دفاعی کشورمان را
نههای سیاستهای خاورمی 
گونهای که هزی 
افزایش دادهوهمچنین مانع ازرونق وبالندگی اقتصادی ایران شدهودربلندمدتمنابعقدرت
ایرانراتحلیلببرد.درنتیجهدردورهریاستجمهوریترامپ،مسألههستهایایرانسببتقویت
پیوندهایریاضوواشنگتنشدهاست.

نتیجه گیری
مهمازنظممنطقهای

ائتالف عربستانو امریکا در طول بیش از شش دهه گذشته مؤلفهای 
خاورمیانه بوده است .این ائتالف هم چنین ابزاری مهم برای اعمال قدرت ایاالت متحده در
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دهههایمتوالیاستکهاز
معادالتمنطقهای خاورمیانهمحسوبمیشودوعربستانسعودینیز 
منبعبزرگقدرتو نفوذایاالت متحدهبرای پیش بردمنافع منطقهای خود بهرهگرفته است.
شکلگیری روابط عربستان و امریکا به تملک پادشاهی سعودی بر ذخایر
ریشههای اولیه  
یگردد ،درواقعازسال،7399عربستانبزرگترین صادرکنندهنفتدر
چشمگیری ازنفتبرم 
یشود
نالمللی نفتعاملی کلیدی محسوبم 
جهانبودهاست.نفوذ پادشاهی سعودی بربازاربی 
که پس از پایان جنگ جهانی دوم ایاالت متحده را به ارزش استراتژیک روابطی نیرومند با
دهای ایفا کرده است.
پادشاهی سعودی واقف کرده و در تداوم این روابط نیز نقش تعیینکنن 
نکننده دیگری تبدیل شدکه
شروع جنگسردوضرورتمهارشوروی بهسرعتبهعاملتعیی 
ایاالتمتحدهرابهگسترشهمکاریهایسیاسیوامنیتیباپادشاهیسعودیترغیبمیکرد.از
چشمانداز عربستان ،ترس از همسایگان که همواره عاملی کلیدی در ورود ابرقدرتها به
خاورمیانه بوده ،جستجوی پیوندهایی نیرومند باایاالت متحدهرااجتنابناپذیر میکند.عالوهبر
متغییرهایی که سبب تقویت روابطدودولت شده است،متغییرهایی نیز وجود داشته که سبب
.مهمترین این عواملکشمکشاعراباسراییل
ایجاد اختالف در روابط ریاض و واشنگتن شده 
کهگرچهدرطولدههگذشتهرویکردعربستانبهویژهنسبتبهحماسونفوذایراندرفلسطین
بیش از هر زمانی به منافع اسراییل نزدیک شده استامابهعنوانمتغیری باآثارپیچیده برروابط
امریکاوعربستانباقیماندهاست.عالوهبرآندرپیفروپاشیشوروی،ترسازاینابرقدرتکه
سببتقویت همکاریهای امریکا و عربستانمیشد ،از بین رفته است و تغییر ساختار دو قطبی
عدم قطعیت در روابط دو دولت را تشدید کرده.در واقعفروپاشی شوروی آزادی عملایاالت
منطقهایدرخاورمیانهافزایشدادهواهرمعملمتحدینوشرکایاین
متحدهرادرسیاستهای 
ابرقدرتراتضعیف کرده است.درنتیجه پادشاهی سعودی نگراناعتبارتعهدایاالت متحدهبه
دفاعازمنافعمنطقهای ریاض است.این نگرانیها به ویژه پسازپیامدهای بهارعربی برای منافع
پادشاهی سعودی و توافق هستهای قدرتهای بزرگ با ایران افزایش یافته است .ناپدید شدن
تهدیدشورویوکاهشوارداتنفتیامریکاازعربستانبهکمتراز63درصددرطولسال6379
درنتیجه تحولدرنفتصنعتنفتشیل ازعواملی استکهسببشدهکه پادشاهی سعودی
احساسکندکهاهرمهایینیرومندبرایاعمالنفوذیبیشتربرسیاستخاورمیانهایایاالتمتحده

دردسترسندارد.در واقعپادشاهی سعودی بحرانهای خاورمیانه راباتوجهبهنفوذایران مورد
محاسبهقرارمیدهدواولویت ایندولتعقبراندننفوذمنطقهای ایران استوباوروددونالد
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ترامپ به کاخ سفید پادشاهی سعودی هم چون اسراییل با امیدواری بیشتری در صدد ترغیب
سختگیرانهترنسبتبهایراناست.بهطورکلیازاوایلقرنجدید

امریکابهاتخاذسیاستهایی
ترسازنفوذونیات ومقاصدمنطقهای ایران عاملی بودهاستکهتأثیر تعیینکننده بر سیاست
یهایضمنیبااسراییلداشتهاست.این
خارجی عربستانبهویژهدرهمکاریباامریکاو همکار 
منطقهای خاورمیانه وآسیب پذیری های ژئوپلیتیکی پادشاهی
ترسریشه درساختارآنارشیک  
سوءبرداشتهایرهبرانایندولتدارد،ازطرفیانگیزهایران

سعودیدربرابرایرانوهمچنین
اهرمهای حفاظت از خود در برابر
برای نفوذ در خاورمیانه سیاستی تدافعی به مثابه افزایش  
بازیگرانبیرونیبهویژهاسراییلوامریکاست،ازطرفیدیگرافزایشآسیبپذیریهایپادشاهی
تهای نسبی ایران افزوده است
سعودی در پی تحوالتی که در یک دهه و نیم گذشته به مزی 
هراسریاض رااز ایران افزایش دادهاست،بر این اساسپرخاشگرانهتر شدنمواضعنخبگان
سیاسی سعودی برایران ریشه در چنین واهمه غیرواقعی دارد.بنابراین ضرورت دارد که جهت
منطقهای در
تعدیل سوءبرداشتهاوبدفهمیها ازنیات ومقاصدبازیگران ،یک مجمعگفتگوی  
حوزه خلیج فارستأسیس شودکهبهمثابه نهادی منطقهای درتعدیل نیرویهای علی ساختار
آنارشیک منطقهای مؤثرواقعشودوتنگناهای رشدوبالندگی اقتصادی کشورمانرادستکم
درحوزهخلیجفارستخفیفدهد.
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