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چکیده
با فروپاشی شوروی و تبدیل ساختار قدرت جهانی از دوقطبی به تکقطبی ،دگرباره مناطق بهعنوان خرده سیستمهای تأثیرگذار در سیاست
بینالملل اهمیت بسزایی یافت؛ برایناساس ،ایاالتمتحده تالش کرد تا به باز توزیع قدرت در مناطق بپردازد که در این مسیر تعیین سلسلهمراتب
قدرت در خاورمیانه با توجه به دوری و نزدیکی به کانون قدرت جهانی انجام پذیرفت و این باز توزیع قدرت منجر به رویارویی ایران و
عربستان شد .ایاالتمتحده نیز در جهت تقویت قطبهای قدرت منطقهای موافق و تضعیف قطبهای مخالف تالش کرد .براینمبنا ،سؤال اصلی
پژوهش این است که کدامین متغیرها تداومبخش روابط راهبردی ایاالتمتحده و عربستان خواهند بود؟ در پاسخ؛ این فرضیه مطرح میشود که
متغیرهای تداومبخش روابط را میتوان در قالب «تداوم روابط بر اساس منافع و تهدیدات مشترک»« ،گستره و ماهیت روابط نظامی» و «وابستگی
متقابل اقتصادی» مطرح کرد .برای تبیین فرضیه ،در پژوهش حاضر ترکیبی از روش تحقیق علی و همبستگی چند متغیره و متکی بر دادههای
اسنادی بکار رفته است .یافتههای تحقیق بیانگر این است که منافع و تهدیدات مشترک ،نوع ارتباطات متقابل و حرکت از اقتصاد بهسوی مبادلة
امنیت و وابستگی متقابل هرچند نامتقارن ،زمینه را برای پیوند استراتژیک عربستان و ایاالتمتحده فراهم کرده است و همین وضعیت ،تداوم
روابط راهبردی دو کشور را به دنبال خواهد داشت .درنتیجه بازیگری که خارج از دایرة منافع دو کشور است بهنوعی ناهمسو و چالشگر
منطقهای تلقی میگردد .در این روند ایران وجه مشترک تهدید برای هردو کشور محسوب میشود؛ بنابراین ،ازآنجاکه توان رویارویی و در حالت
حداقلی برتری عربستان سعودی بر جمهوری اسالمی ایران دشواراست ،بازدارندگی یکجانبة گسترده ،راهبردی است که از سوی ایاالتمتحده
اتخاذشده است.

واژگان کلیدی :ساختار قدرت جهانی؛ باز توزیع قدرت؛ ایاالتمتحده؛ عربستان سعودی؛ جمهوری اسالمی ایران
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 -1مقدمه و بیان مسئله
با فروپاشی شوروی و کاهش قدرت ،مهمترین رقیب ایدئولوژیک ایاالتمتحده ،جهان وارد فضای جدید «تکقطبی »1با
محوریت ایاالتمتحده شد .از دید بوزان و ویور با حذف شوروی از معادله ،ماهیت و شدت نفوذ قدرتهای جهانی در
مجموعههای امنیتی منطقهای جهان سوم تا حد قابلتوجهی تغییر کرد (بوزان و ویور .)28 :1388،در چنین شرایطی
ایاالتمتحده ،خاورمیانه را بهعنوان یکی از مناطق آشوب در نظر میگیرد و تالش میکند تا کنترل مؤثری بر این منطقه
اعمال کند .در این حالت ساختار قدرت جهانی تا حدود زیادی ساختار قدرت منطقهای را تعریف میکند و بازیگران
چالشگر و متحد منطقهای را تعیین میکند ( .)Sjoberg,2010: 84در چنین سیستمی رابطه با هژمون میتواند تفاوتی
در جایگاه توزیع قدرت بازیگران قائل شود و سلسلهمراتب دلخواه هژمون را ایجاد کند .بر همین مبنا لیمکه 2بهعنوان یکی
از نظریهپردازان این حوزه سلسله مراتبی را در تمامی سطوح کالن سیستمی و خرده سیستمها میبیند که در آن هژمون،
توانایی اثرگذاری درون مرزهای بازیگران دیگر را دارد و اقدام به شکلدهی قطبهای منطقهای میکند ( Yesilada,
 .)Efird and Noordijk, 2006: 612در این میان ایاالتمتحده بهعنوان بازیگر مؤثر فرا منطقهای در خاورمیانه دارای
این امکان است که بتواند توانایی اثرگذاری در مرزهای دیگر را داشته باشد؛ بنابراین ،این حق را برای خود مسلم میپندارد
که تعریفی از بازیگران در فضای جدید ارائه دهد (.)Payne, 2011: 412
وقوع انقالب اسالمی در  1979میالدی در ایران و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید و همسویی نداشتن با منافع منطقهای
ایاالتمتحده؛ این کشور را به اینسو سوق داد که به تقویت بازیگران همسو در مقابل ساختار جدید بپردازد .در این میان
عربستان سعودی بهعنوان مهمترین هدف برای تهدید قدرت ایران موردتوجه ایاالتمتحده قرار گرفت .مجموعه تحوالت
پس از  1979ایران ،حمایت عربستان از عراق در جنگ و تحوالت  2011مسیر دو بازیگر قدرتمند منطقهای را از یکدیگر
جدا کرده و روابط پر نوسان پیشین دو کشور را که طیفی از مصالحه تا مقابله را در برمیگرفت به سمت منازعه سوق داده
است .تحوالت  2011بهصورت کلی معادلة قدرت در منطقه را به سود ایران بر هم زد و شرایط را برای عربستان دشوار
ساخت؛ درنتیجه تداوم حمایت از عربستان از سوی ایاالتمتحده با جدیت بیشتری پیگیری شد و بهویژه این مسئله از
زمان به قدرت رسیدن ترامپ تشدید شد .برایناساس ،سؤال اصلی این است که ایاالتمتحده از چه ابزارهایی برای تقویت
عربستان سعودی استفاده کرده است؟ پاسخ این سؤال را میتوان در سه متغیر «تداوم روابط بر اساس منافع و تهدیدات
مشترک»« ،گستره و ماهیت روابط نظامی» و «وابستگی متقابل اقتصادی» جستجو کرد .نگارندگان در پژوهش حاضر در
چارچوب روش تبیین علّی و همبستگی چند متغیری و مبتنی بر گردآوری اسنادی دادهها تالش دارند تا پیوند میان
متغیرهای تحول در ساختار قدرت جهانی ،تغییر در سطوح منطقهای و تقویت عربستان سعودی از سوی ایاالتمتحده را
بررسی

کنند.

1. unipolarity
2. Lemke

تحول در قدرت ساختار جهانی و تأثیر آن بر روابط42/...

 -2چارچوب نظری
 1 -2تحول در ساختار قدرت جهانی

برای بررسی موضوع موردپژوهش ابتدا باید به تحول در ساختار جهانی اشاره کرد؛ سپس تأثیر این تحول را بر سطوح
منطقهای سنجید و درنهایت به تقویت بازیگر همسو اشاره کرد .یکی از مهمترین نظریاتی که تا حدود زیادی ساختار
قدرت در سطح کالن نظام بینالملل را بررسی میکند ،نظریة چرخة جهانی قدرت است .رئالیسم بهعنوان خاستگاه دو
نظریة انتقال قدرت و موازنة قدرت شناختهشده و تأکید زیادی بر مفهوم «قدرت» بهعنوان مفهوم کلیدی دارد بهنحویکه
گلن اسنایدر موازنة قدرت را مفهوم مرکزی روابط بینالملل میداند .مورگنتا نیز از موازنة قدرت با عنوان «قانون آهنین
سیاست» نام میبرد ( .)Naseer, Musarat, 2011: 6این در حالی است که نظریة انتقال قدرت بر روی جریان سیال
قدرت تمرکز داشته و بازیگرِ خواهان ،تغییر وضع موجود را پیگیری میکند.
ارگانسکی نیز بهعنوان یکی از نظریهپردازان انتقال قدرت ،آن را امری پویا میداند .ارگانسکی و کوگلر باتوجهبه نظریة
انتقال قدرت ،ساختار هژمونیک را از آنارشی در نظام بینالملل متمایز میکنند ( Ned lebow, Valentino,
 .)2009:390بااینوجود؛ مفهوم قدرت را میتوان برجستهترین وجه مشترک شاخههای رئالیسم دانست که انتقال قدرت
با شکاف در آن ،فرضهای اساسی آن را زیر سؤال میبرد ( .)Tammen, Kugler, 2006:36از دید نظریة انتقال
قدرت ،بازیگران کلیدی در سیاست جهانی همچنان دولتهای حاکم هستند؛ بازیگرانی که برای توسعة امنیت ،قدرت و
رفاه در نظام بینالملل تعارضآمیز که اقتدار مرکزی برای تنظیم تعارضات یا اجرای توافقات وجود ندارد ،عمل میکنند.
بهعالوه ،قدرت هر کشوری تابع توانمندیهای آن کشور است و افزایش قدرت هر بازیگر به افزایش نقش آن بازیگر
منجر میشود (فرزین نیا .)420 :1389 ،با این پیشزمینه میتوان عنوان کرد که تغییر در سلسلهمراتب قدرت جهانی و
بازتوزیع قدرت در سطوح گوناگون مهمترین پیشزمینة تغییرات ژئوپلیتیکی و وزن یافتن مناطق بوده است .برایناساس
بازیگران جدیدی ظهور میکنند و دولت هژمون را به چالش میکشند که درواقع مرحلة دوم از روند تحول در ساختار
قدرت جهانی است .مرحلة چالش با دولت هژمون ،جایگاهی میان تغییر در سطح قدرت جهانی و اثرگذاری واحدهای
منطقهای است که در ادامه بررسی میشود.
 2 -2شروع چالش با دولت هژمون

دولت چالشگر معموالً دولتی است که در جایگاه قدرتهای بزرگ جهانی یا منطقهای قرار دارد اما لزوماً چالشگر بودن
به معنای قدرتمند بودن نیست؛ زیرا درک از قدرت میتواند متفاوت باشد .دولت چالشگر دولتی هست که به سمت قدرت
کامل حرکت میکند .با گسترش نظم از سوی بازیگر مسلط ،این بازیگر تمایلی برای اعطای امتیاز به سایر بازیگرها بهجز
در موارد محدود ندارد و درنتیجه قدرتهای در حال ظهور ناراضی میشوند و به جنگ و افزایش قدرت نظامی برای
ایجاد نظم موردعالقة خود ،روی میآورند .برابری قدرت دو بازیگر هژمون و قوی ناراضی به رقبا اجازة پیشبینی انتخاب
گزینة صلح یا جنگ را میدهد .برخورد نظامی و مسابقة تسلیحاتی ،تعیینکنندة تمایالت رقبا برای برتری جنگ بر صلح
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است ( .)Tammen, Kugler, 2006: 42-43ازنظر لیمکه ،این قدرت نظامی است که میتواند تعیینکننده و معیار
ارزیابی قدرت باشد .برایناساس بهنوعی میتوان گفت برابری و تعادل میان بازیگران بر اساس قدرت نظامی تعریف می
شود .با میل به افزایش قدرت نظامی ،امکان جنگ نیز افزایش مییابد و جنگ زمانی اتفاق میافتد که یک دولت چالشگر
ناراضی موقعیتی را برای رهبری بینالمللی فراهم میآورد .از دید نظریة انتقال قدرت ،صلح جهانی زمانی به دست میآید
که هژمون وجود داشته باشد ( .)Tammen, Kugler, 2006:55در این میان قدرت مسلط تالش دارد تا نظم بینالملل
را بر اساس ترجیحات خود شکل دهد و در مقابل دولتِ در حال ظهور نیز چون این نظم را مخالف خود میبیند به مقابله
با دولت مسلط میپردازد و در خالل زمان ،دولتِ مسلط قادر خواهد بود تا عادات و الگوهای بینالمللی را مطابق انتظارات
خود ایجاد کند و بهنوعی سایر بازیگران را جامعهپذیر سازد (.)Ned lebow, Valentino, 2009: 390
شروع یک دولت چالشگر با مرحلة قدرت بالقوه است .در مرحلة نخست بنیانهای قدرت یک کشور مدنظر است .در
مرحلة رشد ،توان بالقوه به بالفعل تبدیل میشود و تحوالت اساسی در داخل کشور رخ میدهد .در مرحلة بلوغ قدرت،
ال صنعتی شده و به بلوغ کامل میرسد و در همین مرحله است که انحطاط قدرت شکل میگیرد .این انحطاط
کشور کام ً
مربوط به نفس قدرت نیست بلکه بیشتر به علت ویژگی نسبی بودن قدرت است .ارگانسکی به سطوح داخلی در تحلیل
پویایی قدرت توجه زیادی دارد که این سطح داخلی در توان اقتصادی چالشگر نمایان میشود .ارگانسکی در تحلیل انتقال
قدرت خود در ابتدا نگاهی به درون دارد؛ به این معنی که ریشة سیاست خارجی را در وضعیت اقتصادی داخلی میداند.
برایناساس بازیگران ناراضی از توزیع قدرت میتوانند بازیگران مرکزی مناطق باشند به صورتی که با دستهبندی بازیگران
منطقهای به مرکز و پیرامون ،میتوان عنوان کرد که بازیگران مرکز عمدة توانایی را برای به چالش کشیدن هژمون دارند؛
هرچند این چالش منجر به موفقیت نگردد؛ بنابراین دامنة مناقشات در سطوح کالن قدرت بر ژئوپلیتیکهای منطقهای نیز
اثر میگذارد.
 3 -2گسترش دامنة مناقشات به سطوح منطقهای

گسترش منازعات قدرت در سطح کالن میتواند سطوح منطقهای را بهعنوان سیستمهای تابع تحت تأثیر قرار دهد .هرچند
احتمال وقوع درگیری تاکنون ضعیف بوده است؛ اما همواره نگرانی از افزایش مواجهه بین هرکدام از این قدرتهای در
حال ظهور است .درنتیجه این تحول جهانی؛ حرکت مشابهی در حاشیه سیستم و در نظام سلسلهمراتب منطقهای اتفاق می
افتد و جنگهای منطقهای نیز درنهایت منجر به توزیع قدرت منطقهای شوند ( )Tammen, Kugler, 2006: 36تغییر
سلسلهمراتب منطقهای منشعب از تغییر در سطح بینالمللی مهمترین مناطق را هدف قرار میدهد چراکه بازیگران هژمون
و چالشگر منافع گستردهای در این مناطق دارند که در زمره این مناطق میتوان خاورمیانه را به دلیل موقعیت ژئواکونومیک
خود نام برد .در این میان بازیگر منطقهای میتواند چالشگر بینالمللی نیز باشد .از دید میرشایمر بازیگر چالشگر تالش
میکند تا فاصله خود را با سایر چالشگران افزایش دهد بنابراین درصدد تعیین حدومرزهای رفتاری قابلپذیرش برای
همسایگانش بر خواهد آمد.
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در سطح منطقهای نیز برخی از دولتها ضعیف و راضی هستند که تالش میکنند از طریق اتصال خود به دولت برتر به
کسب منافع و افزایش قدرت خود کمک کنند .بازیگران ضعیف و ناراضی نیز یا ناچار به سکوت در مقابل سیاستها می
شوند و یا به دلیل مخالفت و ناتوانی در رقابت نظامی با هژمون به نابودی خود کمک میکنند و درنتیجه این دولتهای
قوی و ناراضی هستند که توانایی رقابت نظامی با دولت هژمون را دارند .از سوی دیگر و بر اساس نگاه کاربردی به نظریه
شبکه در حوزه مطالعات نظم منطقهای ،شدت یافتن سطح و میزان ارتباطات و شکلگیری کانونهای ارتباطی در درون آن
میتواند متغیری تأثیرگذار باشد .بر این اساس رقابتهای منطقهای میان بازیگرانی که در توزیع قدرت جدید ادعای
هژمونی منطقهای را نیز دارند میتواند منجر به رویارویی بازیگران کانونی مناطق گردد که در این هنگام پیوند با هژمون
فرا منطقهای میتواند عاملی تعیینکننده باشد .درنهایت تنش میان بازیگران رقیب منطقهای؛ تغییر در سطوح منطقهای را
نیز موجب میگردد.
 4 -2تغییر در سطح منطقهای

بازتعریف قدرت در سطح کالن اگر نگوییم بهعنوان تنها متغیر ،اما میتواند بهعنوان یکی از مهمترین متغیرها موردتوجه
قرار بگیرد .در تعریف جدید قدرت ،مطابق با خواست هژمون در ژئوپلیتیکهای منطقهای نیز قدرت توزیع میشود .در
این حالت نظامهای تابعه شکل میگیرد .از دید تامپسون ،نظام تابعه نظامی است که جهت متفاوت بودن از محیط باید
حداقل از دو یا چند واحد تشکیلشده باشد و نظم و شدت تعامل میان بازیگران منطقهای از اهمیت خاصی برخوردار
است به صورتی که شاهدان داخلی و خارجی آن را بهعنوان یک ناحیه متمایز به رسمیت بشناسند و درنهایت همجواری
جغرافیایی نیز موضوعی حائز اهمیت است .پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی نیز با بازتعریف ساختار جدید قدرت
در سطح جهانی ،قدرت در سطوح منطقهای بهخصوص خاورمیانه بازتعریف شد و توزیع قدرتهای منطقهای قطببندیها
و حوزههای مرکزی و پیرامونی جدید را شکل داد که در زیر موردتوجه قرارگرفته است.
جدول  :1قطببندی قدرتهای منطقهای

قدرتهای منطقهای

قطبیت

منطقه

ایاالتمتحده آمریکا

تکقطبی

آمریکای شمالی

برزیل

تکقطبی

آمریکای جنوبی

آلمان ،بریتانیا ،فرانسه ،ایتالیا

چندقطبی

اروپا

نیجریه

تکقطبی

آفریقای غربی

بدون قدرت فائقه منطقهای

بدون قدرت فائقه منطقهای

آفریقای مرکزی

بدون قدرت فائقه منطقهای

بدون قدرت فائقه منطقهای

شاخ آفریقا

آفریقای جنوبی

تکقطبی

جنوب آفریقا

ایران ،عربستان سعودی ،اسرائیل ،ترکیه

چندقطبی

خاورمیانه

روسیه

تکقطبی

کشورهای شوروی سابق

هند

تکقطبی

جنوب آسیا
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دوقطبی

چین و ژاپن

شرق آسیا

منبع.)Frazier & Stewart, 2010: 734( :

درواقع طیف گستردهای از بازیگران و قطببندیها شکل گرفت که تعیینکننده رقابت یا شکلگیری هژمون در مناطق
بوده است .بر این اساس؛ خاورمیانه و اروپا را میتوان دارای نظم چندقطبی دانست .در خاورمیانه هیچکدام از قدرتهای
منطقهای نتوانسته اند به برتری نظامی ،اقتصادی و دیپلماتیک مطلقی دست یابند تا از این طریق بتوانند بر سیستم حکمرانی
کنند ( .) Lemke & Werner, 1996: 236فقدان چنین شرایطی در خاورمیانه باعث شده تا این منطقه همواره محل
کشاکش بازیگران منطقهای برای ایفای نقش و ورود بازیگران فرا منطقهای باشد.
از سوی دیگر کانتوری و اشپیگل نیز منطقه را بهعنوان نظام تابعه در سیاست بینالملل مطرح میکنند .بر این اساس ،منطقه
نواحی از جهان است که واحدهای تشکیلدهنده آن ،ازلحاظ جغرافیایی در مجاورت با یکدیگر قرارگرفته و امور مربوط
به سیاست خارجی آنها به یکدیگر مرتبط میشود (قاسمی .)176-175 :1384 ،بخش مرکزی از یک یا چند کشور
تشکیلشده است که مرکز ثقل سیاست بینالمللی منطقهای را شکل میدهد ولی معمو ًال بخش مرکزی از چند کشور که
دارای زمینههای سیاسی ،اجتماعی مشترک است تشکیل میشود .این بخش با توجه به چهار متغیر الگویی یعنی سطح
انسجام ،ماهیت ارتباطات ،سطح قدرت و ساختار روابط تعیین میشوند (قاسمی .)176 :1384 ،بخش پیرامونی نیز شامل
تمام کشورهایی است که در یک نظام تابعه معین ،به دلیل متغیرهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یا سازمانی از بخش
مرکزی حذف میشوند اما وجود این در سیاستهای مربوط به نظام تابعه ایفای نقش میکنند.
قدرت مداخلهگر نیز از مشارکت قدرت مهم خارجی و بهعبارتیدیگر نظام جهانی کنترل نظم ،در روابط بینالملل نظام
تابعه خود را نمایان میسازد .درحالیکه بخش مرکز – پیرامون هر دو شامل کشورهایی هستند که در درون منطقه قرار
دارند ولی این تنها کشورهای مذکور نیستند که نقشی را در فعالیتهای نظام تابعه بازی میکنند بلکه کشورهای خارجی
نیز در این نظام شرکت کرده و بدین ترتیب یکی از اجزای آن به شمار میروند ( .)Thompson, 1981: 214-215در
این بخش بازیگران اصلی بهعنوان بازیگران مرکز و بازیگران نامتجانس بهعنوان بازیگران پیرامون است که البته بازیگران
بینالمللی نیز بهعنوان مداخلهگر عمل میکنند که بر اساس میزان ارتباط با مرکز سیستم تابعه و میزان منافع و نفوذ در
منطقه میتواند متفاوت باشد.

 -3یافتههای پژوهش
 1 -3تحوالت خاورمیانه در فضای توزیع قدرت جدید

تحول در قدرت ساختار جهانی و تأثیر آن بر روابط46/...

با توجه به تغییر قدرت در ساختار کالن آن و اثرگذاری بر واحدهای منطقهای ،خاورمیانه نیز از تحوالت جهانی اثر
پذیرفت و بازیگران جدیدی مانند ایران ،عراق و عربستان تالش کردند تا از فضای جدید در راستای منافع خود بهره
ببرند .ایاالتمتحده نیز که بزرگترین رقیب خود را ازدستداده بود نیز بهعنوان بازیگر مداخلهگر منطقهای ،خاورمیانه را
بهعنوان یکی از ژئوپلیتیکهای حساس برای خود در نظر داشت .تمرکز و توجه فزاینده و مداخله در خاورمیانه پس از
جنگ سرد برای نخستین بار در طرح نظم نوین جهانی که توسط جرج بوش پدر پیشنهاد شد ،بازتاب یافت ( Berman
.)& Gentleson, 1991: 93-95
آمریکا به دلیل تغییر وضعیت سیستم بینالملل و ازجمله تبدیل آن به سیستم هژمونیک با وضعیت نوینی روبرو بود .در
این میان به دالیل متعدد ازجمله منطقهگرایی هژمونیک و متغیرهای موجود در معادله دفاع-تهاجم سیستم بازدارندگی
منطقهای خود را شکل داده و در ادامه به کارآمد سازی آن اقدام کرد .کاتزنشتاین بر این عقیده است که ایاالتمتحده
آمریکا مناطق اساسی جهان را از طریق دولتهای محور در قالب مدل مرکز-محور هماهنگ میسازد ( Katzenstein,
 .)2005, 4,8از دید کاتزنشتاین ،ایاالتمتحده از طریق شکل دادن به مراکز و محورهای منطقهای ،از آن بهمنزله ابزاری
برای گسترش بازار و فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین مقاصد استراتژیک بهره میبرد و درعینحال خود را متعهد به
حفظ متحدینش میبیند ( )Fuller and Arquilla, 1996چراکه دولتهای حمایت شونده از سوی آن در خاورمیانه
روابط خود را بر اساس «اطمینان سازی» تنظیم میکنند.
اشغال عراق از سوی آمریکا و تغییر رژیم در این کشور را میتوان مهمترین رویداد پس از جنگ سرد تلقی کرد چراکه
درنتیجه حمله نظامی آمریکا به عراق ،عالوه بر تغییر موازنه قوا ،سیستم مثلثی توازن قوا میان ایران ،عربستان و عراق از
میان رفت و ایران و عربستان در چارچوب یک نظام دوقطبی ،بهطور مستقیم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند ( Jahner,
 .)2012:44کنار رفتن صدام حسین از قدرت تا حدود زیادی «موازنه قدرت سنتی »1در منطقه را از بین برد.
بررسی تحوالت منطقهای پس از جنگ سرد نشان می دهد که تغییرات دائمی در سطوح قدرت ،تغییرات منافع را در پی
داشته است و درنهایت منجر به قبض و بسطهای دائمی در خوشهبندیهای منطقهای شده است .تغییر خوشهبندیها و
اتحاد و ائتالفها در تحوالت  2011جهان عرب ،ائتالف برای حمله به یمن و اختالف عربستان و قطر نمود یافت که
همگی نشان از پیچیدگی شرایط و غیرقابلپیشبینی بودن آن در خاورمیانه دارد ( .)Mabon, 2013: 27بر این اساس
میتوان گفت که یکی از مهمترین برنامههای عربستان در حوزه فرا منطقهای کسب رضایت ایاالتمتحده برای ورود به
خوشه بندی مطلوب است .در این راستا دولت ترامپ انعطاف بیشتری نسبت به اوباما از خود نشان داده است که در این
رابطه ج.ا.ایران بهعنوان مهمترین موضوع مشترک دو کشور زمینه بسیاری از همکاریها علیه ایران را فراهم کرده است.
عالوه بر این ایران بهعنوان بازیگر چالشگر از سوی آمریکا شناخته میشود درحالیکه روابط عربستان با قطب همسو با
ایران؛ یعنی روسیه چندان رابطه پرتنشی بهویژه در دوره ملک سلمان نبوده است (.)al-monitor, October 4, 2017
این در حالی است که ایاالتمتحده از امکان مناسبتری برای مقابله با ایران برخوردار است چراکه برای ایجاد بازدارندگی
1. traditional balance of power
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یکجانبه علیه ایران با شبکهسازی کمتری از سوی ایران روبرو است درصورتیکه در طرف مقابل عربستان سیاست خود
را بهصورت گستردهای بر مناسبات بینالمللی استوار کرده است .در چنین فضایی ایران و عربستان ،همچنان رقابت برای
دستیابی به جایگاه برتر منطقهای را در دستور کار قرار دادهاند و ایاالتمتحده نیز بهعنوان مدعی اصلی تالش کرده است
تا با تقویت بازیگر همسو یعنی عربستان بهنوعی بازدارندگی گستردهای علیه ایران ایجاد کند.
 2 -3ایاالتمتحده و تقویت دولت متحد منطقهای

عربستان سعودی بر اساس متغیرهایی مانند رابطه بر اساس «منافع و تهدیدات مشترک»« ،گستره و ماهیت روابط نظامی»
و «وابستگی متقابل اقتصادی» بهعنوان بازیگر متحد منطقهای ایاالتمتحده انتخاب میشود .همچنین ،عربستان از سوی
ایاالتمتحده با این سه متغیر بهعنوان متحد منطقهای شناخته میشود که ایاالتمتحده در مقابل ایران از آن حمایت میکند.
در این شیوه بازیگر هژمون تالش میکند تا تقاضاهای خود از بازیگر چالشگر منطقهای را مطرح و عواقب کار را برای آن
توضیح دهد ( .)Slantchev,2005: 3در ادامه متغیرهای تقویتکننده جایگاه عربستان از سوی ایاالتمتحده مطرح
میگردد.
الف :رابطه بر اساس منافع و تهدیدات مشترک

ایاالتمتحده با توجه به منافعی که با عربستان سعودی از آغاز اکتشاف نفت در دهه  1940در عربستان برای خود تعریف
کرده تا حدود زیادی منافع منطقهای خود را با این کشور گرهزده است .هرچند اکنون از جایگاه انرژی در روابط دو کشور
تا حدود زیادی کاسته شده اما امنیت بهعنوان کاالی گرانبها در خاورمیانه از سوی ایاالتمتحده به عربستان فروخته
میشود؛ متغیری که یکی از مهمترین زمینههای پایداری در روابط است .بهصورت کلی سه عامل برای حمایت واشنگتن
از ریاض وجود دارد که عبارتاند از« :تجارت نفت»« ،مسائل منطقهای» و «نقش ایران» .روابط ریاض و واشنگتن علیه
تهران پس از انقالب اسالمی و بهخصوص مسئله گروگانگیری تقویت شد .ایاالتمتحده نیز بهصورت سنتی از اعضای
شورای همکاری برای جلوگیری از نفوذ ایران حمایت کرده است تا از این طریق بتواند با ایجاد شبکهای از بازیگران
ناهمسو با ایران این کشور را از جامعه بینالمللی جدا کند ( .)Baxter & Simpson, 2015: 144روابط راهبردی
ایاالتمتحده و عربستان بهعنوان متحد منطقه ای این کشور با همکاری در حوزه اقتصادی و انرژی شروع و به سایر سطوح
امنیتی و سیاسی تسری پیداکرده است به صورتی که عربستان از نفت بهعنوان یک «ابزار مؤثر »1برای ساخت قدرت نظامی
و اقتصادی خود در منطقه استفاده کرد ( .)Stork, 1975:211بهجز دوره کوتاهی پس از جنگ اعراب -اسرائیل در اکتبر
 ،1973روابط دو کشور بهصورت «همکاری مداوم »2توصیف میشود .مهمترین نشانه این همکاری اقتصادی و راهبردی
را میتوان در سهم گسترده سهام آمریکا در بازار نفت عربستان مشاهده کرد ( .)Bahgat, 2001:3در جدول زیر میزان
فروش نفت عربستان به ایاالتمتحده ذکرشده است.

1. Positive Weapon
2. continuous cooperation

تحول در قدرت ساختار جهانی و تأثیر آن بر روابط48/...

جدول  :2واردات نفت ایاالتمتحده از عربستان از  1990تا (2000برحسب میلیون بشکه در روز)

واردات از عربستان

درصد

سال

واردات کل آمریکا

18.69

1.399

7.161

1990

27.12

1.797

6.626

1991

24.79

1.720

6.938

1992

18.56

1.414

7.618

1993

17.04

1.402

8.058

1994

17.04

1.344

7.886

1995

16.03

1.363

8.498

1996

15.35

1.406

9.158

1997

15.27

1.491

9.764

1998

14.90

1.477

9.912

1999

13.66

1.490

10.900

2000

منبع)Energy information administration, 2000: 49( :

ایاالتمتحده در دهه  1990تالش کرد تا تنوع واردات از کشورهای نفتی را در دستور کار قرار دهد .به همین خاطر
بسیاری از تصمیمگیرندگان سیاسی ایاالتمتحده بر آن بودند که این کشور باید به سمت جلوگیری از وابستگی فزاینده به
نفت عربستان پیش برود ( .)Bahgat, 2001:1باوجوداین؛ روند واردات نفت از عربستان پسازاین سیاستها همچنان
ادامه یافت .در جدول زیر به واردات نفت از عربستان پس از  2000اشارهشده است.
جدول  :3واردات نفت ایاالتمتحده از عربستان از  2001تا (2016برحسب میلیون بشکه در روز)

واردات میلیون بشکه در روز

واردات میلیون بشکه در روز

سال

سال

1.082

2010

1.6111

2001

1.186

2011

1.519

2002

1.361

2012

1.726

2003

1.325

2013

1.498

2004

1.159

2014

1.445

2005

1.052

2015

1.423

2006

1.099

2016

1.447

2007

1.503

2008

980

2009
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منبع(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n) :

همچنین در قالب نمودار میتوان روند واردات نفت از عربستان را مشاهده کرد که بهجز در دهه  1980و بهخصوص
 ،1985روند تقریباً ثابتی را تجربه کرده است.

نمودار  :1روند واردات نفت آمریکا از عربستان از دهه  1970تا 2016
منبع(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n) :

گذشته از بحث اقتصاد و انرژی ،متغیر مهم اثرگذار دیگر در روابط دو کشور در برابر ایران ،تحوالت منطقهای بوده است.
در خالل دهه آخر قرن بیستم در  1991طی جنگ خلیج فارس روابط دو کشور بهبود یافت .خاندان سعودی از نیروهای
ایاالتمتحده دعوت کردند تا منابع نفتی این کشور را از تجاوز عراق در امان نگهدارند .از دید ایاالتمتحده نیز این اتحاد
عنصر کلیدی سیاست «سد نفوذ» خود در مقابل ایران انقالبی و صدام حسین بوده است ( Baxter & Simpson,
 .)2015: 147-149ریاض همواره در منطقه با چالشهای سیاسی و امنیتی متعددی روبرو بوده است که پس از 1979
با ورود ایران و تالش برای صدور انقالب نیز فزونی یافت .عالوه بر این حمایت از شیعی گرایی و شکلگیری حزباهلل
لبنان نیز تهدیدات فزایندهای را برای عربستان ایجاد کرد .در این میان حمله تروریستی به آمریکا در سپتامبر  2001مؤلفهای
حیاتی در روابط عربستان و آمریکا تلقی میشود .اعالم اعضای این حرکت تروریستی و مشارکت پانزده شهروند سعودی
از نوزده نفر عملیات کنندگان موجی از نگرانی عمومی را در آمریکا نسبت به عربستان ایجاد کرد ( New York Times,
)October 25, 2001؛ بااینحال هسته اصلی روابط راهبردی تداوم یافت .در ادامه عربستان حدود  700مظنون به
حمالت تروریستی را بازداشت کرد .این اقدام را میتوان در راستای تالش برای هماهنگی میان دو کشور دانست
(.)Human Rights Watch, March 20, 2014
حمله  2003ایاالتمتحده به عراق را میتوان بهنوعی نقطه عطفی دیگر در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه دانست.
بر این اساس در گام اول عربستان شاهد نفوذ منطقهای ایران در همسایه شمالی خود بود .این پیامد جنگ عراق درواقع
بازیگران منطقهای را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با فشار روبرو ساخت که با بروز تحوالت  2011و بهار عربی نیز این
فشارها بهخصوص بر اسرائیل و عربستان در پی افزایش نفوذ ایران فزونی یافت (Baxter & Simpson, 2015: 139-
.)149
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هرچند عربستان سعودی تالش کرده است تا در کنار ایاالتمتحده دغدغههای منطقهای خود را مرتفع گرداند اما همچنان
ایران را بهعنوان مهمترین رقیب منطقهای خود میداند که میتواند بر آینده نفوذ منطقهای عربستان اثرگذار باشد .بر این
اساس عربستان از شکاف میان ایران و ایاالتمتحده برای نزدیک شدن به آمریکا استفاده کرده است.
متغیر سوم مؤثر در اقناع ایاالتمتحده برای بازدارندگی علیه ایران ،فعالیتهای منطقهای جمهوری اسالمی بوده است.
دست برتر ایران در تحوالت منطقهای ،نگرانی سعودیها را از سرریز بحران به عربستان افزایش داد بنابراین از دید
سعودیها بهترین سیاست در خصوص مقابله با ایران ،انزوای این کشور بوده است چراکه از دید عربستان ،ایران با توجه
به شرایط حاکم میتوانست در عراق نفوذ خود را تثبیت کند و سوریه و یمن و لبنان را نیز به شبکههای امنیتی خود وارد
کند .از دید عربستان تحوالت سوریه بعد از عراق  2003میتواند به محلی برای افزایش نفوذ ایران تبدیل شود .سوریه
بهعنوان ایجادکننده ارتباط با حزباهلل و بهعنوان کانال اصلی برای تقویت جبهه مقاومت به شمار میرود ( Samii, 2008:
 .)29سوریه امنترین موقعیت راهبردی را در روابط اعراب و اسرائیل داراست و این امر باعث تقویت مقاومت حزباهلل
در برابر اسرائیل شده است و از سوی دیگر با تمایل بیشتر این کشور به ایران به لحاظ سیاستهای منطقهای جهان عرب،
نفوذ ایران در منطقه تقویتشده که این امر خوشایند عربستان نبوده است ( .)El-Hokayem, 2007: 44تمامی این
تحوالت ژئوپلیتیکی و افزایش نفوذ ایران ،عربستان را امیدوار به ورود دولت ترامپ به موضوع سوریه کرده است ،هرچند
عربستان همواره این نگرانی را دارد که تمایل ترامپ به مسکو و توافق احتمالی بر سر دستیابی به راهحل مشترک برای
بحران سوریه ،مانع افزایش فشار بر ایران برای کاهش نفوذ خود در سوریه شود (.)Guzansky & Shine, 2017
از سوی دیگر توافق هستهای آمریکا با ایران نیز بهنوعی انسجام در روابط ریاض -واشنگتن را متزلزل میساخت چراکه
چالش هستهای و تحریمهای ناشی از آن ،از طریق منزوی کردن ایران درصحنه بینالمللی و منطقهای و همچنین کاهش
توان اقتصادی آن ،توانسته بود در راستای مهار قدرت منطقهای ایران و در مسیر منافع عربستان و دیگر کشورهای عربی
حاشیه خلیجفارس عمل کند (کمالی و اعالیی .)197-195 :1395 ،در چنین شرایطی ،برجام بهعنوان مدلی از نهادسازی
بینالمللی ،نقش ایران را در مدل نظم کنسرت منطقهای و در قالب موازنه کننده قوی بازنمایی کرد.
ب :گستره و ماهیت روابط نظامی

تاریخ روابط دو کشور نشان میدهد که ماهیت روابط دو کشور را شاید بتوان روندی از اقتصاد به سمت امنیت دانست
که در برهه کنونی امنیت به مفهوم امنیت دولت در روابط دو کشور حاکم بوده است .باوجوداین ،در بسیاری از موارد
سفارشهای نظامی عربستان نه به دلیل نیازهای نظامی بلکه باهدف جلب حمایت سیاسی محافل ذینفوذ آمریکا و مشخص ًا
پنتاگون و کمپانیهای سازنده اسلحه صورت میگرفت .پنتاگون حضور پراهمیتی در عربستان دارد و شرکتهای نظامی
آمریکایی نیروهای مسلح عربستان را آموزش میدهند .شاید مهمترین شرکت آمریکایی در عربستان شرکت «وینل» باشد
(برزگر.)203-198 :1382 ،
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امنیت انرژی در خلیج فارس تا حدود زیادی به نظم سیاسی در میان بازیگران تولیدکننده اصلی وابسته است که عربستان
سعودی در رأس آن قرار دارد .در این راستا فرانکلین روزولت در  1943نفت عربستان سعودی را «منفعت استراتژیک
حیاتی برای ایاالتمتحده »1نامید ( .)Conge & Okrujlik, 2009: 360ایاالتمتحده همواره هدف خود را از تداوم
روابط راهبردی با عربستان ،حفاظت از ذخایر نفتی برای تنظیم بازار انرژی و بهتبع آن حفظ نظم سیاسی موجود در
عربستان میداند تا جایی که شورای امنیت ملی ایاالتمتحده مهمترین تهدید خود را «بیثباتی داخلی »2بازیگران
موردحمایت در خاورمیانه عنوان کرده است .باوجوداین ،ایران نیز بهعنوان مهمترین رقیب منطقهای عربستان
قریبالوقوعترین تهدید برای این کشور در نظر گرفتهشده است؛ متغیر دیگری که روابط ایاالتمتحده و عربستان را از
حالت اقتصادی به سمت امنیتی سوق داده است این است که در روابط آمریکایی -عربستانی فاصله بین اقتصاد و سیاست
بسیار کوتاه است (برزگر .)204-203 :1382 ،در این راستا میتوان گفت امنیت عربستان با اقتصاد ایاالتمتحده در
جغرافیای خاورمیانه به هم پیوند خورده است .بر این اساس حجم واردات اسلحه به خاورمیانه نیز گویای پیوند اقتصاد و
امنیت در این منطقه بوده است.
حجم جابجایی و انتقال تسلیحات در سطح جهانی بین سالهای  2011تا  ،2015چهارده درصد بیشتر از میزان مشابه بین
سالهای  2006تا  2010بوده است .ایاالتمتحده  ،روسیه ،چین ،فرانسه و آلمان پنج صادرکننده بزرگ سالح در سالهای
 2011تا  2015بودهاند .این در حالی است که هند ،عربستان ،چین ،امارات متحده عربی و استرالیا پنج کشور اصلی
واردکننده سالح طی این مدت بودهاند ( .)Fleurant and Other, 2016: 1بین سالهای  2011تا  2015از مجموع
واردات اسلحه خاورمیانه با بیشترین نرخ و  27درصد به عربستان سعودی 18 ،درصد به امارات متحده عربی و  14درصد
به ترکیه واردشده است (.)Cordesman, 2016: 9-10
بودجه دفاعی سال  2016عربستان سعودی در مقایسه با بودجه دفاعی این کشور در سال  2015به میزان کمی کاهش
پیداکرده است .برای عربستان ،هزینههای نظامی و امنیتی هنوز هم  25درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده و این
فرصت بزرگی برای شرکتهای دفاعی و هوافضای آمریکایی محسوب می شود .بر اساس اطالعات اداره آمار آمریکا در
سال  2014واردات نظامی عمده عربستان از ایاالتمتحده به ترتیب شامل هواپیماهای جنگی ،تانک ،موشک و قطعات
هواپیماهای نظامی بوده است .به خاطر اینکه بخش عمدهای از هواپیماهای نظامی عربستان آمریکایی هستند این کشور
برای نگهداری و تعمیر هواپیماهای نیروی هوایی خود به عرضه و تأمین گستردهی قطعات از سوی ایاالتمتحده نیازمند
است ( .)U.S. Department of Commerce, 2016: 4از مارس  2015نظامیان عربستانی آموزشدیده توسط
ایاالتمتحده از تسلیحات آمریکایی استفاده میکنند به صورتی که در یمن؛ عربستان سعودی از حمایت لجستیکی و
اطالعاتی ایاالتمتحده استفاده کرده است (.)Blanchard, 2017: 2
مقامات ایاالتمتحده به دنبال این بودهاند تا با رهبران عربستان در خصوص مسائل منطقهای همکاری کنند و به آنها در
چالشهای امنیت داخلی و اقتصادی کمک کنند .ایاالتمتحده در دوره اوباما به نسبت ترامپ مسیر متفاوتی را در خصوص
1. vital strategic interest to the United States
2. domestic instability
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ایران اتخاذ کرد که هرچند منجر به اختالفاتی میان عربستان و آمریکا گردید اما فروش تسلیحات به عربستان روابط دو
کشور را مستحکم کرد ،همکاری در زمینة مبارزه با تروریسم را افزایش داد و درک مشترکی از نگرانی در مورد ایران به
وجود آمد .ایاالتمتحده از اواخر  2012تا  2016فروش تسلیحات به ارزش  45میلیارد دالر را به کنگره پیشنهاد داد و در
ادامه در نخستین سفر ترامپ به عربستان در می  2017قراردادی به ارزش  110میلیارد دالر منعقد گردید ( Blanchard,
 .)2017: 5درنهایت در این دیدار دو طرف بر یک «همکاری استراتژیک جدید در قرن  »21برای تأمین منافع دو کشور
تحت عنوان «چشمانداز استراتژیک مشترک »1تأکید کردند.
دولتهای کوچکتر شورای همکاری از ریاض انتظار دارند که منافع آنها را حفظ کند چراکه پادشاه جدید سعودی،
دیدی منفی به ایران دارد .همانگونه که «مای یمانی» استدالل میکند توافق بر سر برنامة هستهای ایران ،نفوذ منطقهای
ایران را مشروع جلوه میدهد و منجر به برتری ایران میشود ( .)Pasha, 2016: 393عربستان سعودی فرهنگ نظامی
ایران را فرهنگی تهاجمی و تحریککننده میداند .سابقه تاریخی در مبارزه با دولت بعث عراق و انقالب  1979ایران این
کشور را به سمت تالش برای کسب حمایت بازیگر هژمون برای فعالیتهای نظامی بهعنوان حامی قدرتمند فرا منطقهای
سوق داده است .بر این اساس نیروهای نظامی عربستان همواره توسط گروههای تحلیل دفاعی مانند «گروه جین »2و «مرکز
بینالمللی مطالعات استراتژیک »3برای ناتوانی خود در مدیریت عملیات پیچیده موردانتقاد بوده است .بااینحال نوعی
بهبود نسبی طی دهه اخیر بهخصوص در مورد «گارد ملی »4حاصلشده است ( .)Rich, 2012: 476-477از دید
«کردزمن »5بازدارندگی گسترده ایاالتمتحده علیه ایران از طریق تقویت نیروی هوایی عربستان سعودی توانسته تهدید
بیشتری را متوجه ایران کند به نسبت تهدیدی که موشکهای دوربرد ایران میتواند برای عربستان داشته باشد
( .)Sorenson, 2014: 118مجموعه این شرایط زمینه را برای ورود عربستان به اتحاد فرا منطقهای و ایجاد نوعی
بازدارندگی غیرمتقارن با همکاری هژمون فراهم ساخته است.
ج :وابستگی متقابل اقتصادی

عربستان سعودی مهمترین شریک تجاری ایاالتمتحده در خاورمیانه و شمال آفریقاست ،به صورتی که حجم تجارت
متقابل دو طرف بالغبر  71میلیارد دالر بود .عربستان دومین صادرکننده بزرگ نفت به آمریکاست که در حدود  1/3میلیون
بشکه در روز به این کشور صادر کرد ( .)Mason, 2014: 34وابستگی متقابل یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار در
متقاعد کردن ایاالتمتحده برای ایجاد بازدارندگی است؛ هرچند این وابستگی بهنوعی نامتقارن بوده است .گرچه عربستان
نخستین شریک تجاری ایاالتمتحده محسوب نمیشود اما رابطه این دو مبتنی بر واردات کاال و فروش مواد اولیه بوده
است که نوعی وابستگی متقابل نامتقارن را ایجاد کرده است .ایاالتمتحده عمدتاً نفت و مشتقات نفتی را وارد کرده و در
1. Joint Strategic Vision
2. Jane
3. International Institute of Strategic Studies
4. SANG
5. Cordesman
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مقابل کاالهای صنعتی را صادر کرده است که در این میان میتوان به قراردادهای تسلیحاتی نیز اشاره کرد ( United
)States Census Bureau, 2017؛ بنابراین میتوان گفت که ایاالتمتحده در صورت افزایش قیمت نفت و یا
اختالفات احتمالی سیاسی قادر به تأمین منابع نفتی خود از کشورهای دیگر بوده است اما در مقابل عربستان بهشدت نیاز
به تجهیز امنیتی از سوی آمریکا است که این مسئله عربستان را در موضع ضعف قرار میدهد .در جدول زیر نرخ تبادل
تجاری عربستان و ایاالتمتحده از  2000تا  2017آمده است.
جدول  :4حجم مبادالت تجاری ایاالتمتحده و عربستان (برحسب میلیون دالر آمریکا)

موازنه تجاری

واردات

سال

صادرات

-8.130.6

14.364.8

6.234.2

2000

-7.314.6

13.272.2

5.957.6

2001

-8.369.1

13.149.9

4.780.8

2002

-13.472.9

18.068.6

4.595.7

2003

-15.701.9

20.958.7

5.256.7

2004

-20.387.2

27.192.6

6.805.4

2005

-24.049.5

31.689.0

7.639.5

2006

-25.230.1

35.626.0

10.395.9

2007

-42.263.2

54.747.4

12.484.2

2008

-11.261.0

22.053.1

10.792.2

2009

-19.906.6

31.412.8

11.506.2

2010

-33.552.7

47.476.3

13.923.7

2011

-37.705.7

55.667.0

17.961.2

2012

-32.843.8

51.806.7

18.962.9

2013

-28.324.4

47.041.3

18.716.9

2014

-2.290.3

22.082.8

19.790.4

2015

1.054.8

16.917.5

17.972.3

2016

-2.357.3

17.426.1

15.065.8

2017

منبع(https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5170.html):

با توجه به جدول فوق میتوان به چند ارزیابی دستیافت .نخست اینکه مبادالت تجاری ایاالتمتحده و عربستان بهصورت
وقفهناپذیری تداوم داشته است .این در حالی است که مبادالت این کشور با ایران بسیار پر نوسان و از حیث حجم مبادله
در مقایسه با عربستان بسیار اندک بوده است .در زیر به مبادالت تجاری ایاالتمتحده و ایران از  2000تا  2017اشارهشده
است.
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جدول شماره  :5حجم مبادالت تجاری ایاالتمتحده و ج.ا.ایران (برحسب میلیون دالر آمریکا)

موازنه تجاری

واردات

سال

صادرات

-151.9

168.7

16.8

2000

-135.5

143.5

8.0

2001

-124.4

156.3

31.9

2002

-62.3

161.3

98.9

2003

-66.5

151.6

85.1

2004

-78.7

174.5

95.8

2005

-71.4

157.2

85.9

2006

-28.4

173.1

144.7

2007

579.0

104.1

683.2

2008

215.7

64.6

280.4

2009

116.9

94.5

211.4

2010

232.2

1.0

233.2

2011

249.0

2.1

251.1

2012

305.9

2.2

308.1

2013

186.7

0.0

186.7

2014

271.1

10.8

281.9

2015

84.2

87.7

172.0

2016

66.8

54.8

121.6

2017

منبع(https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5070.html) :
دوم اینکه ایاالتمتحده تالش کرده است تا توازن تجاری خود را از منفی به سمت مثبت سوق دهد .این روند بهصورت
جدی از  2014تا  2017قابلمشاهده است به صورتی که مابهالتفاوت واردات و صادرات میان دو کشور برای ایاالتمتحده
به رقم صفر نزدیک شده است .این در حالی است که توازن منفی ایاالتمتحده در تجارت دوسویه عمدتاً منفی بوده است.
نکته سوم اینکه در پایان دولت اوباما کاهش واردات از عربستان را میتوان شاهد بود که این مسئله را میتواند به اختالفات
دولت اوباما با عربستان نسبت داد .درنهایت میتوان عنوان کرد که مجموعه متغیرهای فوق دو کشور را متقاعد کرده است
تا روند روابط استراتژیک خود را تداوم بخشند .این در حالی است که هر دو یک دشمن مشترک منطقهای به نام «جمهوری
اسالمی ایران» برای خود تعریف کردهاند که میتواند در کنار این عوامل انسجام بخش روابط دو بازیگر باشد
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نتیجهگیری
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ،تحول در ساختار قدرت جهانی را موجب گردید که درنهایت ساختار ژئوپلیتیک
بینالمللی را تحت تأثیر قرارداد .ژئواستراتژیکهای جهان به سطوح خردتر ژئوپلیتیکهای منطقهای تبدیل شد و مناطق
بار دیگر اهمیت یافتند .ایاالتمتحده بهعنوان هژمون جهانی به بازتعریف بازیگران مطلوب و چالشگر پرداخت و روابط
خود را با عربستان سعودی تقویت کرد و در مقابل عربستان نیز به تقویت پیوند خود با ایاالتمتحده بهعنوان متحد
راهبردی پرداخت تا بتواند توازن منطقهای را به سود خود و به ضرر ایران در منطقه شکل دهد .در مقابل ایاالتمتحده نیز
که ج.ا.ایران را بهعنوان مهمترین دشمن منطقهای و چالشگر تعریف کرد تالش نمود تا به ایجاد بازدارندگی یکجانبه علیه
ایران اقدام کند .در این مرحله به دو صورت تقویت متحد منطقهای و تضعیف چالشگر اقدام کرده است .در این مسیر
قدرت نظامیگری ایاالتمتحده در کنار توانایی اقتصادی و قدرت اقناعکنندگی سازمانی برای اتخاذ تصمیمات اجرایی
علیه ج.ا.ایران جبهه مشترک ایاالتمتحده و عربستان را در یک موقعیت برتری نسبی برای مقابله با ایران قرار داده است.
منافع و تهدیدات مشترک ،نوع ارتباطات و حرکت از اقتصاد بهسوی خریدوفروش امنیت و وابستگی متقابل هرچند
نامتقارن ،زمینه را برای پیوند راهبردی عربستان و ایاالتمتحده فراهم کرد .بر این اساس بازیگری که خارج از دایره منافع
دو کشور بوده باشد بهنوعی ناهمسو و چالشگر منطقهای تلقی شده است .در این مسیر وجه مشترک تهدید میان دو کشور
جمهوری اسالمی است .ازآنجاییکه توان رویارویی و در حالت حداقلی برتری عربستان بر ایران دشوار است ،بازدارندگی
یکجانبه گسترده ،راهبردی است که از سوی ایاالتمتحده اتخاذشده است .در این چارچوب جریان قدرت بهصورت
یکسویه بازیگر چالشگر را تحت تأثیر قرار میدهد تا وادار به قواعد بازی بازیگر مداخلهگر و موردحمایت منطقهای
شود .درنهایت اینکه تنشها و درنتیجه بازدارندگی اعمالشده ،روابط ایران و عربستان را به مرحله بیبازگشتی رسانده
است که برای تغییر در روابط نیاز به متقاعد کردن بازیگر سوم بودهاند؛ بنابراین به نظر میرسد رویکرد خریدوفروش
امنیت از سوی ایاالتمتحده نیز اولویت را در بنبست روابط دو کشور تعریف کرده است که ایران هراسی و قرارداد 110
میلیارد دالری فروش اسلحه به عربستان از سوی دولت ترامپ میتواند مهمترین شاهد این ادعا باشد.
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Abstract
With the collapse of the Soviet Union and the transformation of the power structure from bipolar
to monopolitic, the regions became more important as sub-systems; Accordingly, the United States
has sought to redistribute power in the regionsthe main question is what are the variables of the
continuity of strategic relations between the United States and Saudi Arabia? It is hypothesized
that the continuity of the relationship variables can be summarized in: "continuity of relationships
based on shared interests and threats," "the scope and nature of military relations," and "economic
interdependence". Accordingly, the study attempts to investigate issue based on the causal research
and multivariate correlation, and the basis of documentary data, . Finally, the common interests
and threats, the type of communication and the movement from economy to security and
asymmetric reciprocity, have provided the context for the strategic link between Saudi Arabia and
the United States, which underscores the continuation of the strategic relationship between the two
countries. Iran is a common threat between the two countries of the Islamic Republic. Since the
ability to confront and at least the Saudi Arabia's supremacy on the Islamic Republic is difficult,
unilateral deterrence is a strategy adopted by the United States
Keywords: World power structure, power redistribution, USA, Saudi Arabia, Islamic
Republic of Iran

