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تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت

*

دکتر محمد علی خسروی ،1اژدر پیری سارمانلو

2

چکیده
یکی از دالیل کاهش قیمت نفت ،کنشهای سیاسی برخی کشورها است که با اهداف سیاسی خود از نفت به عنوان وسیلهلهای
برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند .نکته مهم در این بین اشاره به دالیل استفاده از این تصمیمات توسط کشورهلای
صاحب نفوذ است .انگیزهها و عوامل سیاسی که اکنون ریشه در منافع آمریکا و عربستان دارد .در واقع این عوامل را میتوان بله
دو دسته :مقابهه غرب با روسیه و تقابل بین ایران و عربستان تقسیم کرد.
آمریکا و عربستان با دامن زدن به کاهش قیمت نفت منافعی را در منطقه خاومیانه و همینطور در آمریکا دنبال میکنلنلد کله
برای آن نیازمند حفظ تولید فعهی و حتی افزایش آن هستند .بازی سیاسی عربستان و همدستی این کشور با آملریلکلا بلرای
اعمال فشار بر کشورهای روسیه و ایران است .رویارویی روسیه با غرب و چالشهای فراروی روسیه از ابعاد تلرلریلمهلای ایلن
کشور بر سر مسئهه اوکراین و شبهجریزه کریمه است .همچنین تقابل ایران و عربستان دو قدرت منطقهای را ملیتلوان یل
رقابت منطقهای و تقابل ایدئولوژی

توصیف کرد .نتایج این گونه تنشها به نفع کشورهلای مصلرف کلنلنلده و بله

لرر

تولیدکنندگان نفت بوده است .باتوجه به یافته ها و ترهیل های صورت گرفته در شرایط کنونی و او اع تنش آمیز خاورمیلانله
بعید به نظر میرسد که بهای نفت در کوتاه مدت به قیمتهای اواخر سال  4102برسد.

واژگان کلیدی :عوامل سیاسی ،آمریکا ،عرب ستان ،نفت ،ایران ،روسیه.

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی (پایان نامه) اینجانب ،اژدر پیری سارمانهو با استاد راهنمایی دکتر مرمدعهی خسروی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز بلا
عنوان ”عوامل سیاسی-تکنیکی کاهش قیمت نفت ( “)4102-4102میباشد.
 0استادیار عهوم سیاسی ،دانشکده عهوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز (نویسنده مسئول).
 4دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین المهل ،دانشکده عهوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز.
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کارشناسان بینالمههی از رفتار عربستان چنین بلرآورد ملی

مقدمه
در کنار عوامل اقتصادی کاهش قیمت نفت ،برخی از عهلل و
عوامل سیاسی نیز در کاهش قیمت نفت نقش آفرین هستنلد
که از آن جمهه میتوان به بازیگری آمریکا و عربستان در ایلن
خصوص اشاره کرد .با بهم ریختن او اع سیاسی منطقه غرب
آسیا و کاهش تولید برخی کشورهای صادر کلنلنلده نلفلت،
عربستان تولید خود را افزایش داد .پس از بروز آرامش نسبلی
در منطقه و بازگشت تولید کنندگان نفت به بلازار جلهلانلی
عربستان حا ر به کاهش میزان تولید خود و بلازگشلت بله
سهمیه خود نبود .در حال حا ر عربستان با علدم کلاهلش
تولید نفت خود خواستار دستیابی به همان درآمد سلابلا از
تولید نفت است .از سوی دیگرعربستان به علنلوان بلازیلچله
سیاستهای آمریکا ،با کاهش عمدی قیمت نفت بله دنلبلال

ربه زدن به منابع درآمد دو کشور ایران و روسیه است تا بلا
این اقدام حمایت از جریان مقاومت در منطقه تضعیف گلردد.
کاهش قیمت نفت در این مقوله در عمل ی

حربه سیلاسلی

است که عربستان از آن برای رسیدن بله اهلداف خلود و
همپیمانان غربی خود اسلتلفلاده ملیکلنلد .حلملایلت از
سیاستهایی که به کاهش قیمت منتهی میشلود از سلوی
عربستان در حالی همچنان دنبال میشود کله آتلش ایلن
توطئه ،دامن این کشور را هم گرفته و آن را با برران درآمد و
بودجه مواجه ساخته است .پایگاه خبری تر ید عر ب ین در
گزارشی اعالم کرد که قیمت فعهی نفت ،اقتصاد عربستلان را
به وخیمترین حالت در  02سال اخیر کشانده اسلت.

لملن

اینکه ذخایر ارزی این کشور به کمترین میزان در  ۳سلال
اخیر رسیده است .اگر هزینههای این کشور با و عیت کنونی
قیمت نفت و سیاست فعهی سعودیها ادامه پیدا کند ،تلا 2
سال آینده ذخایر ارزی این کشور به اتمام خلواهلد رسلیلد.

کنند که این کشور در جریان مذاکرات هستهای با حمایت از
سیاستی که به کاهش قیمت نفت میانجلاملیلد ،بلهدنلبلال
افزایش فشار بر ایران است .در حال حا ر نیز ترهیلها نشلان
میدهد که رقبای ایران بهدنبال کمرنگ کلردن آالار لل لو
ترریمها و خنثی کردن تأایر افزایش صادرات نفت ایران بلر
درآمد نفتی آن هستند.

عوامل بنیادین و غیربنیادین در تغییر قیمت نفت
نوسانات قیمت ناشی از عوامل بنیادین موجب طوالنی شلدن
فرایند ت ییر قیمت نفت خواهد شد به گونهای که این فرایند
به زودی پایان نمیپذیرد .ولی عوامل غیربنیادین تلأالیلرات
کوتاه مدتتری دارند .در حالی که تمام کارشناسان مسلایلل
نفتی براین باورند که قیمت نفت خام در سطح جلهلانلی در
بازار جهانی تعیین میشود ،اما آنها بر عوامهی کله بلازار را
کنترل میکنند و یا بر آن تأایر جدی میگذارند ،اتفاق نلظلر
ندارند .در هر صورت در بازار جهانی نفت ،عر ه و تلقلا لا
شاخصهای اساسی برای تعیین قیملت نلفلت ملرلسلوب
میشوند .بدون ش

عر ه و تقا ا ترت تأایر عوامل متعلدد

اقتصادی ،سیاسی و روانی است .اغهب عوامل روانلی ،االرات
کوتاه مدت و آنی بر قیمت نفت میگذارد .عوامل سلیلاسلی
اارات طوالنیتری بر تعیین قیمت نقت در بازار جهانی نسبت
به عوامل روانی که خود میتواند از تصمیمات سیاسی و یلا
اقتصادی ناشی شود ،دارد.
از جمهه عوامل بنیادین (عوامل سیاسی) میتوان به کلاهلش
ذخایر نفتی جهان ،کاهش سرمایهگذاری در صنعلت نلفلت،
کاهش روند ذخیرهسازی و ظرفیت تولیدی ،افزایش هلزیلنله
استخراج در آمریکا و افزایش تقا ا و مصرف جهانی بلهویلژه

افزایش روزافزون مصرف نفت توسط کشلورهلای نلوظلهلور
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صنعتی از جمهه چین ،هند و برزیل اشاره داشت .همچنین از

سیاست آمریکا در قبال سه کشور اصلی صاابا

عوامل غیربنیادین (عوامل روانی) میتوان ترت تأالیلر قلرار

ذخایر نفت

گرفتن قیمت نفت طی انتخابات در ایاالت مترده ،عف زیلر
ساختهای صنعت نفت آمریکا و در نتیجه کاهش تلقلا لا و
همچنین تخریب زیرساختهای نفتی در آمریکا طی حلواد
طبیعی و کاهش ذخایر نفت این کشور را ذکر کرد .کلاهلش
نرخ برابری دالر در قبال سایر ارزهای معتبر بین المههی نلیلز
در زمره عوامهی است که در این دسته جای میگیرد.
حساسیتهای روانی بازار نفت بسیار زیلاد اسلت .علواملل
سیاسی مانند جنگها ،حمالت تروریستی و حتی تهلدیلدهلا،
بازار نفت را ترت فشار روانی قرار داده و موجب افزایلش یلا
کاهش قیمتها میشوند .باید توجه داشت که عوامل سیاسی
لزوماً هم جهت با عوامل تکنیکی عمل نمیکنند ،یعلنلی در
بسیاری موارد ممکن است عوامل تکنیکی بگونهای باشند کله
قیمتها را به سمت کاهش سوق دهند اما عوامل سلیلاسلی
فشار افزایشی داشته باشند و این خلود تلرلهلیلل بلازار را
پیچیدهتر مینماید .بعنوان مثال اگر در شرایطی ،کشلورهلای
صنعتی ناچار به برداشت از ذخایر استراتژی

شوند ،طبعا االر

فیزیکی آن افزایش عر ه نفت خام خواهد بود اما تهقی بلازار
آن خواهد بود که حتماً جهان با شرایط بررانی ویژهای مواجه
است و این تهقیها و انتظارات اار افزایش عر ه را خلنلثلی

خواهند نمود (حسنتاش .)03 :0۳31،ولی در این بلرهله از
زمان عوامل سیاسی و تکنیکی هم سو و هم جهت بلا یل
دیگر در پروسه کاهش قیمت نفت خام در جهت تضاد منافلع
کشورهای تولید کننده عمل کرده است ،به گونهای که بیشتر
کارشناسان دلیل افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی را
عوامل سیاسی-تکنیکی میدانند.

الف) عربستان
ارزیابی ظرفیت بالقوه منابع نفتی عربستان سعودی و در واقلع
کهیه مناطقی که در حاشیه خهیج فارس قرار داشلتلنلد ،بلا
نگرانی مجدد ایاالت مترده آمریکا در مورد نلاکلافلی بلودن

ذخایر نفت آن کشور که در پایان جنگ جهانی دوم ملوجلب
مشکالت فراوانی برای آمریکا شده بود ،همراه گلردیلد.

بلا

افزایش فوقالعاده سریع تقا ا در داخل ایاالت مترده آمریکلا
و فزونی آن بر تولید نفت داخهی ،در اواسط جنگ جهانی دوم
این نگرانی که ممکن است آمریکا یکبار دیگر دچار کلملبلود
نفت شود ،ذهن مقامات آمریکایی را به خود مش ول نلملوده
بود ،در نتیجه تئوری ذخیرهسازی مطرح شد .براسلاس ایلن
تئوری ایاالت مترده برای اینکه بتواند ذخایر داخهی را بلرای
آینده و جنگ احتمالی دیگر حفظ کند ،باید از خلارج نلفلت
وارد کند و آن را ذخیره نماید .وا ح است آن ذخایر نلفلتلی
باید از خاورمیانه وارد شود.
اولین گام جهت دستیابی به نفت خهیج فارس توسلط دوللت
آمریکا در سال  0422میالدی با دیلدار روزوللت و ملهل
عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بر عرشه ی

ناو جنگی در

کانال سوئز برداشته شد .روزولت پیشنهاد حمایلت نلظلاملی
برای مقابهه با هر تهاجم خارجی به عربستان سعودی و نلیلز
سرکوب هر شورش و قیام داخهی ،که حکومت عبدالعزیز را به
مخاطره اندازد ،ارائه نمود .درمقابل خواهان امتیاز دستلرسلی
به منبع عظیم نفتی پادشاه شد .در ادامله در سلال 0421
میالدی ،اعطای وامی به مبهغ  01میهیون دالر به علربسلتلان
مورد تصویب قرار گرفت (راتهج.)11 :0۳32،
عربستان تأایرگذارترین کشور در بازار جهانی نلفلت اسلت.

عربستان دومین صادرکننده نفت به ایاالت مترده آملریلکلا

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت

21

است و 41درصد از نفت خود را در سال  4113میلالدی بله

ب) عراق

آمریکا صادر کرده است .درنتیجه امنیت علربسلتلان بلرای

عراق با در اختیار داشتن حدود 01درصد از ذخایر اابات شده

آمریکا مهم است ،در همین راستا آمریکا قراردادهای نظامی با

نفت در دنیا از جایگاه ویژهای برخوردار است .نفت عراق غلول

عربستان امضا کرده و مخالفان خاندان حکومتی را سلرکلوب

بزرگی است که سالها خفته نگهداشته شده است و در ملورد

میکند .عالوه براین با ایجاد پایگاههای نظاملی در خلهلیلج

این نفت کمترین ترقیقات انجام شده است .عراق تلرلوالت

فارس در مقابل تهدبدات خارجی عهیه عربستان به ملقلابلهله

بسیاری را به خود دیده است وسه جنگ را تجربه کرده اسلت

خواهد پرداخت و در صورت وجود جنگ نیز امنیت سکوهلای

که نظر میآید فقط برای نفت بوده است.

نفتی عربستان را تأمین خواهد کرد .به طوریکه در علر
ساعت قادر به تصرف مناطا استراتژی

دو

صدام در تجاوز به ایران دنبال جداسازی جنوب ایران بود کله

عربستان اسلت .بله

اگر این اتفاق میافتاد ،حدود 01درصد دیگر منابع نفتی عراق

عبارت دیگر امنیت عر ه انرژی را تأمین خواهد کرد.

افزوده میشد .صدام با تجاوز به کویت نیز در صدد مالکیت بر

هرگاه تهدیدی بروز کند ،آمریکا از هر وسیههای که الزم باشد

منابع نفتی آنجا بود که در صورت پیروزی ،عراق با در اختیلار

برای استمرار جریان نفت استفاده خواهد کرد ،این اصلل بله

داشتن حدود 43درصد از منابع نفتی جهان ،بزرگترین قدرت

دکترین کارتر معروف است .کارتر اعالم کرد« :منطقهای کله

نفتی جهان شناخته میشد .اما برای غرب ناخوشایند نبود که

تهدید و خطر نیروهای شوروی مستلقلر در

عراق بر کویت حاکمیت پیدا کند و صدام غول نفتی جلهلان

زیادی اسلت،

شود .لذا آمریکا به حمایت از کویت پرداخت ،عمالً این نفت و

بدین معنی که دو سوم ذخایر نفتی قابل صدور به جلهلان را

امنیت آن بود که واکنش ایاالت مترده آمریکلا ،کشلورهلای

در خود دارد «.براساس دکترین کارتر هرگونه حلرکلتلی از

عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نهایتاً سازمان مهل

جانب نیروهای متخاصم برای کنترل منطقه خهلیلج فلارس،

مترد را بر انگیخت .در حقیقت نگرانی آمریکا در خاورمیلانله

تجاوز به منافع حیاتی ایاالت مترده آمریکا تهقی میگردد که

که سبب مداخهه نظامی شد ،از نگرانی دیرینه ایاالت مترلده

برای دفع آن از هر وسیهه از جمهه نیروی نظاملی اسلتلفلاده

آمریکا در مورد امنیت عر ه نفت و امنیت عربستان سعلودی

خواهد گردید .نفع اساسی و مشترکی که بین بلزرگلتلریلن

نشأت میگرفت .چون این گمان وجود داشت که صلدام در

صادرکننده نفت جهان و بزرگترین واردکننده نفلت جلهلان

صورت اش ال کویت به اش ال عربستان دسلت خلواهلد زد

وجود دارد ،دفاع از ذخایر عظیم نفت پادشاهی سعودی است.

(همان.)004 ،

از نظر ایاالت مترده آمریکا این دارایی هرگز نباید به چلنلگ

میتوان گفت که آمریکا به خوبی نفت عراق را برای روزهایلی

قدرت بالقوه متخاصمی بیافتد .برای آل سعود نیز این ذخایلر

نگهداشت که تولید در حوزههای دیگر کاهلش ملییلابلد و

برای بقای خاندان اهمیت حلیلاتلی دارد .بلا ایلن هلمله،

حساب شده دست به ترریم عراق زد .برخی کلارشلنلاسلان

سعودیهل باید بیش از هر زمان دیگر مراقب باشند تلا بله

معتقد بودندکه عراق تنها کشوری است که در آینده از لرلا

عنوان مخالف سیاستهای ایالت مترده آمریکا در خاورمیانله

تولید میتواند با عربستان رقابت کند .چون سالها ملیلادیلن

شناخته نشوند.

نفتی این کشور دست نخورده باقی ماند است .دوللت علراق

اکنون در معر

اف انستان قرار گرفته دارای اهمیت استراتژی
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پیشبینی میکرد که با توسعه میدانهای نلفلتلی ،ملیلزان

حاکمین بر ایران است .به عنوان مثال وزیر اسبا نفت چنیلن

ظرفیت تولید نفت عراق تا شش سال دیگر به دوازده میهیلون

میگوید « :جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان دومین تلوللیلد

بشکه در روز برسد (اکونیوز44 ،آذر .)0۳33وللی در حلال

کننده نفت در مجموعه کشورهای عضو اوپل  ،ملیبلایسلت

حا ر ،به دلیل جنگ داخهی عراق ،اختالف دوللت ملرکلزی

حدود 04درصد از کل افزایش تقا ای جهانی نفت را طی 41

عراق با حکومت خودمختار اقهیم کردستان و همچنین ظهلور

سال آینده تأمین کند .از این رو الزم اسلت در تلنلظلیلم

پدیده داعش ،این کشور را در رسیدن به اهدافی کله بلرای

سیاستهای داخهی ،اولویتی ویژه به توسعه سرمایهگذاری در

تولید روزانه دوازده میهیون بشکه پیشبلیلنلی کلرده بلود،

بخش نفت داده شود« (درخشان .)410 :0۳33،آنچه کله از

بازداشت.

سخنان ایشان برداشت میشود ،تأملیلن املنلیلت علر له

مسئوالن آمریکا ادعا میکردند که نفت هیچ نقشی در انگیلزه

کشورهای مصرف کننده است ،در حالی که هدف ملا بلایلد

اش ال عراق در مارس  411۳میالدی نداشته اسلت .املا بلا

حداکثر کردن منافع مهی باشد.

نگاهی دقیاتر به طراحی جنگ آمریکا عهیه علراق ،تصلویلر

براساس مطالعات صورت گرفته در مورد آینده صادرات نلفلت

کامالً متفاوتی دیده میشود .دولت بوش درنظر داشت میادین

ایران ،خالص صادرات نفت ایران در افا  0212منفی است و

نفتی عراق را بدون هیچ آسیبی اش ال کند تا منابع درآمدی

ایران باید حدود  211هزار بشکه روزانه نفت وارد کند و تنهلا

کافی جهت بازسازی عراق در اختیار داشته باشد .املا آنلچله

راه جهوگیری از این کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات

مشاهده میکنیم از جنگ در اف انستان ،عراق و  ...هلمله و

نفت ،تزریا گاز به ملیلادیلن نلفلتلی اسلت (طلاهلری و

همه در راستای تأمین امنیت عر ه انرژی آملریلکلا اسلت.

جهرمی .)0۳ :0۳31،اگر این چنین باشد ،حلکلوملت ایلران

هنری کسینجر بیان کرده است که«:جمعلیلتزدایلی بلایلد

بسیار آسیبپذیرتر از آن خواهد بود که در حال حا ر به نظر

نخستین اولویت سیاست آمریکا در قبال جهان سلوم بلاشلد.

میرسد .بر اار کاهش درآمدهای نفتی ،اقتصاد نفلتلی ایلران

زیرا که اقتصاد آمریکا به مقدار بیشتری از مواد اولیه ملوجلود

آسیبهای جبران ناپذیری را مترمل خواهد شد .در نتیلجله

در کشورهای ماوراء برار و بیش از همه ،کشورهلای کلملتلر

حکومت قادر به پاسخگویی نیازهای مردم نیست و ی

کودتلا

توسعهیافته ،نیازمند است« (کیهان42 ،دی.)0۳31

شکل خواهد گرفت .آمریکا با هدایت کودتای میتواند نظام را

ج) ایران

براندازی کند و با تکیه بر منابع گاز ایران ،امنیت عر ه گلاز

ایران دارای مزیتهای بیشتری از دو کشور دیگر است .علالوه

برای غرب را نیز به دست خود بگیرد.

بر دارا بودن منابع عظیم نفتی ،دومین کشور از لرا حلجلم

برران نفتی ایران ی

فرصت استراتژی

ذخایر گازی نیز هست .گاز نقش تعیین کنندهای در آیلنلده

قیمت ،ممکن است به دلیل افت صلادرات ،جلریلان رانلت

انرژی جهان دارد و ایران نقش مهم و تأایر گذاری در آیلنلده

انرصاری رژیم کاهش یابد .در چنیلن و لعلیلتلی اتلخلاذ

خواهد داشت.

سیاستهای مناسب به نظر میرسد که بلتلوانلد مشلکلالت

در ایران راهبرد آمریکا با دو کشور دیگر متفاوت است .آمریکا
در ایران به دنبال ی

جنگ نرم و براندازی اقتصادی و سپس

داخهی رژیم را همزمان ترکیب کند .ی

است .بدون افزایلش

جمهه اقتصلادی بله

قیمت انرصاری ،بدون خشونت ،از این نوع سیاستهلا اسلت

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت
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) .)Stern,2007: 15سیاست صادرات گاز که در دسلتلور

میباشد (دهشیار .)014 :0۳4۳،در حال حا لر بله خلاطلر

کار قرار گرفته در ادامه پازل براندازی نرم قرار میگیلرد کله

برران داخهی اوکراین که حاصل رقابت و ملبلارزه دیلریلنله

مسئولین ناآگاهانه به دنبال آن هستند .تنها راه جهوگیری از

احزاب و جناحهای سیاسی طرفدار روسیه و غرب برای قبضله

کاهش صادرات نفت و افزایش تولید نفت ،تلزریلا گلاز بله

کامل قدرت و بیرون راندن حریف از صرنه میباشد ،ملدتلی

میادین نفتی است .ویژگی مخازن ما به گونهای است کله بلا

است که روابط مسکولواشنگتن متشنج گردیده است .این در

تزریا گاز ،ریب بازیافت بیشتر افزایش یابد .هملچلملنلیلن

حالی است که روسیه و آمریکا همچنان یکدیگر را به دخاللت

ایران میتواند به عنوان اولین قدرت دنیا در مجموعه ذخلایلر

در امور داخهی اوکراین ،عدم احترام به حاکمیت مستلقلل و

قابل استرصال نفت و گاز قرار گیرد (سعیدی.)041 :0۳30،

تمامیت ار ی آن و حمایت از سیاستمداران و احزاب طرفلدار
و متمایل به خود در این کشور متهم میکنلنلد .طلرفلداران

بحران اوکراین

روسیه در اوکراین مدتی است که هدف انتلقلاد و حلملالت

اوکراین در ل ت به معنای پایان قهمرو ،حاشیه و مرز است .به

شدید مهیگرایان و احزاب راست افراطی این کشور قرار دارند.

نظر میرسد این عنوان به دلیل موقعیت حائل این سرزمین در

پیوتر سیموننکو رهبر حزب کمونیست اوکلرایلن  4آوریلل

مقابل حمالت قبایل شرقی به اروپا به آن اطالق شده بلاشلد

 4102در پارلمان این کشور مورد رب و شتم اعضای حلزب

(کتاب سبز اوکراین .)۳0 :0۳33،نابودی اتلرلاد جلملاهلیلر

راستگرای آزادی قرار گرفت (فرارو41 ،فروردین.)0۳4۳

شوروی ،جوامع روس زبان در جمهوریهای پیرامون روسلیله

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  42مه  4102در

را به شدت ترت تأایر قرار داد .حدود  42میهیلون روس در

اوکراین ،پترو پروشنکو  23ساله و تاجر میهیاردر اوکراینی بلا

آغاز دهه  0441در جمهوریهای مختهف اتلرلاد جلملاهلیلر

کسب اکثریت آرا در دور اول انلتلخلابلات پلیلروز شلد.

شوروی (به جز روسیه) سکونت داشتند که شرایلط پلس از

استقاللطهبان طرفدار روسیه روز بعد از انتخابات به فرودگلاه

فروپاشی ،مشکالتی را برای آنان به ارم ان آورد .در پلی ایلن

استان دونتس

واقع در شرق اوکراین یورش برده و آن را بله

ترول ،روسهای ساکن نقاط پیرامونلی روسلیله نله تلنلهلا

تصرف کامل خود درآوردنلد .ایلن در حلاللی اسلت کله

امتیازهای دوران اتراد شوروی را از دست دادند ،بهکه ملورد

برگزارکنندگان و حامیان غربی انتخابات مزبور انتظار داشتنلد

تعر های گوناگون ساکنان بومی جمهوریها قرار گرفتلنلد،

اعالم نتایج باعث تخفیف ناآرامیهایی شود که بیش از  1ملاه

(کوالیی.)0۳1 :0۳44،

به طول کشیده است .رئیس جمهور آمریکا از جمهه نخستیلن

شکلگرفتن ناآرامیها و بیاباتی در اوکراین که از  40نوامبلر

رهبرانی بودکه به برگزاری این انتخابات و نتایج آن واکلنلش

 410۳با آغاز تظاهرات در میدان استقالل کییف کهید خلورد

نشان داد و آن را به رسمیت شناخت (دیپهماسی ایلرانلی2 ،

این فرصت تاریخی را در اختیار والدیمیر پوتین قرار داد کله

خرداد  .)0۳4۳به نظر میرسد پروشنکو بهرغم طرفلداری از

قدرت رده دوم

غرب و امضای موافقتنامه با مؤسسات وابسته بله اتلرلادیله

به وسیهه آمریکا را زیر سؤال ببرد و خواستار احترام نسبت به

اروپا ،نسبت به دوری کامل از کرمهین مرلتلاط اسلت .وی

قلدرت جلهلانلی

رابطه تیره و تار با کرمهین میتواند منجلر بله

نگاه باال به پایین و تهقی روسیه به عنوان ی

روسیه شود و این که روسیه همچنان ی

میداند که ی
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تشدید و عیت نامساعد برای کسب و کار افلراد ملخلتلهلف

متهم کرده و آمریکا و اترادیه اروپا تاکنون چند دوره ترریلم

جامعه و بهویژه بیشتر کسانی که رابطه نزدیکی بلا روسلیله

عهیه روسیه اعمال کرده اند .این در حالی است کله روسلیله

دارند ،گردد .بروز هرگونه اشتباهی ممکن اسلت بله جلای

بارها اتهامات غرب عهیه خود را مبنی بر دخلاللت در املور

اصالح و بهبود اقتصاد اوکراین ،لطمات جبرانناپذیری را بله

اوکراین ،آشکارا رد کرده است (انتخاب 41 ،آذر .)0۳42

آن وارد نماید .آنچه روشن است این که اوکراین نلیلازملنلد

ترریمهای غرب به ویژه اترادیه اروپا عهیه روسیه که بلرخلی

حد وسط و نقطه توازن بین روسیه و اترادیه اروپلا

جزییات آن منتشر شده است دارای کارکرد اقتصادی یلا در

یافتن ی

میباشد).)Popova, 9 May 2014: 1-3

راستای ایجاد فشار اجتماعی نیست بهکه عمدتا فشار سیاسلی

در حقیقت ،اساس بازدارندگی ارائه خاطر جمعی بله کشلور

با هدف مردودسازی مقامات دولتی و به ویژه مقامات امنیتی

هدف است .بازدارندگی از دو بخش تشکیل شده که تهدید و

آن کشور را دنبال میکند .دولت آمریکا منلافلع اقلتلصلادی

در عین حال اطمینان خاطر دادن به کشور هدف را در بلر

مهمی در تعامل با روسیه ندارد اما اترادیه اروپلا ،بلرخلالف

میگیرد .برای مانع شدن از اینکه روسیه کله دارای حلس

ایاالت مترده ،ارتباطات تجاری و اقتصادی مهملی بلا ایلن

است به سلوی انضلملام

کشور دارد .در عین حال ،اگر ترریمها بلخلواهلد از اهلداف

پیش نرود در کنار اینکله آملریلکلا

سیاسی و امنیتی فراتر رود و کارکرد اقتصادی نیز پیدا کلنلد،

روسیه را تهدید به واکنش میکند آمریکا بایلد بله روسلیله

بیشتر کارکرد مردودسازی سرمایهگذاری و انتقال تکنوللوژی

اطمینان خاطر دهد که هیچ تالشی نخواهد کرد از برتری کله

به روسیه را پیدا خواهد کرد و امکان بیشتری نخواهد داشلت.

در حیطههای مختهف ،مخصوصاً نظامی برخوردار ملیبلاشلد

این مو وع برای روسیه بسیار حساس و حیاتی اسلت چلون

برای به خطر انداختن منافع حیاتی این کشور استفاده کلنلد.

دولت پوتین تالش میکند بنیانهای اقلتلصلادی ،فلنلی و

بازدارندگی موفقیت آمیز نیازمند وجلود تلهلدیلد و دادن

صنعتی خود را بازسازی و نوسازی کند و بلرای ایلن کلار،

اطمینان خاطر به صورت توأمان است )Schelling,1966:

همکاری شرکتهای بزرگ صلنلعلتلی غلربلی و بلخلش

) .74ناکامی آمریکا در درک این مهم که تهدید به تنلهلایلی

سرمایهگذاری در بخش فناوریهای نوین را میطهبد .آنلچله

کافی نیست اقدام خصمانه روسیه در خصوص اوکراین را بله

مسهم است این ترریمها دارای وجهی روانی و سیاسی اسلت.

حقیقت غیرقابل اجتناب تبدیل نمود .روسها نلهلادیلی

غرب با توجه به نوع رویکردها در مسایل جهانی و تبهیل لاتلی

مثل ناتو و اترادیه اروپا را نقشه آمریکا برای پنلهلان کلردن

که در موا ع رسمی دراینباره دارد نمیتوانست در ملو لوع

نیت اصهی خود که همانا مراصره و تضعیف روسیه است برای

اوکراین دست روی دست بگذارد .در عین حال روسیه با ایلن

خود ترسیم ساختهاند ).)Lucas,2009: Xiii

ترریمها ناآشنا نیست و در اتراد جماهیر شلوروی ،بلا آن

تحریمهای اعمالی غرب علیه روسیه

مواجه بوده و با توجه به ااراتی که در آن ملقلطلع داشلت،

روابط روسیه و غرب پس از آغاز برران اوکراین در اواخر سال

روسیه امروز تالش میکند تا فضای تنش را کاهش دهلد و

 410۳به خصوص پس از الراق شبه جزیره کریمه به روسیله

غرب هم به دنبال تنش بیشتر نیست (کرمی2 ،مرداد.)0۳4۳

ناامنی تاریخی و ترس ژئوپولیتی
اوکراین دولتهای بالتی

ی

تیره شد .غرب مسکو را به مداخهه در امور داخهلی اوکلرایلن

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت
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در دور جدید ترریمها ،آمریکا سه موسسه اقتصلادی شلاملل
بان

مسکو ،بان

کشاورزی روسیه و VTB Bankو یل

صورت داد .دو موسسه مالی مشمول ترریم شدند :گلازپلروم
بان  ،سومین بان

بزرگ روسیه و بازوی ماللی گلازپلروم و

موسسه فعال در زمینه تسهیرات نظاملی یلعلنلی United

نیز ،VEBبانکی که ریشه تشکیل آن به سال 0444بازملی-

 Shipbuilding Corporationرا ترت ترریم قلرار داد.

گردد .نوات  ،دومین تولیدکننده گاز روسیه و روس نلفلت،

دولتی روسلیله ،در

بزرگترین شرکت نفتی روسیه ،نیز مشملول تلرلریلم قلرار

زمینه تسهیرات نظامی و فروش تجهیلزات دارای کلاربلری

گرفتند .عالوه بر آنچه گفته شد ،اسم تعداد زیلادی شلرکلت

دوگانه نظامی و غیرنظامی ،مرلدودیلتهلایلی و لع کلرد.

دیگر و چهار مقام دولتی روسیه نیز در فهرست ترریلم قلرار

نخستین ترریمها در ماه مارس سال  4102و در پی فلرملان

گرفت (هفتهنامه تجارت فردا.)03 :0۳4۳ ،

اجرایی باراک اوباما صورت گرفت .در آن زمان ،رئیسجمهلور

در بخش تجهیزات نفتی نیز ،آمریکا و اترادیه اروپا صلادرات

آمریکا سه فرمان اجرایی را صادر کرد .این فرمانها ،دپارتمان

تجهیزات  High-Techنفتی به روسیه را ممنلوع کلردنلد

خزانهداری را مؤظف میکرد افراد خاص و کلل بلخلشهلای

تجهیزاتی که در قطب شمال ،آبهای عمیلا و پلروژههلای

اقتصادی روسیه ،از جمهه خدمات مالی ،انلرژی ،ملعلادن و

استخراج نفت شیل بهکار میروند .بر اساس تخمین مقلاملات

فهزات ،مهندسی و دفاع را ترریم کند .بلر اسلاس فلرملان

رسمی ،روسیه حدود  ۳1تا  11درصد این تجهیزات High-

اجرایی شماره 0۳111در 1مارس کله وقلایلع اوکلرایلن را

Techرا از اترادیه اروپا تامین میکند .هرچند ارزش کل این

تهدیدی عهیه امنیت مهی آمریکا عنوان میکرد ،اموال بلرخلی

تجهیزات حدود  021میهیون دالر در سال است ،اما وجود آنها

مقامات ارشد اوکراین بهوکه و مبادالت با آنها منع میشد .در

برای پروژههای چند میهیارد دالری نفت اجتنابناپذیر است و

01مارس با توجه به حضور نیروهای روسیه در کلریلمله کله

در نتیجه ترریم آنها عمال به معنای مواجه شدن پلروژههلای

تهدیدی برای امنیت ،ابات و یکپارچگی مرزی اوکراین تهقلی

نفتی با مشکل خواهد بود .این کار ،شرکتهای غربی را کله

میشد ،با صدور فرمان اجرایی  0۳110ترریمهای جلدیلدی

حدود  ۳2میهیارد دالر در بخش نفت روسیه سرملایلهگلذاری

عهیه روسیه و ع شد .در فرمان اجرایی  0۳114در  41مارس

کردهاند ،در بنبست قرار خواهد داد .آمریکا و اترادیله اروپلا

نیزرئیسجمهور آمریکا ترریمهایی را عهیه بخشهای خدمات

امیدوارند با این ترریمها ،سیاست خارجلی روسلیله را در

مالی ،انرژی ،معادن و فهزات ،مهندسی و دفاعی روسیله و لع

اوکراین شرقی ترت تاایر قرار دهند .ترریمها قهب اقلتلصلاد

کرد .همزمان با آمریکا ،اترادیه اروپا نیز ترریمها عهیه روسیه

روسیه ،یعنی نفت ،را هدف قرار خواهد داد اما به بخش گلاز

را گسترش میداد .در 01ملارس و در  40ملارس ،4102

آسیبی نمیزند .این دو بخش مجلملوعلاً بلیلش از نصلف

04مقام دیگر ترت ترریم اترادیه اروپا قرار گلرفلتلنلد .املا

درآمدهای دولت روسیه را تشکیل میدهلنلد .روسلیله 1/2

بزرگترین گام در ترریم روسیه پیش از این اقدام مشلتلرک،

تریهیون دالر ذخایر نفت و گاز دارد که بسیاری از آنهلا بلرای

در روز  01ژوئیه برداشته شد زمانی که دپارتمان خزانلهداری

استخراج ،نیازمند استفاده از فناوری شلرکلتهلای غلربلی

آمریکا اعالنی در زمینه فعالیت دربخشهای خدمات ملاللی،

هستند .این ترریمها فقط روسیه را متضرر نخواهد کرد ،بهکه

انرژی ،تسهیرات نظامی و نیز ناقضان حاکمیت مهی اوکلرایلن

شرکتهای غربی مثل بریتیش پترولیلوم و اگلزونملوبلیلل

اترادیه اروپا نیز من ترریم پنج بان
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وتأمینکنندگان تجهیزات ممکن است قربانی ترریم فنلاوری

به عنوان یکی از حوزههای اصهی رقابت ایران و علربسلتلان

شوند .بر اساس اعالم وزارت خارجه روسیه ،اجرای ترریمهای

سعودی دانست .این گونه رقابتهلا بله سلایلر حلوزههلای

اترادیه اروپا عهیه بخش انرژی روسیه موجب افزایش قیملت-

ج رافیایی یعنی سوریه ،لبنان ،بررین و یمن نیز گسلتلرش

های انرژی در این اترادیه خواهد شد (راشا تودی 4102 ،و

یافته است .توازن قدرت یکی از عوامل اصهی ابات و املنلیلت

گزارش نیویورکتایمز  ۳0ژانویه .)4102

مرسوب میشود .هماکنون شکل دیگری از ت ییر در معلادلله

به هر حال نوعی ت ییر در رفتار روسیه درخصلوص بلرلران

توازن منطقهای در حال شکلگیری اسلت .حلملایلتهلای

اوکراین دیده میشود .کرمهین در ابتدا این پلیلشبلیلنلی را

سیاسی ،امنیتی و ژئوپهیتیکی آمریکا از عربستان مرور اصهلی

داشت که ممکن است غرب ،اقدام به واکنش نظامی کنلد .از

شکلگیری تضادهای ژئوپهیتیکی جدید و برهم خوردن توازن

همین رو ،برای پاسخگویی به هجوم احتمالی آماده شد اما بلا

قدرت منطقهای مرسوب میشود .الگوی رفتاری علربسلتلان

رنگباختن گزینه جنگ ،برث ترریمها تا حدی دولت روسیه

نشان میدهد که دولت آن کشور قصد ندارد تا اجازه بلدهلد

را به تکاپو واداشت .مسکو ،تالش کرده تا بلا اقلنلاع غلرب

که ترول قدرت منطقهای ایران ادامه یافته و ارتقلای نلقلش

پیرامون منافع خود در اوکراین و نوعی دلجویی از طرفهلای

منطقهای این کشور تداوم یابد (ترابی.)023-4 :0۳41،

مقابل و مخالفان روسیه در اوکراین ،بقیه مسایل مربلوط بله

در سایه رقابتهای ایدئولوژی

میان ایران و علربسلتلان و

از گسترش اندیشههای انقالبی ایدئولوژی شیعی

اوکراین را از طریا مذاکره و گفتوگو حلوفصل کنلد و بلر

نگرانی ریا

این مو ع باقی مانده است اما دولت اوکلرایلن حلا لر بله

در سرزمینهای جنوب خهیج فارس و چند رویلداد پلس از

گفتوگو با روستباران مخالف خود نیست .روسیه به خلوبلی

انقالب اسالمی ایران در منطقه ،ریا

در جلریلان جلنلگ

میداند مجموعه غرب -شامل آمریکا ،کانادا و اترادیه اروپا و

ترمیهی کم های بسیار به عراق کلرد و ملنلابلع ملاللی

حتی متردان غرب در جنوبشرق آسیا و استرالیا -به لرلا

گستردهای در اختیار ب داد گذاشت .حتی در چارچوب اوپل

اقتصادی ،میتوانند فشارهایی را اعمال کنند و ایلن رخلداد،

بارها به گونهای رفتار کرد که ایران زیر فشلار قلرار گلیلرد.

خوشایند روسیه نیست و همین مساله ،سبب خواهد شلد تلا

شکست طالبان و سرنگونی رژیم بعثی عراق که به ملعلنلای

طرفین به سمت نوعی مصالره تدریجی در این حوزه حرکلت

زدوده شدن دو دشمن استراتژی

ایلران از

کنند (کرمی ،همان).

نقشه سیاسی منطقه بود ،از نگرانیهای امنیتی ایران کاست و
در برابر به نگرانی ریا

و ایدئوللوژیل

که رقابت آن با ایران روشلن بلود،

تقابل ایران و عربستان

دامن زد (شجاع .)2۳ :0۳31 ،اختالفات بین این دو کشلور

در رقابتهای منطقهای ایران–عربستان ،میتوان جهوههایی از

مردود به اختالفات دینی و مذهبلی نلیلسلت ،بلهلکله در

رقابت ایدئولوژی

و ژئوپهیتی

را مورد مالحلظله قلرار داد.

فعال سازی متردین و حمایت از آنها بلخلش دیلگلری از
نشانههای رقابت دو کشور مرسوب میشود .عراق را میتلوان

مو وعات سیاسی و منطقه ای هم شاهد اختالفات عملیلقلی
هستیم که در مسائل اجتماعی و ورزشی هم نمود پیدا کلرده
است (فردانیوز01،اردیبهشت.)0۳42

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت
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حمایت و پشتیبانی کند .عربستان زمانی که ملتلوجله شلد

روابط سرد و مناقشات میان عربستان و ایلران بله خلوبلی

آمریکا با اقدامات و تالشهای این کشور به منظور تضلعلیلف

میتواند ت ییرات جالب در سیاست خارجلی علربسلتلان در

ایران و بشار اسد همراهی نمیکند بسیار خشمگین و عصبانی

رابطه با مو وع بیداری عربی را تو یح دهد .در سلالهلای

شد ) .)Elits,2004: 238حاکمان جدید عربستان بسلیلار

اخیر ،عربستان ایران را به واسطه برخی دالیلل بله علنلوان

جسورتر از قبل شده اند و می شود گفت به هر طریا ممکلن

اصهیترین تهدید امنیتی و سیاسی خود در منطقه قلهلملداد

عزم خود را جزم کرده اند تا در مقابل ایران باایستند و مانع از

میکند .اولین دلیل این امر به مو وع تمایل تلهلران بلرای

نفوذ ایران در منطقه شوند .در این میان یکی از کم هلزیلنله

ترویج ی

سیستم امنیتی در خهیجفارس (سیستمی عاری از

ترین راهها برای عربستان پایین نگه داشتن قیمت نفت است.

هر گونه دخالتهای خارجی) و حضور دائمی این کشلور در

کم هزینه از این جهت که تنها در مو وع نفلت اسلت کله

این منطقه باز میگردد .مسهماً چنین امری تسهلط و نلفلوذ

دست باال رو دارند و می توانند به عنوان اهرم از آن استلفلاده

بیشتری را برای ایران به همراه خواهد داشت .از سوی دیلگلر

کنند (فرارو ،همان).

پیگیری و تالش ایران برای دستیابی به تسهیرات هستهای و

الف) سوریه

تأایر بالقوهای که این امر میتواند بر شکلگیری دستور کلار

به شیش سال از آغاز برران در سوریله ملیگلذرد و

منطقهای داشته باشد نیز خود تهدید بسیار ملهلملی بلرای

همچنان این کشور شلاهلد درگلیلریهلای سلنلگلیلن و

عربستان خواهد بود .از دیدگاه و نلقلطلهنلظلر علربسلتلان،

جناحبندیهای سیاسی منطقهای و فرامنطقهای است که بلر

جاهطهبیهای ایران و قابهیتهای نظامی این کشور میتواننلد

عما و گستره برران در خاورمیانه افزوده اسلت .از هلملان

به نفوذ بیشتر ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نلفلت

روزهای شروع تروالت در سوریه که با دومینوی سقوط بهلار

(اوپ ) و همچنین جامعه و اقهیت مسهلملانلان شلیلعله در

نزدی

عربی عجین شد ،شاهد تقابل جدیتر تلهلران و ریلا

در

عربستان منجر شود ).)Nasr,2006: 56

دمشا هستیم که تاکنون و به انرای مختهف بله رونلدهلای

باید به این نکته اذعان کرد که تمامی این اقدامات و تالشهلا

سیاسی سوریه ،فرایندهای درحال ت ییر و بررانزا در منطقله

در راستای رویکردی هستند که عربستان از آغاز بهار علربلی

و روابط دوجانبه ایران و عربستان شکل داده و آن را وارد فلاز

اتخاذ نموده است .به نظر میرسد که عربستان قاطعانلهتلر از

رقابت و اختالف نموده است .در این میان ،فارغ از علواملل و

گذشته برخورد میکند و با تمام قدرت به منظور ت ییر شکلل

دالیهی که ایران و عربستان برای حمایت از و عیت موجود یا

نقشه اتراد منطقه و دستیابی به منافع خود تالش میکلنلد.

و

اگر از لرا تاریخی نیز به این مو وع بنگریم ،درمییابیم که

ژئوکالچر برمیگردد ،این رقابت را میتوان به ترسیم مرزهلای

عربستان همواره خواهان نوعی رویکرد خاص در تقلابلالت و

سیاسی جدید ،ظهور بازیگران جدید ،و نلظلم ملنلطلقلهای

رویاروییهای خود بوده است ،رویکردی با ریلزه کلاریهلای

موجودی که بر ماهیت دستهبندی ائتلالفهلا و رونلدهلای

خاص خود و تا حد بسیار زیادی ارتجاعی .حتی در ملو لوع

کنونی تأایر میگذارد مرتبط دانست که خروجی آن به برتری

سوریه نیز عربستان ترجیح میداد که مترد تاریلخلی خلود

میدانی یکی از این دو بازیگر منجر خواهد شد .درواقع ،سوریه

یعنی آمریکا ،از اپوزیسیون و گروههای مخلاللف بشلار اسلد

مخالفت با آن در سوریه دارند که به مؤلفههای ژئوپهیتیل
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پایگاه بسیار مهمی در خاورمیانه اسلت کله نلرلوه گلذار

گسترش و روبهرشد ایران در کشورهلای علربلی ملنلطلقله

مسالمتآمیز یا خشونتآمیز در آن میتلوانلد بلر تلرسلیلم

خاورمیانه بایستد و با آن مقابهه کند .عربستان امیدوار بود تلا

رقابتها و ائتالفبندیهای منطقهای در آینده تلأالیلرگلذار

با تضعیف حکومت بشار اسد بتواند قدرت مرور شیعه را نلیلز

باشد.

کلللاهلللش دهلللد ) Entousand & Gorman, 31

روابط عربستان با سوریه (به عنوان مهمترین ملتلرلد علرب

) .December 2013در واقع ،از زمان آغاز بیداری عربلی،

ایران در منطقه خاورمیانه) در پی ناآرامیهای سوریه رو بله

پادشاهی عربستان همواره بر اساس همین فر

عمل کلرده

تنزل و وخامت گذاشت .این اعترا ات در ماه ملارس سلال

است .عربستان به همراه قطر اقداماتی را به منظور تضلعلیلف

 4100میالدی در سوریه آغاز شد و پس از آن جنگ داخهلی

بیشتر مرور اتراد ایران – سوریه انجام دادند .عوامل اصلهلی

در سوریه را با خود به همراه داشت .سیلاسلتهلای فلعلهلی

که سطح و میزان اختالفات ایران و عربسلتلان را مشلخلص

ت ییر مهم در

میکند ،مو وع بقا یا حذف بشار اسد و نظام سیاسی اوسلت.

نگرش پادشاهی عربستان نسبت به حکومت بشار اسد اسلت.

اگرچه این مو وع بهویژه در دو سال اخیر به شکل جلدی و

در واقع ،پس از شکاف و اختالف شدیدی که میلان ایلن دو

فوری در دستور کار سعودیها قرار گرفته است ،برای ایران از

کشور در پی ترور «رفیا حریری« ،نخستوزیر للبلنلان در

همان روزهای آغازین برران تا مقطع کنونی حلفلظ اسلد و

سال  4112میالدی به وجود آمد ،پلادشلاهلی علربسلتلان

نظام سیاسی او ،در روندهای تصاعلد بلرلران از اهلملیلت

استراتژی خود را در قبال سوریه ت ییر داد و در ابتدا سیاست

تاکتیکی و استراتژی

برخوردار بلوده اسلت .سلعلودیهلا

به انزوا کشیدن سوریه و سپس سیاست صریح و آشکار نسبت

معتقدند که اسد درطول سالها بهعنوان مترد ایران ،نلقلش

به این کشور را در پیش گرفت ).)Berti,2012: 56

راهبردی در مرور مقاومت ایفا کرده و درواقع ،تونهلی بلرای

از آن زمان به بعد ،روابط سوریه و عربستان به تدریج رو بله

کم های ایران به حزباهلل لبنان بوده است ازاینرو ،عنلصلر

سردی گرائید و در همان زمان اعترا ات سوریه نیز مزید بلر

شخص در روند رقابتهای تهران و ریا

عامل

عهت شد و به شکاف میان دو طرف و سردی روابط دامن زد.

تعیینکننده مرسوب میشود .بنابراین ،حفظ و بقا یا حذف و

در واقع ،همزمان با گسترش ناآرامیها و اعترا ات در سوریله

ساقط کردن این ساختار و نهادهای دولتی در هرگونله رونلد

عربستان نیز به سرعت مو ع مرتاطانه خود را ت ییلر داد و

انتقالی و برگزاری انتخابات عنصری مهم بلهشلملار ملیرود

این اقدامات را به صورت آشکارا مرلکلوم کلرد و پلادشلاه

(سیاسی 44 ،آذر .)0۳42

عربستان نیز در اوت سال  4100میالدی سفیر خلود را بله

ب) یمن

عربستان در رابطه با مو وع سوریه ،شامل ی

ریا

فراخواند ) .)Muir, 8 August 2012مو ع

در سوریه ی

لد

عربستان کشور یمن را در حوزه امنیتلی خلود ملیدانلد و

و دخالت نظامی

همواره استقالل و اتراد آن را چالشی برای خلود تلوصلیلف

مستقیم عربستان در راستای سرکوب اعترا ات اجتماعلی و

میکند .سیاست سنتی عربستان در یمن در قالب تالش برای

سیاسی شیعیان مسهمان در بررین همگی نشان ملیدهلنلد

ایجاد دولت مرکزی عیف با بازیگران سیاسی متعدد بود بلر

پادشاهی عربستان تصمیم گرفته تا در برابر نلفلوذ در حلال

این اساس من ارتباط با بازیگران سیاسی ،با شیوخ قبلیلهله

اسد عربستان ،حمایت و پشتیبانیهای ریا

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت
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برای ایجاد تعادل با دولت مرکزی نیز ارتباط برقرار ملیکلرد.
درواقع ریا

نهتنها هیچگاه ترمل سیاستهای مستقالنله

یمن را نداشته است بهکه بدون ش

زنان معتر

به فقدان حقوق مدنی و آزادیهلای اسلاسلی

حضور دارند و می تواند آینده مبهم تری از امروز برای ریلا

در برابر این سیاستهلا،

ایجاد کنند .حمهه نظامی به یمن همچنین می توانلد ملویلد

تنبیهات الزم را اعمال میکند ،برای مثال در جریان حلملهله

این واقعیت باشد که سعودی ها برخالف شلیلوه نلاکلارآملد

عراق به کویت و حمایت عبداهلل صالح از صلدام ،علربسلتلان

پیشین که رقابت و جنگ سرد نیابتی بود اینبار مستقلیلم و

نهتنها حدود ی

میهیون مهاجر یمنی را اخراج کرد ،بلهلکله

نظامی می خواهند معادالت را ت ییر دهند.

کم های مالی به این کشور را نیز قطع کرد ،حملایلت ایلن
کشور از تجزیهطهبان سوسیالیست جنوب یمن در  0442نیلز
در راستای تنبیه صالح بود (عالیشاه 42 ،مرداد .)0۳4۳
حال در چنین فضایی وقوع تروالتی در یمن که در آن قبایل
حوای نزدی

به ایران با گرایشهای شیعه گرایانه در حلال

فتح یکی پس از دیگری شهرهای این کشور و تبدیل شدن به
قدرت مسهط در کشور هستند بسیار طبلیلعلی اسلت کله
سعودیها با همه ابزارهای موجود سعی کند مانع از چلنلیلن
اتفاقی در یمن شوند ولو برای اینکار نیاز به حمهه هلوایلی و
بمباران مناطا شهری و غیرنظامی و یا حمایت و میزبانلی از
فردی شود که تا چندی پیش از رقیب او حمایت می کرد .در
حقیقت عربستان سعودی تروالت یمن را ادامه ی

زنجلیلره

از تروالت و اتفاقات همزمان از لبنلان ،سلوریله ،علراق تلا
اف انستان و بررین و شمال آفریقا می داند که در آن تلوازن
های پیشین مرهی که عمدتاً به نفع اهل سنت و یا گروهها و

نخبگان مرافظه کار نزدی

به ریا

بودند در حال تضعیف و

یا از دست دادن جایگاه خود هستند لذا سعلودی هلا قصلد
دارند تا با انجام عمهیات «طوفان اراده« مانع از ادامله ایلن
حرکت دومینوار منطقه ای به نفع ایران شلونلد ،چلرا کله
برداشت آنها این است با از دست دادن یمن ،هر آن بی اباتی
منطقه ای که دور تا دور این کشور را فراگرفته است ،املکلان
تسری به مرزهای داخهی اش پیدا می کند .در جلایلی کله
جمعیت قابل توجهی از شیعیان نارا ی و نیز قشر جلوان و

گروهک داعش
دولت اسالمی در عراق و شام (به عربی :الدوله االسالمیه فلی
العراق و الشام) با نام اختصاری داعش کله خلود را دوللت
اسالمی (به عربی :الدوله االسالمیه) نامیده اسلت ،گلروهلی
شورشی فعال است که در عراق و سوریه حضور فعال دارد و
بخشهای بزرگی از شمال سوریه و عراق را در تصلرف خلود

دارد .این گروه به رهبری ابوبکرالبل لدادی از جلهلادگلرایلان
سهفی جداشده از شبکه اللقلاعلده تلأسلیلس شلده و بلا
دولتهای عراق و سوریه و دیگر گروههای شورشی ملخلاللف
دولت سوریه وارد جنگ شدهاست .داعلش در واقلع ادامله
تشکیالتی ی

گروه از سلهلفلیهلای جلهلادی در علراق بله

رهبری ابومصعب زرقاوی میباشد .زرقاوی جزو القاعده بود و
سال  4111در عراق کشته شد .او در اعلالملیلههلای خلود
همواره به فتواهای ابن تیمیه استناد میکرد .خهیفه ملوصلل
نیز خود را دنباله رو ابن تیمیه میداند .ابن تیمیه پدر معنوی
همه گروهای تکفیری جهادی است .افکار او روشن و صلریلح
است او با اندیشه و عقل بکهی مخالف است مگر اینکه آن فکر
و اندیشه در راستای تایید نقل و احادیث باشد .او هلرگلونله
تعامل با کفار و مشرکین را حرام میداند.گروههای جلهلادی
برپایی حکومت دینی و اجرای شریعت اسالمی را وظلیلفله
شرعی خود میدانند.
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فعالیت نظامی داعش ،در سوریه آغاز شلد .داعلش کله از

یکی از عهل کاهش قیمت نفت در بازارهای جلهلانلی ،ورود

گروههای تندرو جدا شده بود موفا شلد ،بلخلشهلایلی از

داعش به منطقه است .گروه تروریستی که هیچ هلزیلنله ای

شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصاحلب

برای استرصال و تولید نفت نکشیده است ،ی

منبع رایگلان

کند .سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حملهله

از نفت در اختیارش قرار گرفته که قیمت طالی سیاه برایلش

کرد و موفا شد رمادی و فهلوجله ملرکلز اسلتلان انلبلار را

مهم نیست و نفت را به نازل ترین قیمت می فروشد و درآملد

در عراق بگیرد .در سال  4102 ( 0۳4۳میالدی) داعلش بلا

هنگفتی هم کسب می کند .این امکان وجود دارد کله ایلن

گسترش اقدام نظامی خویش تلوانسلت ،ملوصلل دوملیلن

نوع فروش نفت ،برخی از مشتریان نفت را به طمع بیندازد و

شهر عراق را تصرف کند و بخش زیلادی از خلاک علراق از

همین امر باعث می شود که قیمت نفت با افلزایلش علر له

جمهه تکریت را نیز اش ال نماید .سلپلس در سلوریله نلیلز

مواجه گردیده و قیمت ها خودبخود رو به نزول بگذارد (دانش

پیشروی کرد و منطقههایی که دسلت دیلگلر ملخلاللفلان

نفت 01 ،آبان  .)0۳4۳در شروع حمالت این گروه چنان رعب

نظام سوریه در استانهای دیرالزور و حسکه بود را بلهدسلت

و وحشتی جهان را فرا گرفت که قیمتها را مدتی باالی 001

سوم خلاک سلوریله در

دالر نگه داشت .با تصرف برخی از میادین نفت و گلاز علراق

تصرف داعش بود و بخشهای زیادی از عراق را نیز در دسلت

توسط داعش ،بیشتر به نظر میرسید که بازار جهانی نفت بلا

داشت .بیشتر بخشهای نفتخیز سوریه و بسیاری از مناطلا

کمبود عر ه مواجه شده و این امر موجب افزایش بلیلش از

نفتخیز عراق را داعش در اختیار دارد.

پیش بهای نفت شود ولی در مدت زمان کوتاهی این تصور از

البته فعالیتهای داعش تنهلا بله سلوریله و علراق ملرلدود

میان رفت و ما شاهد سقوط بهای نفت که در  1سال گذشتله

نمیشود و فعالیتهایی از او در اردن گلزارش شلدهاسلت،

بیسابقه بود.

آورد .تا تیرماه سال  0۳4۳حدود ی

همچنین به دولت لبنان اعالن جنگ کرده است .داعلش کله
پس از گرفتن موصل بیانیه تشکیل خلالفلت اسلالملی بلا

نتیجه گیری

خهیفگی ابوبکر ب دادی را صادر کرد و فعالیتهای حکوملتلی

بدون ش

خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شدهبود گسترش داد

بهای نفت خام دست دارند .واشنگتن با کم

(از جمهه این اقدامها چاپ اسکناس با واحد دینار داعلش و

خود سعی دارد با اشباع بازار که از پیش بهای نفت خلام در

گذرنامه ،درست کردن پهیس ،صدور نفت ،راهاندازی شلبلکله

آن کاهش یافته بود ،بهای نفت را بیش از پیش پاییلن آورد.

تهویزیون ،برگزاری گشتهای گردشگری است) نام خود را از

در حالی که دولت های ایران و روسیه به شدت بله صلادرات

دولت اسالمی عراق و شام به دولت اسالمی ت ییر داد .دوللت

نفت وابسته هستند ،چنین توافقی می تواند تو یری منطقی

اسالمی در مدت کوتاهی بدلیل قانونهای سخلتلگلیلرانله و

باشد برای کاهش بهای نفت آن هم در زمانی که با توجه بله

مجازاتهای سنگین شهرت جهانی پیدا کرد (میلنلایلی41 ،

ناآرامی ها در عراق و سوریه بهای نفت می بایسلت افلزایلش

اردیبهشت .)0۳42

می یافت .عربستان سعودی در میانه دهه  0431نیز اقلداملی

آمریکا و عربستان سعودی در توطئه برای کاهلش
مترد سعلودی

مشابه صورت داده بود .در آن زمان ،انگیزه عربستان سعلودی

تحوالت سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت
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بلدون

در ج رافیای سیاسی برای پایین آوردن بهای نفت خلام بله

صنعت انرژی آمریکا نیز ربه وارد کند و اگر ریلا

کمتر از ده دالر برای هر بشکه ،بی ابات کردن رژیلم صلدام

هماهنگی با واشنگتن دست به چنین اقدامی زده بود ،بلدون
تاکنون با عواقب آن مواجه شده بود.

حسین بود .به گفته کار شناسان منطقه خاورمیانه ،این مرتبه

ش

انگیزه عربستان ترت فشار گذاشتن ایران و وادار کردن مسکو

به هر حال ،سقوط بهای نفت و کاهش ارزش روبلل ملواردی

به خودداری از حمایت از بشار اسد در سوریه است.

نیستند که به طور اتفاقی در بازار و در نتیجه عدم هماهنگلی

مشکل سقوط بهای نفت زیرساختهای بازار نیسلت ،بلهلکله

میان عر ه و تقا ا روی دهند .در واقع ،هلمله ایلن ملوارد

اعمال نفوذ و دستکاری در بازار است .عربستان سلعلودی بلا

بخشی از راهبرد وسیع تر در ج رافیای سیاسی است کله بلا

هدف تاایرگذاری در سهام بازار میزان عر ه را ت ییر داده و

هدف ربه زدن به اقتصاد روسیه و از سوی دیگلر سلهلطله

برای این کار دالیل سیاسی داشته است .به هر صلورت ایلن

آمریکا بر میدان های نفتی آسیا صورت می گیرد .شرایط بله

واقعیت که عربستان سعودی در بازار اعمال نفوذ کرده اسلت

وجود آمده در اصل بخشی از برنامه واشنگتن بلرای حلفلظ

ت ییری نمیکند .مسئهه قابل توجه انگیزههلای احلتلملاللی

موقعیت خود به عنوان قدرت برتر در جهان بوده است.

عربستان برای چنین اعمال نفوذی است .کشمکلش اعضلای
اوپ

و عدم انسجام داخهی بین اعضای اوپ

و اخلتلالفلات

فهرست منابع

میان اعضای این سازمان منجر به این شد که اعضلای اوپل

فارسی:

نتوانند تولیدات خود را سازماندهی کلنلنلد .علربسلتلان و

 -0ترابی ،طاهره (« ،)0۳41آمریکا و ابات خلهلیلج فلارس در رونلد

متردانش در آخرین اظهارات خود بیان کردند که همچلنلان

رقابتهای ژئوپهیتیکی ایران – عربستان« ،فصلنامه دیپل ما سی ص لح

بر سر تصمیم خود هستند و اوپ

تولید خلود را کلاهلش

نمیدهد .به طور قطع تاایرگذاری بر سهام در بازار یلکلی از
انگیزه های اصهی عربستان بوده است .اگر عربستان سلعلودی
برای مدتی طوالنی بهای نفت را در بازار پاییلن نلگله دارد،

عادالنه  ،شمارهی .2
 -4حسن تاش ،سید غالمرسین(« ،)0۳31بررسی عوامل تأایرگذار بلر
بازار و قیمتهای جهانی نفت « ،پژوهشکده مرکز تحقیقات استرا تژ یک
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 -۳درخشان ،مسعود (« ،)0۳33دورنمای توسعه میادیلن نلفلت وگلاز

بسیاری از تولیدکنندگان نفت خام غیرعضو در اوپ  ،بلهلای

عراق« ،نشریه اقتصاد انرژی ،شماره .041

پایین نفت خام را دوام نمیآورند و بدیلن تلرتلیلب سلهلم

 -2دهشیار ،حسین (« ،)0۳4۳ریشههای رویارویی آمریکا و روسیله در

بیشتری از بازار نفت به اوپ
ترتیب اوپ

اختصاص می یلابلد و بلدیلن

کنترل بیشتری بر بهای نفت در بلازار خلواهلد

داشت.
هیچ شکی وجود ندارد که عربستان و آمریکا در زمینه کاهش
بهای نفت خام با یکدیگر هماهلنلگ بلوده انلد .در واقلع،

برران اوکراین« ،فصلنامه سیاست جهانی ،شماره  ،4دوره سوم.
 -2راتهج ،یان ( ،)0۳32اعتیاد به نفت :تالش بیپایان آمریکا برای امنیت
انرژی  ،مترجم عبدالر ا غفرانی ،تهران :ناشر اطالعات.
 -1سعیدی ،عهیمرمد ( « ،)0۳30رورت تزریا گاز بله ملیلدانهلای
نفتی« ،فصلنامه مجلس و پژوهش ،شماره  ،۳2سال نهم.
 -1شللبللکلله راشللا تللودی ،گللزارش شللمللاره ،4102 ،011111

عربستان سعودی اقدامات خود را برای کاهش بهای نفت خام

( www.rt.comبرگرفته از هفته نامه تجارت 03 ،مرداد  ،0۳4۳شماره
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