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 چکيده
. با وجود مشاارکت شوندیمتولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در خاورمیانه محسوب  ترینبزرگایران و عربستان از 

اخیر، شواهد فراوانی از تقابل سیاست نفتی دو کشاور تحات  در طول چند دههاوپک  و همکاری دو کشور در سازمان

ویژه پا  از ساقوص صادار در ها مشاهده شده است. با تحولاتی که در منطقه بهها در روابط خارجی میان آنتنش تأثیر

سارایت حاضار تلااک کارده  عراق رقم خورد، شرایط تقابلی سیاست نفتی دو کشور تشدید شد. در همین راستا مقاله

. سؤال اصالی تحقیاا ایان اسات کاه تنش روابط خارجی ایران و عربستان به سیاست نفتی دو کشور را واکاوی نماید

ای کاه ماورد آزماون قارار هیفرضا روابط خارجی ایران و عربستان چه تأثیری بر سیاست نفتی دو کشور داشته اسات 

به ساب  افازایش تانش و تقابال  7931–7931 هایسالران و عربستان در گرفته این است که تنش در سیاست نفتی ای

طباا میان دو کشور در منطقه و احساس ضعف عربستان در رقابت با ایران بوده است. روک تحقیا مقاله تبیینی است. 

وری کاه سرایت سیاست از مسائل خارجی به مسائل انرژی تنها زمانی قابل تصور است که کشا ی این پژوهش،هاافتهی

زیارا ؛ اسات گوناهاینکند از ظرفیت نفتی بالایی برخوردار باشد که عربستان ای احساس تهدید میهای منطقهدر رقابت

اک بسیار بالااتر از ایاران اسات و که عربستان از نظر ظرفیت تولید و صادرات و همچنین تأثیرگذاری بر اوپک، توانایی

ای ت خارجی کشور پیشنهاد شده که در تنظیم روابط خارجی و سیاسات منطقاهبه مسئولان سیاس هاافتهبر اساس این ی

 کشور در ارتباص با عربستان، همواره احتمال توسل عربستان به جنگ نفتی علیه کشور را در نظر داشته باشند.
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 مقدمه

ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در خاورمیانه دو کشور ایران و عربستان از بزرگ

وجود مشارکت و همکاری دو کشاور در ساازمان اوپاک در طاول  شوند. بامحسوب می

شواهد فراوانی از تقابل سیاست نفتی دو کشاور مشااهده شاده اسات، از  ،چند دهه اخیر

گذاری و اهداف سازمان اوپک تولید، قیمت یهااستیس دو کشور در زمینه 01 ایل دههاو

از همکاری میان دو کشور  ییهابا یکدیگر اختلافات شدید پیدا کردند. در عین حال دوره

نفتای  یهااستیبه نزدیک شدن س توانیکه برای مثال م شودینیز در این دوره مشاهده م

یعنی یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کارد.  ؛7901دو کشور در سال 

در دوره پ  از انقلاب نیز افت و خیزهای فراوانی در روابط و سیاسات نفتای دو کشاور 

نخسات پا  از پیاروزی  ساالهدر ده شااهد آنکاه ایران و عربستان قابل مشاهده اسات.

ابل با یکدیگر قرار داشت و باروز نفتی دو کشور در تق یهااستیس هعمدطور بهانقلاب، 

 ،ها در این زمینه افازود؛ اماا پا  از پایاان جناگتقابل جنگ میان ایران و عراق بر دامنه

های بیشتری برای همکااری و مشاارکت دو کشاور در سیاسات نفتای و در قالا  زمینه

 سازمان اوپک پدید آمد.

ی امنطقاههاای الگاوی رقابات دیپلماسی انرژی بر تأثیربا روی کار آمدن آقای خاتمی، 

ایران و عربستان نمود عینی پیدا کرد، بیانیه مشاترکی کاه در پایاان سافر آقاای خااتمی باه 

گردید، نشان داد کاه دو کشاور در بسایاری از موضاوعات در چهاارچوب  منتشرعربستان 

 .(31: 7931)برزگر،  روابط دوجانبه با یکدیگر اتفاق نظر دارند

ه همکاری نیز همواره در یک سطح نبود. با تحولاتی که در منطقاه در عین حال این دور

در ایاران رقام  ناژادیویژه پ  از سقوص صدار در عراق و روی کار آمدن دولات احمادبه

 خورد، شرایط تقابلی سیاست نفتی دو کشور نیز تقویت گردید.

رساید. در  به اوج خاود دوجانبههای به مرور تنش نژادیاحمدبا روی کار آمدن دولت 

دلاار در بازارهاای نفات باه  721این زمان قیمت نفت رو به افزایش گذاشت و هر بشاکه 

 سابقه بود. که در چند دهه اخیر بی دیرسیمفروک 
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ولی با روی کار آمدن دولت روحانی، عبداللاه بان عبادالعزیز پادشااه وقات عربساتان 

تبریاک گفات و روحاانی در  سعودی از اولین رهبران سیاسی بود که انتخااب روحاانی را

جواب ابراز امیدواری کرد که ایران و عربستان با کمک یکدیگر بتوانند ثباات را باه منطقاه 

در حال پیگیاری  9و ژنو  2خاورمیانه بازگردانند؛ با این حال در روزهایی که مذاکرات ژنو 

 ناماهتوافان بود، برخی مقامات دولتی و سرشناس عربستانی نارضایتی خود را از امضای ای

ابراز کردند، هرچند موضع رسمی عربستان در آن زمان حمایت )ظاهری( از توافا ژنو باود 

پ  از خروج آمریکا از برجار منتشر کرده با اعلاار حمایات از ایان  اخیراًی که اهیانیبو در 

 یعجماز انتشار سلاح کشاتار دساتهاقدار عنوان شده که دلیل حمایت قبلی، امید به ممانعت 

باود. در میماوع عربساتان از ناراضایان اصالی توافاا  در این توافادر خاورمیانه و جهان 

دلایل این نارضایتی، نزدیکی ایران و آمریکا و نگرانی از گساترک  ازجملهبرجار بوده است 

نفوذ محور مقاومت در منطقه خاورمیانه در سایه سکوت آمریکا در زماان اییااد رابطاه باا 

. ازجمله دیگر اختلافات با عربستان در دوران روحاانی، منازعاه در عاراق، ایران بوده است

سوریه و یمن، تیاوز جنسی پلی  جده به دو نوجوان ایرانی، لغو سفر عماره، وقاایع حا  

، حمله به سفارت عربستان در تهران و در نهایت قطع شدن کامل رواباط دیپلماتیاک 7931

 بین دو کشور بود.

 

 پژوهشیشرح و بيان مسئله 

ای در منطقاه رارب آسایا محساوب کشورهای ایران و عربستان که دو قادرت منطقاه

های ها برای همکاریخیزترین مناطا جهان هستند. با وجود ظرفیتشوند، جزو نفتمی

ای و ارائه راهکارهایی برای تثبیت قیمت نفت در این دو کشاور، سیاسات نفتای منطقه

ها بوده که همین امر باعا  افات های سیاسی آننشاین دو کشور همواره تحت تأثیر ت

-های مختلف بوده است، اگر ایران و عربستان بتوانند با تنششدید قیمت نفت در دوره

زدایی از سیاست خارجی خود، تعامل بیشتری با همادیگر در سیاسات خاارجی خاود 

کاه  اتیهای سانگین دفااعی و تسالیحداشته باشند، علاوه بر جلوگیری از صرف هزینه
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ای در رارب آسایا، و ثباات و امنیات منطقاه رودسود آن به جی  آمریکا و روسیه می

های آن، قیمت نفت را در حاد توانند در چهارچوب سازمان اوپک و پتانسیلادامه  می

هاای تسالیحاتی کاه ای و رقاباتهای منطقاهموجهی بالا نگه دارند و هم اینکه از تنش

شود جلوگیری نمایند. متأسفانه کشور عربساتان کاه تی میباع  هدر رفتن دلارهای نف

اخیار نشاان داده  هایسال، در طول داردیبرمهای آمریکا قدر کاملاً در راستای سیاست

ها با ایران نداشته اسات؛ هرچناد که هیچ تمایلی برای بهبود روابط و افزایش همکاری

عربستان هم در آتاش ایان  اقدامات برخی تندروهای ایران در قضیه آتش زدن سفارت

تنش دمیده اما جمهوری اسلامی با محکومیت این اقادامات، موضاع خاود را مشاخ  

نمود، با این حال عربستان با اقدامات خود نشان داده باود کاه قصاد نادارد در رواباط 

سیاسی با ایران بهبودی اییاد شود. در این مقاله نگارناده قصاد دارد باا بررسای تاأثیر 

پاک، تلااک او درهاا آن نفتای هایرقابت بر کشور دو ایمنطقه خارجی تسیاس تقابل

و همچنین بررسی سیاست  ایعربستان برای جلوگیری از دستیابی ایران به توافا هسته

های فروک نفت ایران، به واکاوی تاأثیر سیاسات خاارجی عربستان در رابطه با تحریم

 زد.ایران و عربستان بر سیاست نفتی دو کشور بپردا

 

 ضرورت و اهميت تحقيق

کشورهای صادرکننده نفت، سیاست نفتی و درآمدهای حاصال از  تردیدی نیست که در

هم در عرصه سیاسات داخلای و هام در عرصاه  یاصدور نفت، متغیر تأثیرگذار عمده

حاضر در این است که پژوهشگر باا ا اهمیت تحقی .دیآیای به حساب مسیاست منطقه

ویژه اقتصاادی و باها  وتحلیل رواباط سیاسایگرایی به تیزیهواقع استفاده از رویکرد

پاردازد و نشاان های اییادشده در حوزه انرژی و نفت باین ایاران و عربساتان میتنش

هایی شکل گرفته و چه پیامدهایی در برداشته ها بر اساس چه انگیزهدهد این رقابتمی

 است.
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 اهداف تحقيق

 اهداف کلی .4

وی تأثیر تنش در روابط خاارجی ایاران و عربساتان بار سیاسات نفتای دو و واکاتبیین 

 کشور؛

 

 اهداف اختصاصی .2

 پکاو درها آن نفتی هایرقابت بر کشور دو ایمنطقه خارجی سیاست تقابلتبیین تأثیر 

 ایهای عربستان برای جلوگیری از دستیابی ایران به توافا هستهبررسی چگونگی تلاک

 های فروک نفت ایران ستان در رابطه با تحریمبررسی سیاست عرب

 بررسی نحوه فروک نفت توسط عربستان به مشتریان ایران در زمان تحریم نفتی ایران

 

 سؤالات یا فرضيه پژوهش

 سؤال اصلی

تنش در روابط خارجی ایران و عربستان چه تأثیری بر سیاست نفتای دو کشاور داشاته 

 است 

 

 سؤالات فرعی

 درهاا آن نفتی هایرقابت برچه تأثیری  کشور دو ایمنطقه رجیخا سیاست تقابل .7

 پک گذاشته است او

ای جلاوگیری عربستان چرا و چگونه تلاک نموده از دستیابی ایران به توافا هسته .2

 نماید 

 های فروک نفت ایران چه بوده است سیاست عربستان در رابطه با تحریم .9

ان در زماان تحاریم نفتای ایاران، نفات باه هایی به مشتریان ایرعربستان از چه راه .1

 رسانده است فروک می
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 فرضیه

تاابعی از ماهیات تقاابلی  7931–7931های سال سیاست نفتی ایران و عربستان در نش درت

احساس ضعف عربستان در رقابات باا ایاران سیاست خارجی دو کشور در سطح منطقه و 

 .بوده است

 

 متغيرها

 لولی به شرح زیر میان متغیرها برقرار شده است:در این تحقیا روابط علت و مع

 متغیر مستقل: سیاست خارجی ایران و عربستان  .7

 ای با ایران  قهنطمتغیر میانیی: احساس ضعف عربستان در رقابت م .2

 عربستان سیاست نفتی ایران و متغیر وابسته: .9

 

 روش تحقيق

حقیا کیفی اسات کاه در ها در توتحلیل دادهروک تحقیا حاضر تبیینی است. روک تیزیه

ای آن رابطه علت و معلولی میان سیاست نفتی ایران و عربستان و سیاسات خاارجی منطقاه

 .ردیگیوتحلیل قرار مدو کشور مورد تیزیه

 

 هاروش گردآوری داده

-ی از فایشریاگبهرهت و با اسنادی اس ای وها در این تحقیا کتابخانهروک گردآوری داده

 برداری بوده است.

 

 چهارچوب نظری تحقيق

تعاملی بین سیاسات خاارجی و سیاسات نفتای وجاود  خیز نوعی رابطهدر کشورهای نفت

شاود هایی که در رواباط خاارجی ایان کشاورها گرفتاه میدارد، به این ترتی  که سیاست

های نفتای باعا  تحار  نوعی با نفت و سیاست نفتی گره خورده است. نفت و سیاستبه
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 گونه که با استفاده از ایان ماادهشود، اینسیاست خارجی می در عرصهخیز کشورهای نفت

بها و افزایش قیمت آن، چه در منطقه و چاه در ساطح جهاانی باعا  افازایش ساطح گران

 شود.آفرینی این کشورها میبازیگری و همچنین نقش

از نوعی کنند در روابط خارجی خود با ساایر کشاورها، باهخیز سعی میکشورهای نفت

نوعی تعاملاتی بین این دو برقرار کنند. سیاست نفتای ایان های نفتی بهره ببرند و بهسیاست

های نفتی عنصر شان قرار دارد و به عبارت دیگر سیاستکشورها در کانون سیاست خارجی

شان بادون شان است و کمتر اقدامی در سیاست خارجی و دیپلماسیاصلی سیاست خارجی

 .ردیگیمانرژی شکل  هایتوجه به سیاست

الملل از دیرباز مورد توجاه توجه به منابع انرژی اگرچه در اقتصاد جهانی و سیاست بین

الملال قادمت چنادانی نادارد. از میاان رواباط باین بوده، اما بررسی و تحلیل آن در رشاته

و عناصار  بار مناابعگرایی به دلیل تأکیدی که الملل، واقعهای موجود در روابط بینپارادایم

الملال دارد، از شاان  بیشاتری بارای بررسای پردازی و تحلیل سیاست بینمادی در نظریه

گرایی در ماورد های موجود در واقعنظریه نیاز باما ؛ نقش و جایگاه انرژی برخوردار است

الملال و زمان به متغیرهای ساطح نظاار بینگرایی نئوکلاسیک به دلیل توجه همانرژی، واقع

 آورد.لی، فضای بیشتری برای بح  به وجود میسطح داخ

گرایی نئوکلاسیک با تأکید بر نقش برداشت رهبران، رواباط باین دولات و اجتمااع و واقع

بخشی از قدرت ملای  عنوانبهتعاریف متفاوت منافع ملی، ضمن اذعان به جایگاه منابع انرژی 

دولت و بازار در بخش انارژی را  و نیز نوع رابطه بین هادولتکشور، نقش رهبران و نخبگان 

گرایای نئوکلاسایک . به این ترتی  واقاعکندیمی لحاظ پردازهینظرعنوان متغیرهای مهم در به

کننادگان و صاادرکنندگان سیاسات خاارجی واردکننادگان، انتقاال نیایبر تبقادر است علاوه 

همچنین این نظریاه را توضیح دهد.  سه دستهگیری در بین هریک از این انرژی، تفاوت جهت

قادر است تفاوت رفتار سیاست خارجی یک دولات را در مقااطع زماانی مختلاف در بخاش 

ی، دقات پردازهیادر نظرانرژی توضیح دهد و به این ترتی  در عین توجه به وجه مفید بودن 

 پردازی نسازد.متغیرها در نظریه جویی در ارائهتحلیلی را فدای توجه به صرفه
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های نفتی، شااخ  خیز، نفت و سیاسته این قضیه پی برد که در کشورهای نفتدر کل باید ب

ی از سیاسات جزئاشاود کاه نفات دهد و باع  میبسیار مهمی را در سیاست خارجی تشکیل می

تعاملی بااهم داشاته  نوعی رابطهخارجی شود و هردو برهم تأثیر بگذارند و از هم تأثیر بپذیرند و به

شاود و ی کشاوری بخاش مهمای از درآمادهایش از طریاا نفات تاأمین میباشند؛ زیرا کاه وقتا

که این شاخ  مهام و اساسای را هام باه معیارهاا و  کندیماقتصادک متکی به نفت باشد، سعی 

 بها نهایت استفاده را بکند.گران وارد کند و از این ماده اکیخارجاهداف و اصول سیاست 

 

 نرژیگرایی نئوکلاسیک و نقش منابع اواقع

گرایی تشکیل شده است، باه گرایی کلاسیک و نوواقعگرایی نئوکلاسیک از ترکی  واقعواقع

دهناده سیاسات ترین عوامل تشاکیلیکی از مهم عنوانبهاین ترتی  که متغیرهای داخلی را 

-ای که امروزه از ساوی طرفاداران واقاععنوان نظریهنماید و بهها معرفی میخارجی دولت

در ایان نظریاه باه  (.elman and elman, 2003: 345–346)شود گردد دیده میل میگرایی دنبا

 کننادهعناوان عامال تبیینهای نخبگان از تهدیدات بهنهادهای داخلی، ایدئولوژی و برداشت

 (.lobell and others, 2009: 316–317)شود ها توجه میالمللی دولترفتار بین

پاای سااختار داخلای کشاورها، بار الملل همک، نظار بینگرایی نئوکلاسیدر نظریه واقع

یاک متغیار  عنوانباهبنابراین، با این توضیح، سیاست خاارجی ؛ سیاست خارجی تأثیر دارد

الملل و برداشت رهبران های نسبی قدرت یک کشور در سطح بینوابسته تحت تأثیر قابلیت

ز آزادی عمال لاازر بارای اساتفاده از از این نسبت قدرت قرار دارد. در این راستا، رهبران ا

 (.orban, 2008: 20-21)ی ضروری برخوردارند هاجهتمنابع قدرت در 

هاا یاا ها بلکه رهبران دولتالملل نه دولتترین بازیگران در نظار بیندر این نظریه، مهم

الملال قارار هاا هساتند کاه در معارو تحولاات نظاار باینهساتند، زیارا آن مداراندولت

 (.zakaria, 1998: 35)ددارن

گرایی نئوکلاسیک به این دلیل برای تحلیل نقش منابع انارژی در سیاسات خاارجی واقع

مفید است که این نظریاه بار روی قادرت ماادی کشاور، اهمیات سااختارهای داخلای در 
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هاای رهباران از نظاار های سیاست خارجی و نیز برداشتگیریگیری اهداف و جهتشکل

ی متفااوت مناابع هاانقشدارد. این ابعاد تحلیلی، فضای لازر جهات تبیاین  الملل تأکیدبین

. همچنین این نظریاه، تغییار دینمایمهای مختلف را اییاد انرژی در سیاست خارجی دولت

های زمانی مختلف را بدون توجه به اینکه آیا جایگاه این منابع در سیاست خارجی در دوره

گرایای واقع تواند توضیح دهد. علاوه بر این، نظریهیا خیر، میاز میزان این منابع کاسته شده 

انرژی  کنندهمصرفنئوکلاسیک قادر به تبیین جایگاه منابع انرژی در کشورهای واردکننده و 

، تواند رهیافت کاملاً آساانی بارای توضایح سیاسات خاارجیاست؛ همچنین این نظریه می

 (.Baylis and smith, 2005: 171)دد، ارائه نماید بدون آنکه وارد جزئیات سیاست داخلی گر

، گرایی نئوکلاسیک با ورود عناصر داخلای باه تحلیالتوان گفت واقعطور خلاصه، میبه

ها در بینی رفتار دولت، برای تبیین جایگاه منابع انرژی و پیشضمن حفظ عوامل سیستمیک

خوردار است و از آنیاا کاه دقات در ها براین حوزه، از توان بیشتری نسبت به سایر نظریه

، قاادر کنادینمبینی تحلیل تحلیل سیاست خارجی را فدای مفید بودن صرف در جنبه پیش

 به تبیین بهتری از رفتار کشورهای مختلف در بازار جهانی انرژی است. 

 

 (4431-4431عربستان )و  ایران و نفت در خارجی پیوند سیاست پیشینه

مهم تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران منابع کمیااب نفات و گااز  یکی از عناصر و عوامل

های مهام عنوان یکای از مؤلفاهاست. بعد از پیدایی نفت، این متغیر آهسته؛ اماا پیوساته باه

تأثیرگذار بر اقتصاد، سیاست داخلای و سیاسات خاارجی ایاران اسات. در تااریر معاصار 

اند که در کنشای متقابال و پیوسته بودههمبه سیاسی ایران، نفت و سیاست خارجی دو مقوله

 اند.ساختاری، تأثیر انکارناپذیری را در امنیت ملی کشور گذاشته

ا  7931های مختلف سیاسی و نفتی را در این مادت )طور عربستان دورهایران و همین

اند. در دوران شاه، ایران از متحدان بزرگ سیاسای قادرت هژماون منطقاه ( گذرانده 7901

مریکا ( بود و در این زمینه با آمریکا همگرایای داشات و در مقابال باا حمایات آمریکاا آ)

شد و قدرت بلامنازع سیاسی بود ولی با پیاروزی انقلااب عنوان ژاندارر منطقه شناخته میبه
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اسلامی ایران، این سیاست کاملاً متفاوت شد و هم سیاست نفتای و هام سیاسات خاارجی 

ت هژمون قرار گرفت و حالتی واگرایی به خود گرفت، ایران در این ایران در مقابل این قدر

مدت برای بازیابی قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر کشاورهای همیاوار، از سیاسات نفتای 

 تولید کم و افزایش قیمت نفت حمایت کرد، چون که اقتصاد ایران متکی به نفت بود. 

ورق این تحقیا است. عربستان نیاز در مقابل ایران، عربستان وجود دارد که روی دیگر 

اک تعامال قاوی وجاود مانند ایران که یک کشور نفتی است، بین سیاست خارجی و نفتای

های درخواستی دارد. عربستان برای تعامل قوی با متحدانش ازجمله آمریکا، معمولاً سیاست

برای ضربه . عربستان کندیمآمریکا را چه در سیاست خارجی و چه در سیاست نفتی دنبال 

زدن به رقبای خود در اوپک معمولاً سیاست افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن را دنبال 

 کرده است.

 

 سرایت تنش روابط خارجی ایران و عربستان به سیاست نفتی دو کشور

عنوان بیشاترین دارنادگان ذخاایر نفات و گااز جهاان و از دو کشور ایران و عربساتان باه

ن این محصول اساتراتژیک و حیااتی در جهاان و از اعضاای مهام و ترین صادرکنندگامهم

بهاا بااهم اختلافااتی گاران قیمت و سطح تولید این مااده در موردتأثیرگذار اوپک، پیوسته 

عنوان حربه و ابزاری بارای ضاربه ، عربستان از طلای سیاه همواره بهاند و در این میانداشته

خصوص ایران استفاده نموده متخاصم با این کشور، به زدن به اقتصاد کشورهای صادرکننده

و با کاهش خودسرانه قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش سطح تولید خود ساعی در 

 فل  نمودن اقتصاد جمهوری اسلامی نموده است.

ایاران از  پناداردیمکه  ندیبیمعربستان از این جهت افزایش نفت ایران را به ضرر خود 

میلاادی  های آیندهنفت به قدرت خود در منطقه خواهد افزود. درواقع، در سالپول فروک 

در ایان  فردی از دعواهای نفتی باین دو کشاور خاواهیم باود.شاهد دور جدید و منحصربه

مقاله سعی شده است که در راستای آزمون فرضیه نشان داده شود که تقابال سیاسات نفتای 

 ست خارجی دو کشور در منطقه بوده است.دو کشور متأثر از رقابت و تنش سیا
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 های آننفت هایسیاست بر کشور دو خارجی هایسیاست تأثیر

شود. های دیپلماسی در سطوح مختلف تشکیل میامروزه روابط خارجی کشورها از لایه

کنناده بازرگ با توجه به افزایش اهمیت نقش انرژی در تعاملات خارجی کشورهای مصرف

های اصلی در رواباط خاارجی ایان مده، دیپلماسی انرژی که یکی از لایهو تولیدکنندگان ع

 .(723: 7933)واعظی، ای برخوردار است کشورها است از جایگاه ویژه

 خود رقی  برابر در سلاحی عنوانبه خار نفت از عربستان استفاده تاکنون، 7311 دهه از

، نوشات پستواشنگتن در ایمقاله در 2111 سال در عبید نواف .است نبوده سابقهبی ایران،

 کااهش درصاد 01 تاا را قیمت و افزایش را خود خار نفت تولیدات سعودی عربستان اگر

 هزار صدها هدایت در را ایران توانایی و بود خواهد کنندهویران ایران برای مسئله این دهد،

 .داد خواهد کاهش مناطا، دیگر و عراق در شیعه ینظامشبه

 خاود برنامه سعودی عربستان جهانی، اقتصادی و مالی بحران اوج در بعد، سالدو 

 در و داد افازایش باازار در را خاار نفات عرضه سعودی عربستان گذاشت، اجرا به را

 دلاار 99 ایبشاکه باه هر بشاکه در دلار 711 رکورد از نفت بهای ماهه،شش ایدوره

 در ایاران پیشاین جمهاور یرئ نژاداحمدی آقای تا شد سب  مسئله این یافت. کاهش

 هااینشاانه .شاود درگیر نفتی درآمد ناگهانی با کاهش انتخابات سال در و 2113 سال

 سال در بازار، در خار نفت عرضه افزایش برای سعودی عربستان جدید برنامه از حاکی

 کاه داد هشدار ایران به ناتو عملیاتی پایگاه در الفیصلترکی شاهزاده شد، نمایان 2177

 تنهاا دساامبر، ماه اوایل در .نکند استفادهوءس عربی بهار از ناشی منطقه یهایناآرام از

 نواف خار، نفت از بازار کردن لبریز راستای در سعودی عربستان اقدار از پ  ماه چند

 نفات، بهاای کااهش برای کشورک دولت تصمیم نوشت، رویترز در ایمقاله در عبید

 روحاانی حسان .داشات خواهاد خاورمیانه منطقه در اسیسی شرایط بر شدیدی تأثیر

 نفات بزرگ تولیدکننده آمیزخیانت اقدامات از مستقیم اشاره بدون ایران جمهور یرئ

 مناافع علیاه ایتوطئاه رفتاار این کرد تصریح و انتقاد بود، سیاسی باانگیزه رفتاری که

 (.7939اسکات کوپر، )ود ب منطقه



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1117، بهار 71 شماره ،پنیمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 21

 

 ایمنطقاه امنیات ضاری  هام توانادمای سعودی عربستان و ایران نفتی روابط توسعه

 اییااد هاایبهاناه و هافرصت و دهد ارتقا را آن داخلی امنیت ضری  حتی هم و عربستان

 شارایط از ساعودی عربساتان در  نیهمچن .بگیرد منطقه از خارج هایقدرت از را ناامنی

 هاایسیاسات طراحای در کشاور دو بیشاتر همکاری زمینه تواندمی وقوع، حال در جدید

 عربستان .بگذارد تأثیر اوپک سازمان بیشتر انسیار بر و کند فراهم را انرژی و نفتی مشتر 

 گرچاه ایران، هیعل ررب نفتی هایتحریم با کشور این همکاری که کند در  باید سعودی

 اشادب کشاور این نفع به ظاهر به بیشتر نفت قدری فروک طریا از تواندیم مدتکوتاه در

در  منطقاه، قادرت ترینمهم از بیشتر گیریفاصله و آمریکا نفتی هایسیاست با همگامی اما

 تاا تنهاا ،منطقه از خارج هایقدرت و بود نخواهد کشور این نفع به بلندمدت و مدتانیم

 .(7932حسنتاک، )اد د خواهند اهمیت ایمنطقه منافع و امنیت به خود منافع مرز

 در دلار 11 ایبشکه به 2179 سال اوت ماه در دلار 770 ایبشکه از دیگر بار نفت بهای

 رسید. 2171 سال دسامبر ماه نیمه

 

 پکاو درها آن نفتی هایرقابت بر کشور دو ایمنطقه خارجی سیاست تقابل تأثیر

 بهاای باه بیشتر سهم تصاح  برای تلاک و سوکی از اعضا میان گسترده نظرهای اختلاف

 هاایرقابت. است داده قرار ابهار از ایهاله در را اوپک آینده دیگر، سوی از کارتل نابودی

 یمان و ساوریه داخلای جنگ ابعاد گرفتن بالا با که نیز عربستان و ایران کشور دو پایدیر

 .است افزوده اوضاع یدگیچیبر پ شده، جدیدی مرحله وارد

 و تولیاد به ایجانبههمه تگیوابس سعودی، عربستان و ایران هایدولت بقای هرحال،به

 باه ایاران دسترسای کاردن محادود باا انادنموده تلاک ریاو رهبران و دارد نفت فروک

 پ  .کنند محدود خاورمیانه، در را تهران نفوذ و منزوی را کشور این سیاه، طلای بازارهای

 ویشخا هاایخواساته باه زیاادی حدود تا ریاو رهبران ایران، نفت المللیبین تحریم از

 ساعودی عربستان راهبرد ،پ  از برجار هاتحریم شدن برداشته از پ  شدند؛ اما ترنزدیک

 در ریاو یلاب .است شده گذشته از دشوارتر ایران، صادراتی بازارهای کردن محدود برای
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 حضور افزایش و ایران با ررب ایهسته توافا شکست برای زیادی تلاک گذشته، هایسال

 فصل و حل خواهان هر چیز، از بیش اوباما اما داد، انیار خاورمیانه در دهمتحایالات نظامی

 .دبو آن رهبران توسط منطقه این مشکلات

 نظاار گذاشاتن پاا زیار با سعودی عربستان نفت صنعت رهبران میلادی، 2171 سال از

 همراهای عادر اعلاار باا هرچناد .کردند بازار روانه را خود ارزان نفت اوپک، بندیسهمیه

 رهباران ،هاامیتحر از پایش ساطح تاا تولیاد افزایش برای آن تلاک و راهبرد این با تهران

 .بپیوندد تاریر به نیز دور نشست تا نمودند خودداری سیاست این پذیرک از نیز ریاو

 باودن دارا باا عربستان .دارد ادامه همچنان ریاو، و تهران پنهانی هایرقابت گویی اما

 سال ر چهارد تولید، ظرفیت بشکه میلیون دو داشتن با همراه بشکه، یونمیل 71 روزانه تولید

 کارده تصااح  را ایاران سایاه طلاای صادرات سنتی بازارهای از توجهی قابل بخش اخیر

 .است

 لغاو و ایاران نفتای درآمادهای افازایش کاه دارناد آن بیم ریاو رهبران میان، این در

 شایعه جنگیویاان به تهران مالی و نظامی ایهکمک رشد به بانکی، و مالی یهاتیمحدود

 (.7930لیکنز، )د بینیام خاورمیانه رویدادهای در آنان تأثیرگذاری افزایش و تهران حامی

 میبور اخیر سال چند طی زیرا ،داندیم هامیتحر از قبل مقدار را خود تولید سقف ایران

 این مقابل در .است نبوده فنی و اختیاری تصمیم این و شده صادرات و تولیدات کاهش به

 حاضر حال در که است مقداری همان ایران نفت تولید میزان که کندیم اعلار عربستان نظر،

 .(7939علایی، )ت اس عربستان و ایران بین اختلاف محل این و شودمی استخراج

 

 یاهسته توافق به رانیا یابیدست از یریجلوگ

تارین ماوارد در معادلاات اخیار، باه یکای از مهم سال 79ای ایران در طول هسته پرونده

سیاسات خاارجی ایاران و  تارین پرونادهخاورمیانه بدل شده است. این پروناده باه مهم

ترین پرونده پ  از انقلاب اسلامی تبدیل شاده اسات، اکناون حساسایت زمان طولانیهم

، 2177شود کاه از اواخار ساال ای نیز یافته است. این حساسیت از آنیا ناشی میفزاینده
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اروپاا باه اقتصااد  های شدید آمریکا و اتحادیاهمستقیم به دلیل تحریمطور این پرونده به

 شادهاعمالهاای های بانکی و نفتی که شدیدترین تحاریمایران گره خورده است. تحریم

ای علااوه بار هساته ین کشور بودند، باع  شدند تاا مسائلهعلیه ایران در تاریر معاصر ا

مهم در سیاست داخلای و دیپلماسای عماومی کشاور نیاز  سیاست خارجی به یک مسئله

فاارس، متحاده آمریکاا، ایاران و کشاورهای حاوزه خلی تبدیل شود. در این میان ایالات

ای قارار هساته رونادهمستقیم در معارو پیامادهای امنیتای پ طوربهبازیگرانی بودند که 

 داشتند.

 وجاه تماایلی باه حال مسائلههیچهایی وجود دارناد کاه بهخاورمیانه، دولت در منطقه

تاوان باه عربساتان ساعودی اشااره کارد. هاا میای ایران ندارند. در رأس این دولاتهسته

ده است بیند و همواره تلاک کرای خود میترین رقی  منطقهعربستان سعودی، ایران را مهم

 تا در چند سال گذشته، ایران و متحدان آن نظیر سوریه و عراق را تضعیف کند.

 لاوزان در یرربا 7+  0 گاروه و رانیا نیب یاهسته مذاکرات با زمانهم راستا، نیهم در

 یائتلاف همراه به یسعود عربستان حمله شود،می ادی یینها مرحله عنوانهب آن از که  یسوئ

 یاگونه ،گرانلیتحل یبرخ منظر از و معنادار خود نوع در که افتاد اتفاق منی به کشور نه از

 بار یرگذاریتأث و یامنطقه تحولات روند به یرربیی ا کایآمر جبهه یسو از یانفعال واکنش

 .شدمی محسوب مذاکرات

 زیان و یاهساته ماذاکرات در یینهاا توافاا احتماال ژهیاوهب منطقه، ریاخ تحولات با

 باه را صاحنه کاه کردند احساس هایسعود ،یامنطقه معادلات از یبرخ در رانیا یروزیپ

 یاسالام یجمهاور شارفتیپ مانع که بودند آن دنبال به رو،نیازهم. اندکرده واگذار رانیا

 نظر از. شوند منطقه در رانیا گاهیجا تیتثب از یریجلوگ زین و یاهسته مذاکرات در رانیا

 احتماال و دیاجد مرحلاه در رانیاا یاقتصااد یهامیتحر شدن برداشته ی،سعود مقامات

 خاود ی،امنطقاه نیمتحاد از آن تیاحما گسترک ویژهبه و پررنگ یامنطقه آفرینینقش

 نیاا انیاز باه را مانی ازجملاه و یامنطقاه یهابحران شتریب در تحولات روند توانندمی

 .دنده رییتغ کشور
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 در یساعود عربستان یرهبر به ائتلاف ینظام خلهمدا یاساس و مهم لیدلا از گرید یکی

 زدن بارهم هادف با متحدانش و کایآمر یتیامن محاسبات در رییتغ یادیا یبرا تلاک منطقه،

 .(1: 2170 عالم،) بود 7+  0 با یاحتمال توافا

 کارده تلااک اسات، رارب و رانیاا نیب یاهسته توافا مخالف شدتبه چون عربستان

 در. دهد قرار تأثیر تحت را یاهسته تیوضع د،یجد پرونده در رانیا یرسازیگرد با تا است

 عربساتان یضامن یهازهیانگ از عربستان یسو از مذاکره  یتخر یبرا ررب کیتحر واقع،

 .(09: 7931 ،یتافور) است منی به حمله یسامانده در

 را 7+  0 و رانیاا انیام ماذاکرات مان،ی باه حملاه آرااز با تا کرد تلاک ابتدا از عربستان

 پیماناانشهم و انصاارالله تیموفق و منی یداخل جبهه افتنی قدرت اما دهد؛ قرار الشعاعتحت

 جناگ تاا شد سب  عربستان با منی یمرزها و المندبباب عدن، یسوبه یدانیم یشرویپ در

 .(712ا  719 :7930 ،یصارم ،یموسو نیات،) شود لیتبد عربستان میمستق هدف به منی

 نادهیآ اندازچشام باه توانادیما نفات، یهااماتیق دادن قارار فشاار تحات باا عربستان

 یانارژ اساتقلال استیس شد خواهد باع  که بزند  یآس نهیپرهز یهانفت در یگذارهیسرما

 توانادیما که دارد همراه به کایآمر یبرا را منفعت نیا حال عین در اما افتد خطر به کایآمر در

 مقابال در کاه یاهساته کننادهمذاکره یکشورها به ه،یروس و رانیا یمال منابع کردن محدود با

 .(97: 7939 زاده،یعل کیب) کنند وارد رانیا بر یشتریب فشار تا کند کمک دارند قرار رانیا

کاه )ای ساعی کارد روناد کااهش قیمات نفات را عربستان در زماان ماذاکرات هساته

مهم این اقتصاد را داشت( تشدید کند  ندهترین دلیل رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و آیعمده

تری وارد مذاکرات شاود شدهنفت است از موضع تضعیف عمده تا ایران که یک تولیدکننده

 از ایران را نداشته باشد.   اریعتمارهای دفاع و متحد دیگر ایران؛ یعنی روسیه نیز قابلیت

اما به آن دامن زده اسات تاا دو سقوص آزاد قیمت نفت نبوده  آرازکنندهعربستان اگرچه 

در یاک جبهاه قارار  عملاًها به نفت وابسته است و در این مذاکرات آن کشوری که بودجه

و شرایط برای یک توافا خوب برای ایران از دست بارود. عربساتان  شده فیتضعداشتند، 

هاای ای از تحاریماز این طریا امیدوار بود که حتی در صورت حصول توافا، بخش عمده
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اک های اقتصادینتواند از ظرفیت همچنانهای نفتی پابرجا بماند و ایران ایران، نظیر تحریم

 ای استفاده کند.برای حضور پرقدرت در مسائل منطقه

کاه  اسات قارار دادهکشورهای عضو اوپاک را تحات تاأثیر  قدرآنکاهش قیمت نفت 

بازار نیستند، این در حالی اسات  یک حاضر به کاهش تولید برای اییاد شو  قیمتی بههیچ

صد و شصت و ششمین نشست اوپک بادون که برخلاف تصور وزیر وقت نفت ایران، یک

 کاهش سقف تولید کاهش یافت.

عنوان قدرت اول اوپک حاضر به کاهش سهم خاود در باازار نشاد و عربستان همچنان به

هم ایران و سایر کشاورهای کننده از تعهدات اوپک نیز حاضر نشدند سدیگر کشورهای تخطی

بر این، عربستان با صادرات نفت و دامن زدن بیشتر به کاهش قیمت عضو را برگردانند. علاوه 

هاای نفتای ایاران، حتای باه نفت، سعی داشت این پیار را به آمریکا بدهد که برداشتن تحریم

 یل نبود. شود و این برای آمریکا چیزی جز مرگ نفت شها منیر میکاهش بیشتر قیمت

کرد ای و روابط دیپلماسی در پشت بازارها بود، سعی میعربستان که در مذاکرات هسته

تا با پایین نگه داشتن قیمت نفت، بیشاترین فشاار ممکان را بار اقتصااد ایاران وارد کناد. 

طاور عناوان کنناد کاه کلیاد گران سعی کردند تا اینهمچنین برخی از کارشناسان و تحلیل

ای ایران در دست عربستان اسات و اگار هسته وفصل مسئلهنفت و حتی حل افزایش قیمت

برخی از مقامات داخلی، روابط خود را با اعراب بهبود بخشد، گاره از  واسطهایران بتواند به

 .(7930سایت تهران پرس، )شد  بازخواهدمشکلات 

کارشناساان  هماه قیمت نفت ذکر شده، اماا تقریبااً سابقهدلایل بسیاری برای کاهش بی

آمدن بحران نفتی نقش  به وجوداند که علل سیاسی در انرژی، این موضوع را پذیرفته حوزه

روسیه و ایران و همراهی  قرار دادنسزایی داشته است. تحرکات آمریکا برای تحت فشار به

 .متحده، ازجمله علل به وجود آمدن بحران نفتی ذکر شده استعربستان سعودی با ایالات

ای، هیلااری کلینتاون در مرکاز ساابان در اندیشاکده بروکینگاز در زمان مذاکرات هسته

ای با ایران گفت: پایین آمدن قیمت کاهش قیمت نفت و ارتباص آن با مذاکرات هسته درباره

 ای با ایران کمک کند.تواند به ما برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات هستهنفت می
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مت نفات اوپاک در بازارهاای جهاانی، ساران اوپاک در نشساتی پ  از افت شدید قی

العاده به دنبال کاهش تولید بودند تا بتوانند مانع ایان کااهش قیمات نفات شاوند، اماا فوق

هاا ایان ها مانع آن شد که کاهش تولید به تصوی  برسد. برخیمقاومت سرسختانه سعودی

کاه البتاه  داننادای میهسته ان و پروندهعیار علیه ایرها را یک جنگ نفتی تماراقدار سعودی

 این نفت ارزان، هدیه عربستان به آمریکا بوده است.

، وی بارهاا برجاار را ماورد حملاه قارار داده و خواهبا روی کار آمدن ترامپ جمهوری

ای ایران مناافع آمریکاا را تاأمین سیاستمداران قبلی را متهم کرده که در مذاکره با تیم هسته

د. ترامپ که خواستار ماذاکرات جدیاد و اضاافه نماودن بنادهایی از قبیال کنتارل اننکرده

هاایی کاه در حریمتسلیحات موشکی ایران است اخیراً از برجار خارج شاد و اعلاار کارد ت

این تصامیم  .گذاردچهارچوب این توافا لغو شده بودند را بار دیگر علیه تهران به اجرا می

باا صادور  0+7امات دولتی مواجه شد و سایر کشاورهای گاروه ها و مقبا انتقاد اکثر دولت

هایی ضمن ابراز تأسف در قبال این خبر، پایبندی خود را به برجار اعلار نمودند با این بیانیه

حال مشوقان اصلی خروج آمریکا از برجار رژیم صهیونیستی و عربستان بودند. عربستان باا 

ایاران از قدار آمریکا اعلار نماود و مادعی شاد کاه ای حمایت خود را از این اصدور بیانیه

های کننده خاود در منطقاه اداماه و موشاکثباتهای بیها به فعالیتطریا برداشتن تحریم

اللاه و های تروریستی در منطقه ازجملاه حزباز گروهکه و بالستیک خود را گسترک داد

دادن شهروندان یمنی و تعارو  های ایران برای هدف قرارها )انصارالله( که از سلاححوثی

در بخش دیگری از این بیانیاه آماده اسات  .رده استبه کشتیرانی استفاده کردند، حمایت ک

ای ایران حمایت کرد که قرار بود این توافاا عربستان در ابتدا به این دلیل از توافا هستهکه 

در این میاان چیازی  .جمعی در خاورمیانه و جهان ممانعت کنداز انتشار سلاح کشتار دسته

 .باشدیمی عربستان برای افزایش تولید نفت در فضای جدید طلبفرصتکه مشهود است 

 حاال در عربستان گفت، اوپک  ، یک مقاریک روز پ  از اعلار خروج ترامپ از برجار

نفت از خروج آمریکا از برجار است و آماده جبران هرگوناه کمباود  بازار یریرپذیتأث رصد

هرگوناه و  اقدار به پر کردن این خلأ نخواهد کرد ییتنها، اما بهباشدیضه نفت ماحتمالی عر
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اقدامی در صورت نیاز، با هماهنگی تمار شرکای عضو و ریر عضاو اوپاک اتخااذ خواهاد 

 .(7931 )دنیای اقتصاد،شد

 

 های فروش نفت ایرانسیاست همراهی عربستان با تحریم

تصاد ایران است، همیشه موضاوعات ماورد نظار در ترین بخش اقایچون صنعت نفت پایه

های اقتصادی علیه کشورمان نیز بوده است. از این حی  در آمریکا و تا حاد زیاادی تحریم

در ررب و همچنین کشورهای عرب مثل عربستان، این اجماع شکل گرفته که نفات پاشانه 

 .(clawson, 2007)آید آشیل اقتصاد ایران به حساب می

اعضای اتحادیه اروپا پ  از جلسات متعدد، اعلار (، 7931بهمن  1) 2172یه ژانو 29در 

ها علیه صادرات نفت ایران را به تصاوی  رساانده و از ابتادای کردند که دور جدید تحریم

  یتادربهحیم واردات نفت خاار اروپاا از ایاران را (، 7931 ماهبهمناواسط ) 2172فوریه 

، میزان واردات نفت اروپا از ایاران را باه صافر 217اه ژوئن کاهش خواهند داد و تا پایان م

 .(211: 7939نژاد، مدآبادی، جعفری)خواهند رساند 

آمریکاا، قاانون تحاریم  جمهاور یرئبارا  اوباما، (، 7937اوایل فروردین )دو ماه بعد 

 .(23: 7937کدخدازاده، ) خرید نفت از ایران را به امضا رساند

یی کاه نقاش مهام و از کشاورهایم نفتی ررب علیه ایاران، یکای با اتخاذ سیاست تحر

کند، عربستان سعودی است. کشوری که باا تولیاد ی در ثبات بازار نفت پیدا میاکنندهنییتع

نفات و از  ترین کشاور صاادرکنندهعنوان مهممیلیون بشکه در روز به 71روزانه نزدیک به 

 د.رواوپک به شمار می کنندهنییتعاعضای 

از نظر ررب، نقش عربستان سعودی در اعمال هرگونه تحریم نفتای علیاه ایاران بسایار 

تواند تبعات احتمالی ناشی از تحریم نفات ایاران را باه مهم بوده و همکاری این کشور می

اناد کاه قصاد حداقل کاهش دهد. هرچند که مقامات رسمی عربستان ساعودی اعلاار کرده

اعماال  ن نفت ایران کنند، اما بارای تاأمین نیااز باازار در نتییاهندارند این منابع را جایگزی

ها ظاهراً آمادگی ضمنی خاود را باه رارب ها علیه ایران آمادگی کامل دارند. سعودیتحریم
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ها هنوز نگران این بودند که عربستان از ابتدا تا انتها باا ایان سیاسات اعلار کردند، اما رربی

، شاماری 7937د عربستان موج  شده است که در سال ررب همراهی نکند. همین رویکر

ش واردات نفات از ایاران خبار ی و ژاپان از کااهکاره جناوباز مشتریان نفتی ایران مانناد 

 .(7937کرمی، )بدهند

از در این چند وقت اخیر و پ  از شدت گرفتن موضوع تحریم صاادرات نفات ایاران 

بازار جهانی نفت و اوپک شاهد  عرصه های نفتی عربستان دری آمریکا و اروپا، سیاستسو

ها، تصمیمات و اقدامات عملی مقامات نفتی ایان گیریتحولات مهمی بود و میموع موضع

 کشور، وقوع اقداماتی علیه ایران بوده است.

مداور آماادگی خاود را بارای  طوربهها قبل در این میان مقامات نفتی عربستان که از ماه

هاای ران اعلار کرده بودند، شرایط را برای تحقا عملی خواساتهجایگزینی صادرات نفت ای

خود در افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران مناس  دیدند. در چناین شارایطی، 

بینی کااهش خریاد نفات از جمهاوری اسالامی ایاران، ایان اعلار تحریم نفتی ایران و پیش

ویژه که با جل  مشتریان نفت ایاران باهروی مقامات نفتی عربستان قرار داد فرصت را پیش

کنندگان را نشان دهند. وزیر نفات های تحریمدر بازارهای آسیایی، همراهی خود با سیاست

کنناده از آماادگی عربستان در دیدارهای مختلف با مقاماات اقتصاادی کشاورهای مصارف

یاران کشورک برای جبران کمبود صادرات نفت ایران ساخن گفات و باه مشاتریان نفات ا

هاای جنوبی و ژاپن اطمینان داد که در صورت اجرایی شدن تحاریم ویژه چین، هند، کرهبه

 .(23: 7937کدخدازاده، )گونه کمبودی مواجه نخواهد شد نفتی، بازار جهانی نفت با هیچ

، اطمیناان دهاد کننادیمعربستان مأمور شده است که به کشورهایی که از ایران نفت وارد 

هاای ها را تأمین خواهد کرد. عربستان بایستی واقعیاتیم نفتی ایران، نفت آندر صورت تحر

خصوص قوانین و سقف تولید نفت آن را رعایت نماوده و باه آن احتارار موجود در اوپک به

تقابلی با ایران در منطقه بپرهیزد، چراکه ایران هماواره  گرفته شیپهای در بگذارد و از سیاست

 .(7937کرمی، )کندعنوان یک اصل قلمداد میر روابط خود با همسایگان بهتعامل پایدار را د

 سیاست فروش نفت عربستان به مشتریان ایران در زمان تحریم نفتی ایران
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های انرژی عربستان در راستای سیاست کشاورهای صانعتی جهاانی اسات. نقاش سیاست

در آینده نیاز نقشای حیااتی و عربستان در بازارهای انرژی همانند گذشته به دلایل متعددی 

خصاوص عربساتان همچناان منباع سرشااری از کننده خواهاد باود. خاورمیاناه و بهتعیین

ترین انرژی فسیلی جهان است. انرژی فسیلی کماکان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی ارزان

ناوین های فنی راه دستیابی باه مناابع جهان در آینده نزدیک است. چنین فرایندی، پیشرفت

ای ایاران و عربساتان در هاای منطقاهانرژی را گشوده است. بخش قابل تاوجهی از رقابات

قتصاااد سیاساای منازعااه تفساایر فضااای جنااگ نیااابتی باار اساااس ماادیریت منااابع در ا

 .(Haykel,2015a:12)شودمی

جمهور آمریکا، قاانون تحاریم خریاد نفات از که بارا  اوباما رئی  7937در فروردین 

به امضا رساند، وزیر نفت عربساتان در دیادارهای مختلاف باا مقاماات اقتصاادی ایران را 

اک برای جبران کمبود صادرات نفت ایران خبر داد و باه کننده از آمادگیکشورهای مصرف

ها، نگرانی برای کمباود نفات در باازار مشتریان ایران اطمینان داد که در صورت این تحریم

این کشاورها، چاین،  دهد. ازجملهتر به مشتریان ایران میانوجود ندارد و نفت خود را ارز

 هند، کره جنوبی و چین هستند.

 

 گيرینتيجه

گونه که در چهارچوب نظری تحقیا نشان داده شد، اصولاً هماواره ارتبااص نزدیاک و همان

نفات وجاود داشاته  تعاملی میان سیاست خارجی و سیاست نفتی در کشورهای صادرکننده

ای باا ایاران ن تحقیا نیز نشان داد که احساس ضعف عربستان در رقابات منطقاهاست و ای

ای که در آن توانمنادی تقابل با ایران را به عرصه سب  شده است که حکار عربستان صحنه

جا تقابال سیاسات نفتای دو نفت نیز ببرند. از همین اند؛ یعنی عرصهبیشتری احساس کرده

 است.کشور رقم خورده و پیش رفته 

 

سرایت عوامال سیاسای باه سیاسات نفتای  گونهاینکرد که  خاطرنشانبا این همه باید 
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که هردو های فراوان برای هردو کشور خواهد بود. چنانها و خسارتهمواره متضمن هزینه

شدت درآمدهای نفتی خود را از دست دادند و عربستان در خلال دو سال گذشاته، کشور به

هاای ها و برنامها تیربه کرده و ناچار شده است در بسیاری از طرحعظیمی ر کسری بودجه

بنابراین این موضوع قابل تصور است که زمامداران ریااو ؛ ای خود تیدیدنظر نمایدهزینه

اند، اماا سیاست نفتی آگاه بوده ای خود به عرصههای انتقال تقابل منطقهاز خسارات و هزینه

 .اندشدهمتوسل  با وجود این، به چنین سیاستی

این سرایت سیاست از مسائل خارجی به مسائل انرژی تنها زمانی قابل تصور اسات کاه 

کند از ظرفیت نفتی بالایی برخاوردار ای احساس تهدید میهای منطقهکشوری که در رقابت

زیارا کاه عربساتان از نظار ظرفیات تولیاد و صاادرات و ؛ است گونهاینباشد که عربستان 

 اک بسیار بالااتر از ایاران اسات. عربساتان در زمیناهیرگذاری بر اوپک، تواناییهمچنین تأث

همیشاه سیاسات  و نخست در بین کشاورهای عضاو اوپاک قارار دارد تولید نفت در رتبه

دهد. این کشور همچنین در زمان تحریم نفتای افزایش تولید را در دستور کار خود قرار می

ان داد که جبران کسری تولید ایران را خواهد کرد و در آن ایران به کشورهای اروپایی اطمین

 ی جای خالی ایران را پر کرد و در این زمینه کمبودی احساس نشد.خوببهزمان 

توان گفت که سرایت مسائل سیاسی به نفت برای عربساتان کاه ظرفیات پ  در نتییه می

ی منطقای باه نظار تا حدودکند ای احساس تهدید میهای منطقهنفتی بالاتری دارد و از رقابت

عنوان تنها ابزاری باشد که زماماداران ریااو احسااس کنناد از طریاا آن، رسد و شاید بهمی

تاوان بر این اسااس می ای را تعدیل کنند.های منطقهقادرند پیشروی ایران در مسائل و رقابت

-و سیاست منطقهبه مسئولان سیاست خارجی کشور پیشنهاد کرد که در تنظیم روابط خارجی 

ای کشور در ارتباص با عربستان، همواره احتمال توسل عربستان به جنگ نفتی علیاه کشاور را 

یکی از راهکارهای جلوگیری از چنین جنگی که بادون تردیاد ایاران در  در نظر داشته باشند.

ها متضرر خواهد شد این است که دو کشور اختلافات خاود را در ساطح منطقاه مادیریت آن

 د و همواره بکوشند از شدت خصومت و رقابت میان یکدیگر جلوگیری نمایند.کنن

های دو کشور که از طریاا آن، اختلافاات و مساائل برقراری خطوص تماس میان مقار
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پیش رو قابل گفتگو و مذاکره شود و یکی از راهکارهاای کااهش تانش میاان تهاران ا 

هاای شاور باا یکادیگر تعااروریاو است. اساساً رویکرد کلان سیاست خاارجی دو ک

جدی دارد، اما با این وجود، این امکان نیز فراهم است که هردو کشور خط قرمزهاایی را 

 ای برای یکدیگر تعریف و مشخ  سازند تا از این طریا مدت و دامناهدر مسائل منطقه

واسطه از سرایت تنش به سیاست نفتای این تنش میان دو کشور قابل مدیریت باشد و به 

جلوگیری به عمل آید. حتی توافا دو کشور برای عدر سرایت تقابل سیاست خارجی باه 

تواناد یکای از نفات می سیاست نفتی و باه رسامیت شاناختن مناافع متقابال در عرصاه

که بااره درصاورتیهاای ریااو دراینراهکارها باشد، اما باید توجه داشت که به تضمین

گذشاته نیاز  توان اتکا کرد و تیربهس کند، نمیتهدیدهای جدی از جان  ایران را احسا

 حاکی از همین واقعیت است.
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