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چكيده

خليج فارس منطقه ای حياتی، استراتژيكی و كانون مسئله امنيت منطقه ای و بين المللی است، بنابراين همواره 

از اعتبار كليدی در پهنه سياست خارجی آمريكا برخوردار بوده است. بعد از انقالب سال 1979 ايران، آمريكا 

به  منطقه،  در  خود  نظر  مورد  قالب های  و  الگوها  ارزش ها،  نهادينه سازی  طريق  از  خود  منافع  تامين  به منظور 

با استفاده از چارچوب نظری  با متحد استراتژيك خود عربستان سعودی روی آورد. اين مقاله  همكاری بيشتر 

رئاليست تهاجمی، مبتنی بر اين اصل است كه در نظام بين الملل، قدرت های بزرگ نه تنها به فكر افزايش قدرت 

و امنيت خود هستند، بلكه همواره به دنبال كنترل متخاصمان نيز می باشند. در اين حوزه آمريكا نيز در بسياری 

كنترل  برای  دليل  به همين  می دهد.  انجام  مسئوليت  احاله  چارچوب  اساس  بر  را  خود  كنترل  مبنای  موارد  از 

ايران به عنوان قدرت در حال رشد در منطقه خاورميانه و باالخض منطقه خليج فارس، از راهبرد موازنه سعودی- 

استفاده  اين راهبرد  از  اين است كه آمريكا در مقاطع مختلف چگونه  بهره می برد. حال سوال اصلی  آمريكايی 

مقاله،  يافته های  به  باتوجه  است؟  منطقه خليج فارس گذاشته  امنيت  بر  تاثيراتی  راهبرد چه  اين  و  است  كرده 

موازنه سعودی- آمريكايی در سه مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفته است، به جز دوره ميانی) موازنه سعودی- 

آمريكايی بعد از يازدهم سپتامبر(. اين راهبرد با شيوه های جديد توسط آمريكا و همكاری عربستان سعودی در 

منطقه در حال اجرا شدن است. درنتيجه اين راهبرد بيش از گذشته باعث تعميق افتراق و عدم همكاری در ميان 

كشورهای منطقه خواهد شد.  

واژگان كليدی: خليج فارس، رئاليسم تهاجمی، راهبرد احاله مسئوليت، موازنه قوا، جمهوری اسالمی 

ايران.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

خاورمیانه 64

مقدمه
خليج فارس در سياست خارجی آمريكا نيز همانند قدرت های بزرگ ديگر دارای اهميت بسيار 
بااليی است و اين كشور همواره تالش می كند كه نفوذ خود را در اين منطقه بيش ازپيش گسترش 
منابع  از  از حجم عظيمی  برخورداری  در  برجسته اش  بسيار  موقعيت  دليل  به  دهد. خليج فارس 
نفت و گاز در جهان هم اكنون نبض اقتصاد جهانی را در اختيار دارد. اين عامل در كنار موقعيت 
برای  بنابراين  است.  دارا  آمريكا  خارجی  سياست  در  را  ويژه ای  اهميت  منطقه،  اين  ژئوپليتيك 
حفظ و حراست از منافع حياتی خود در اين منطقه همواره راهبردها و استراتژی های اساسی را 
امنيت  احاله مسئوليت و واگذاری حفظ  به استراتژی  به عنوان مثال می توان،  برده است.  به كار 
منطقه خليج فارس به عربستان سعودی و ايران پس از جنگ ويتنام اشاره نمود. اما پس از انقالب 
اسالمی سال 1979 ايران، يكی از ستون های اصلی اين سياست متزلزل شد. از اين زمان به بعد 
دولت ايران به عنوان خطر جدی برای آمريكا در منطقه محسوب می شد. اياالت متحده تالش نمود 
از سياست تك ستونی عربستان سعودی برای حراست منافع خود در خليج فارس استفاده كند. 
نفت  اكتشاف  و  بدو تشكيل حكومت سعودی  از  آمريكا و عربستان سعودی  اياالت متحده  روابط 
در اين كشور، روابطی مستحكم و در عين حال استراتژيك بود. آمريكا از آنجايی كه در منطقه 
اين  به  دستيابی  برای  است،  كرده  تعريف  خود  برای  را  بسياری  منافع  خاورميانه  و  خليج فارس 
منافع، عربستان سعودی را به عنوان يك متحد استراتژيك برگزيد. چراكه در منطقه خليج فارس 
و خاورميانه، تنها كشوری كه می تواند بی چون وچرا سياست های اياالت متحده آمريكا را به عرصه 
در  حكومت،  تشكيل  آغاز  از  كشور  اين  كه  جهت  بدين  است.  سعودی  عربستان  درآورد،  اجرا 
آمريكا سپرد.  به  است،  نفت  ويژه كه همانا  امتيازی  دادن  ازای  در  را  امنيت خود  معادله ای  پی 
عربستان سعودی از جهتی می تواند بهترين متحد برای آمريكا در منطقه خليج فارس و خاورميانه 
باشد، به اين دليل كه آمريكا جمهوری اسالمی ايران را يك تهديد بالقوه تلقی می كند و بنا بر 
رويكرد رئاليست تهاجمی همواره سعی بر كنترل و مهار اين كشور داشته است؛ بنابراين عربستان 
سعودی كه دارای اختالفات عميق و ايدئولوژيكی بسياری با ايران است، می تواند بهترين گزينه 
فاكتور در  بررسی 39  با  نوشتار  اين  باشد. در  ايران  و مهار  اياالت متحده در جهت كنترل  برای 
ارتباط با توانايی های بالقوه و بالفعل كشورهای خليج فارس كه از سايت GFP گرفته  شده است، 
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اين  از اين مقايسه می توان به  رتبه قدرت كشورهای خليج فارس به ترتيب مشخص شده است. 
جمهوری  حاضر  حال  در  خليج فارس  كشورهای  رتبه بندی  به  توجه  با  كه  يافت  دست  نتيجه 
اسالمی ايران، توانايی تبديل شدن به يك هژمون منطقه ای را دارد. همچنين براساس چارچوب 
نظری رئاليست تهاجمی، آمريكا نمی تواند حضور يك هژمون منطقه ای، آن  هم در منطقه ای كه 
عليه  موازنه  ايجاد  در  ترتيب سعی  بدين  برتابد،  است  تعريف كرده  برای خود  را  بسياری  منافع 
با  آمريكا  به همين جهت  است.  كرده  عربستان سعودی  ويژه  به  منطقه  توسط كشورهای  ايران 
راهبردی با نام احاله مسئوليت و همچنين موازنه سعودی- آمريكايی در تالش برای مهار كردن 
از نوآوری بااليی برخوردار است كه  ايران در منطقه خليج فارس است. مقاله حاضر بدين جهت 
اسالمی  جمهوری  قبال  در  آمريكايی  سعودی-  موازنه  و  روابط  به  تحليلی،  صورت  به  تاكنون 
مفصل  به صورت  ارقام،  و  آمار  به همراه  ذكر شده  نظری  از چارچوب  استفاده  با  هم  آن  ايران، 
پرداخته نشده است. از جمله پژوهش هايی كه می توان نام برد كه به لحاظ موضوعی و محتوايی 
تا حدودی نزيك به موضوع نوشتار حاضر باشد می توان به منصوری )1385( اشاره كرد كه در 
بر  آمريكا  تسلط  تاريخچه  به  كتاب،  دوم  بخش  در  خاورميانه«  و  »آمريكا  عنوان  با  خود  كتاب 
پرداخته  آنها  بين المللی  همكاری های  و  كشور  دو  روابط  بر  تاثيرگذار  عوامل  سعودی،  عربستان 
است و مسئله فلسطين، تحول روابط دو كشور آمريكا و عربستان سعودی بعد از يازده سپتامبر 
از ديگر موارد ذكر شده در كتاب است. آدمی و دشتگرد )1391(، در مقاله »اياالت متحده و مهار 
متخاصمان در چارچوب احاله مسئوليت«، اشاره می كنند كه در چارچوب رئاليسم تهاجمی دو 
استراتژی عمده برای مهار دشمنان وجود داد 1. موازنه سازی؛ 2. احاله مسئوليت. در ادامه به 
تالش اياالت متحده در جهت مهار رقبای خود در چارچوب شيوه دوم يعنی احاله مسئوليت اشاره 
به عنوان خطرات آمريكا محسوب شده اند كه آمريكا  ايران و چين  اين مقاله  خواهيم داشت. در 
در پی كنترل آنها از طريق قدرت ديگر است. مهار چين از طريق هند و كنترل ايران از طريق 
عربستان صورت می گيرد. دهشيار)1385-1384(، در مقاله خود با عنوان »مثلث بقای دولت در 
به  بررسی ساختار دولت در عربستان سعودی  نفت« ضمن  و  آمريكا، مذهب  عربستان سعودی: 
اين نكته می پردازد كه عربستان سعودی با وجود اينكه مانند بسياری از كشورهای ديگر منطقه 
درگير »بحران های هويت، توزيع، نفوذ، مشاركت و مشروعيت« است، ولی از باالترين ميزان ثبات 
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سيستمی برخوردار است و اين برآمده از عملكرد مثلث بقا است. لوجان1 )2014(، در مقاله خود 
خارجی«  و  داخلی  تهديدهای  شكنی  شالوده  آمريكايی:  سعودی-  اتحاد  »پارادوكس  عنوان  با 
خاورميانه  در  آن  تاثيرات  و  كشور  دو  روابط  ميان  نظری  و  تئوری  بحث  به  بخش،  هشت  در 
می پردازد. در دو بخش اول به تبيين نظريه های موازنه قدرت در چارچوب نئورئاليسم پرداخته و 
در بخش های بعدی به روابط تاريخی دو كشور و ديدگاه های موجود در مورد روابط واشنگتن و 
رياض اشاره كرده است. پالك2 )2002(، در مقاله خود با عنوان »عربستان سعودی و اياالت متحده 
تا 2002  از 1931  عربستان سعودی  و  اياالت متحده  تاريخی  روابط  به  آمريكا، 1931-2002« 
عربستان  مشاركت  به خصوص  كشور،  دو  روابط  به  تاريخچه،  بيان  از  بعد  نويسنده  می پردازد. 
عربستان  نقش  به  ادامه  در  است.  اشاره كرده  كمونيسم  مقابل  در  در خالل جنگ سرد  سعودی 
روابط  كه  است  معتقد  و  است  پرداخته  آمريكا  برای  بازار  اين  اهميت  و  انرژی  بازار  در  سعودی 
دو كشور تا حدودی استراتژيك است و خريد نظامی عربستان سعودی از آمريكا و همكاری در 
بحران های منطقه ای نشان دهنده عمق همكاری دو كشور است. جميری)1389(، در مقاله خود با 
عنوان »بررسی و تبيين نقش فرا منطقه ای اياالت متحده آمريكا در روابط جمهوری اسالمی ايران 
و عربستان سعودی پس از يازده سپتامبر« روابط دو كشور ايران و عربستان سعودی را بر اساس 
كه  می دهد  قرار  بررسی  مورد  انتخابات  و  مذهبی  امنيتی،  اقتصادی، سياسی،  قدرت  مولفه  پنج 
برخی از اين عوامل سبب  ساز ايجاد قدرت برای ايران و برخی ديگر برای عربستان سعودی بوده 
است. در اين ميان اياالت متحده با توجه به عوامل ذكرشده، سود يا زيان نموده است. عربستان 
چينش  برای  ايران  با  همراهی  در  آمريكا،  خاورميانه ای  سياست های  با  شدن  همسو  با  سعودی 
اين  كه  است  نموده  كوتاهی  خليج فارس  منطقه  در  يكديگر  منافع  با  متناسب  امنيتی  نظم  يك 
باعث ايجاد نقشی پررنگ تر برای آمريكا در تحوالت منطقه شده است. اين نوشتار در سه مقطع 
زمانی، موازنه سعودی– آمريكايی مورد بررسی قرار می گيرد كه عبارتند از: 1. موازنه سعودی– 
 .3 از 11 سپتامبر ؛  بعد  2. موازنه سعودی- آمريكايی  تا 11 سپتامبر؛  ايران  انقالب  از  آمريكايی 
موازنه سعودی- آمريكايی در زمان بيداری اسالمی در منطقه خليج فارس) با نگاه ويژه به انقالب 

1. Luján.
2. Pollack.
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بحرين(. در مقطع اول و سوم ما شاهد بازآفرينی اين راهبرد هستيم. ولی مقطع ميانی دوره افول 
اين راهبرد است؛ ولی به داليلی دوباره شاهد خيزش اين راهبرد بوده ايم. درنتيجه در صورت عدم 
وجود اين راهبرد در منطقه، می توان انتظار همكاری و انسجام كشورهای منطقه را داشت. تفاوت 
كار اين پژوهش در اين نكته است كه اكثر بررسی های انجام گرفته، حوزه تحليل خود را محدود 
قدرت های  نقش  مثل  مهمی  مسايل  تحليل  از  و  كرده اند  آمريكا  و  عربستان  رابطه  توصيف  به 
منطقه ای در خليج فارس از جمله جمهوری اسالمی ايران و روابط پر فراز و نشيب اين كشور با 
دو كشور  اين  و همكاری های جديد  نزاع  و  منطقه  مسايل جديد  به  توجه  با  عربستان سعودی، 
غافل ماندند. در اين مقاله سعی شده با توجه به چارچوب نظری رئاليسم تهاجمی رابطه عربستان 
ديگر  از  دهد.  قرار  بررسی  مورد  تحليلی  صورت  به  خليج فارس  منطقه  در  را  آمريكا  و  سعودی 
نوآوری های اين مقاله بررسی موازنه سعودی-آمريكايی است كه در مقاطع مختلف و باالخص در 
قبال جمهوری اسالمی ايران اتخاذ گرديده است. امروزه ايران به عنوان بازيگر بسيار تاثير گذار در 
منطقه به ايفای نقش می پردازد و به همين دليل به طور حتم خطری جدی برای منافع آمريكا و 
عربستان سعودی در منطقه خليج فارس به حساب می آيد. اين نكته نيز بايد ذكر شود كه بخش 
به بررسی شاخص های متفاوت در بررسی  اين مقاله ضمن توضيح چارچوب نظری نوشتار،  اول 
و اثبات توانايی های بالقوه و بالفعل جمهوری اسالمی ايران در مقايسه با ديگر كشورهای منطقه 
خليج فارس می پردازد كه البته توضيح اين قسمت از نوشتار به صورت مختصر و آماری ذكر خواهد 
شد، چرا كه در انتهای اين نوشتار با استفاده از نتايج به دست آمده از همين آمارها، به بررسی و 

تحليل موضوع مذكور خواهيم پرداخت. 

چارچوب نظری
نئوكالسيك،  رئاليسم  كالسيك،  رئاليسم  جمله  از  متعددی  نظريه های  شامل  رئاليسم  نظريه 
رئاليسم ساختاری، واقع گرايی تدافعی و واقع گرايی تهاجمی می باشد )Wang, 2004: 3(. اين نوشتار 
ابتدا اشاره كوتاهی به  رويكرد رئاليسم تهاجمی را برای تحليل اين موضوع به كار بسته است. در 
رئاليسم ساختاری و سپس شاخه ای از آن يعنی رئاليسم تهاجمی خواهيم داشت. در تئوری رئاليسم 
ساختاری ضمن تاكيد بر فقدان اقتدار  مركزی )آنارشی( در  نظام بين الملل، سطح تحليل را نظام 
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مشخص  را   بازی   قواعد   و  نوع  بين الملل،  نظام  ساختار  كه  است   معتقد   و  می دهد  قرار  بين الملل 
می كند. نئورئاليست  ها به نبود اقتدار مركزی و آنـارشی در نظام  بين الملل اشاره دارند كه انباشت  
قدرت  را برای  بقای  دولت ها  ضروری می داند. بنابراين قدرت كانون توجه است و دولت ها  هميشه 
برای بقای خويش  به دنبال قدرت اند. در نظام بين الملل، رفتار  دولت ها نسبت بـه يـكديگر بـر پايه 
نبود اقتدار مركزی تنظيم می شود. اصل نظم دهنده نظام  بين الملل، دولت ها را وا می دارد تـا بـدون  
تـوجه  به  ميزان ظرفيت خود  به  وظيفه اوليه خويش يعنی  تقويت  قدرت نظامی و خودياری اقـدام 
كـنند. در ايـن فرآيند، دولت ها می آموزند كه ضمن اتكا به خود  و بی اعتمادی نسبت به ديگران، از 
طريق انباشت  امـكانات  بـرای جنگيدن  عليه  يكديگر، امنيت  خويش را حفظ نمايند )عباسی اشلقی، 
1383: 530(. رئاليسم ساختاری بيشتر به دنبال فهم تـهديدهای امـنيتی اسـت كه به وسيله نظام 
تـعقيب   بـايد   نـظام  اين  در  پيشرفت   و  بقا  برای  دولت ها  كه  استراتژيك  گزينه های  و  بين المللی 
كنند، می باشد. اين برداشت از رئاليسم ساختاری به دو شاخه تقسيم می شود: نئورئاليسم تهاجمی  
و نئورئاليسم تدافعی )نوريان، 1388: 232(. جان ميرشايمر1، مروج واقـع گرايی تـهاجمی است و 
بر پيشينه سازی قدرت بـه مـنزله  هدف تـا كسـب جـايگاه هژمونيك در نظام بين الملل  و به عنوان 
رفـتار اصلی دولت ها خصوصا قدرت های بزرگ تاكيد دارد )الريجانی و اميری مقدم، 1387: 139(. 
ميرشايمر پنج اصل را در ارايه تئوری رئاليـسم تهاجمی  خود  مفروض قرار می دهد كه عبارت اند  از: 
نظام  بين الملل آنارشيك است؛ قدرت های  بـزرگ  دارای ميزانی از تمايالت  و توانمندی های تهاجمی 
هستند؛ دولت  ها هـرگز نـمی توانند در خصوص اهداف سـاير دولت ها مطمئن باشند و بی اعتمادی  
از مـشخصه های اصـلی روابط بين دولت هاست؛  دولت ها  در پی  بقا  هستند و نهايتا  قدرت های بزرگ 

بازيگرانی عقالنی  يا محاسبه گرانی اسـتراتژيك هـستند )ميرشايمر، 2001: 31(.
درنتيجه بنا برآنچه كه ذكر گرديد، ميرشايمر اعتقاد دارد كه دولت ها برای اطمينان از امنيت 
خود و رسيدن به اين مفهوم كه امن ترين موقعيت در نظام بين الملل كه همان كسب جايگاه هژمونی 
منطقه ای است، قدرت خود را به حداكثر می رسانند. نظام بين الملل كه ماهيتی آنارشيك دارد و 
بی اعتمادی در اين سيستم حاكم است، دولت ها را مجبور می كند كه جهت حفظ موجوديت خود 
در سيستم بين الملل، توانايی خود را افزايش دهند و حد و حصری در اين باره نشناسند، چرا كه 
1. John Mearsheimer.
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در پی كسب جايگاه هژمونی هستند )kirshner, 2012: 60(. درنتيجه، مفهوم  پايه  رئاليـسم تهاجمی 
اين است كه رفتار كشورها و حتی قدرت های بزرگ ريشه در يك ترس ذاتی در مورد ادامه بقا و 
تهديد ديگر كنش گران دارد كه اين ترس از  ساختار  آنارشيك نظام بين الملل برمی خيزد. هر  قدرتی  
به دنبال آن است  كه  با تهاجم به هژمونی دست يافته و از ايـن طـريق تهديد بالقوه ديگران را اول 
در منطقه و نـزد كـشورهای همجوار خود و سپس اگر توانست در عرصه جهانی از  بين  ببرد. پس 
در رفتارهای قدرت های بزرگ نمی توان به دنبال حسن نيت و عملكردهای خيرخواهانه گشت، زيرا 
هژمونی برای امنيت بيشتر راز رفـتار تـهاجمی قدرت ها است )سليمی، 1384: 34(. در حقيقت، 
واقع گرايی تـهاجمی بـا  تاكيد بر شرايط آنارشی در محيط بـين المـللی، اين گونه بـيان مـی شود  
كه رقابت نظامی و سياسی ويژگـی دايمی روابط  قدرت های  بزرگ است . براين  اساس ، قدرت های 
بزرگ نه به دنبال امنيت نسبی بـلكه به دنبال امنيت مطلق هستند. در نتيجه قـدرت های بـزرگ 
جهان   استراتژيك   مناطق   و  نفوذ   مـناطق   در  تـا  می نمايند  استفاده  آمـده  پيش  فـرصت های   از 
نـصيب  را  امـنيت  از  بيشتری  ميزان  عمال  قدرت ها،  ساير  نفوذ  و  قدرت  كاهش   با   و  كنند  رخنه 
اقـدامات  تـهاجمی اسـت كه  واقع گرايی  از  مهمترين  اصول  خـود گردانند. »امنيت مطلق« يكی  
تـهاجمی  قـدرت های  بـزرگ  در  راستای  آن  صورت می گيرد )ترابی، 1390: 168-167(؛ بنابراين 
جان ميرشايمر مـعتقد است كه قدرت سنتی برای دولت ها مهمتر از قدرت مطلق است و رهبران 
كـشورها بـايد هميشه سياست های امنيتی را دنبال كنند كه مـنجر به تضعيف دشمنان بـالقوه 
ناپذير  انطباق  افزايش دهد. وی  تاكيد  می كند  كه  آنها را نسبت بـه ديـگران  آنان بشود و قدرت 
بودن اهداف  و منافع  دولت ها، ماهيت رقابت آميز نـظام هـرج و مرج زده را بيشتر می كند و درگيری 
را هـمانند هـمكاری اجـتناب ناپذير می سازد )نوريان، 1388: 233(. اين مقاله در نظر دارد تا بر 
پايه نظريه رئاليسم تهاجمی به سياست های اعمالی آمريكا به واسطه راهبرد احاله مسئوليت كه 
همانا كشور عربستان سعودی برعهده گيرنده اين راهبرد است، برای كنترل قدرت ايران در منطقه 

خليج فارس بپردازد.

بررسی توانايی های بالقوه و بالفعل كشورهای خليج فارس
بالفعل كشورهای خليج فارس  بالقوه و  توانايی های  با  ارتباط  به بررسی 39 فاكتور در  ابتدا  در 
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قدرت  رتبه  گانه،  فاكتورهای 39  مقايسه  است. ضمن  گرفته  شده   GFP از سايت  كه  می پردازيم 
كشورهای خليج فارس را نيز به ترتيب مشخص می نماييم. حال از اين مقايسه می توان به اين نتيجه 
كه جمهوری  است  بدين شكل  حاضر  حال  در  خليج فارس  كشورهای  رتبه بندی  كه  يافت  دست 
امارات متحده عربی، كويت،  ايران دارای رتبه اول و كشورهای عراق، عربستان سعودی،  اسالمی 
قطر، عمان و بحرين به ترتيب در رتبه های دوم تا هشتم قرار می گيرند. حال اين توانايی ها را در 

قالب جدول نشان خواهيم داد.
جدول شماره يك: نيروی انسانی؛

جدول شماره دو: منابع نفت؛
جدول شماره سه: مالی، مربوط به امور دارايی؛

جدول شماره چهار: جغرافيا.
جدول 1-1: نيروی انسانی )سال 2016(

نيروی انسانی كل جمعيتكشور
قابل استفاده

مناسب برای 
خدمت

رسيدن به 
سن نظامی 

ساالنه

پرسنل 
فعال خط 

مقدم

كاركنان 
ذخيره فعال

81,824,27047,000,00039,570,0001,400,000545,0001,800,000ايران
37,056,16916,000,00013,015,000655,000272,000528,500عراق

27,752,31615,300,00014,000,000510,000235,00025,000عربستان
5,779,7603,660,0003,100,00052,00065,0000امارات
2,788,5341,620,0001,365,00034,00015,50031,000كويت
3,286,9361,730,0001,500,00063,00072,00020,000عمان
2,194,817600,000465,00012,00012,0000قطر

1,346,613800,000680,00017,12015,000112,500بحرين

Source: http://www.globalfirepower.com

  همان گونه كه ذكر آن رفت، مقوله جمعيت به عنوان يكی از عناصر بالقوه قدرت از منظر رئاليسم 
تهاجمی در نظر گرفته شده است. از اين لحاظ جمهوری اسالمی ايران در منطقه خليج فارس دارای 
بزرگ ترين ميزان جمعيت می باشد كه اين امر خود به ايران مزيت ويژه ای را در ساير زمينه ها نسبت 
با جمعيت كنونی خود و ساير  ايران  به ديگر كشورهای خليج فارس بخشيده است. به گونه ای كه 

گزينه هايی كه در جدول قابل مشاهده است، دارای باالترين رتبه است.
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جدول 1-2: منابع نفت )سال 2016(

ذخاير نفتی اثبات  شدهمصرف نفت)بشكه/ روز(توليد نفت)بشكه/ روز(كشور

9,735,0003,000,000268,300,000,000عربستان
3,236,0001,870,000157,800,000,000ايران
2,820,000700,00097,800,000,000امارات
3,368,000770,000144,200,000,000عراق
2,619,000470,000104,000,000,000كويت
1,540,000220,00025,240,000,000قطر
943,500154,0005,151,000,000عمان
49,50049,000124,600,000بحرين

Source: http://www.globalfirepower.com

  در ارتباط با منابع نفتی و ميزان توليد و مصرف روزانه و همچنين ميزان ذخاير اثبات شده نفت 
نيز ايران دارای موقعيت ويژه ای در خليج فارس می باشد، به گونه ای كه با دارا بودن 157 ميليارد و 
هشتصد ميليون ذخاير اثبات  شده نفت در رتبه دوم بعد از عربستان سعودی با ذخاير اثبات شده 
ذكر شده در جدول قرار می گيرد. اين درحالی است كه كشورهای امارات، عراق، كويت، قطر، عمان 

و بحرين مطابق با آمار جدول شماره 2 به ترتيب در رتبه های سوم تا هشتم قرار می گيرند.

جدول 1-3: مالی، وابسته به امور دارايی) به دالر آمريكا( )سال2016(
برابری قدرت خريد/دالر$ذخاير طال و ارز/دالر$بدهی خارجی/ دالر$بودجه دفاعی/ دالر$كشور

56,725,000,000166,100,000,000660,100,000,0001,610,000,000,000عربستان

14,375,000,000171,900,000,00079,920,000,000617,100,000,000امارات

6,715,000,00010,180,000,00015,720,000,000163,000,000,000عمان

6,300,000,0006,922,000,00093,950,000,0001,357,000,000,000ايران

6,055,000,00058,130,000,00057,070,000,000526,100,000,000عراق

5,200,000,00035,220,000,00031,430,000,000282,600,000,000كويت

1,930,000,000156,800,000,00042,770,000,000306,600,000,000قطر

730,000,00018,750,000,0005,051,000,00062,170,000,000بحرين

Source: http://www.globalfirepower.com
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يكی ديگر از عناصر بالقوه قدرت از منظر رئاليسم تهاجمی ثروت می باشد كه در واقع می توان 
رابطه عربستان  اين  آورد. در  به دست  ارز كشورها  و  از طريق محاسبه ميزان ذخاير طال  را  آن 
امارات متحده  از  با توجه به جدول در رتبه اول می باشد و پس  سعودی در منطقه خليج فارس 
عربی و عمان، ايران در رتبه چهارم قرار دارد و كشورهای عراق، كويت، قطر و بحرين در رتبه های 
پنجم تا هشتم قرار دارند. البته جمهوری اسالمی ايران در سال 2012 طبق جدول شماره 2 در 
رتبه اول قرار داشت كه يكی از مهمترين داليل پايين آمدن آن و قرار گرفتن در رتبه چهارم را 
می توان مسئله تحريم همه جانبه ايران از سوی كشورهای منطقه ای متخاصم و كشورهای اروپايی 
اهميت  از  كشورها  قدرت  بردن  باال  در  هم  كشورها  دفاعی  بودجه  ميزان  دانست.  آمريكايی  و 
بودجه  ميزان  باالترين  عربستان سعودی  خليج فارس،  بين كشورهای  از  است.  برخوردار  فراوانی 
عمان،  عربی،  متحده  امارات  فوق، كشورهای  آمار  است. طبق  داده  اختصاص  به خود  را  دفاعی 
ايران، عراق، كويت، قطر و بحرين در رتبه های دوم تا هشتم قرار دارند. ميزان بسيار باالی بودجه 
دفاعی عربستان سعودی را می توان تنها در يك قرار داد تسليحاتی آن با آمريكا در سال 2017 
مشاده كرد كه از آن به عنوان بزرگ ترين قرارداد تسليحاتی تاريخ جهان در رياض نام می برند. اين 
قرارداد كه به ارزش 460 ميليارد دالر است؛ از آن به عنوان خط و نشان سعودی ها برای جمهوری 
اسالمی نيز ياد می كنند. اين قرارداد به اندازهای برای آمريكا سودآور بود كه تحليل گران غربی 
اذعان می دارند كه دونالد ترامپ1 تنها به واسطه امضای اين قرارداد تسليحاتی با رياض، توانسته 
است كه يك سوم وعده های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. اما آنچه كه بيش از اين قرارداد 
حايز اهميت است، اهدافی است كه خود حكام سعودی به واسطه امضای اين قرارداد بزرگ در 
پی آن بودند كه از جمله مهمترين آنها می توان به تاكيد بر مركزيت عربستان در جهان اسالم و 
جهان عرب، به ويژه از طريق برگزاری چندين اجالس طی حضور ترامپ در عربستان سعودی و 
دعوت از سران شماری از كشورهای عربی جهت مشاركت در آنها و همچنين همراه كردن ترامپ 
و اعراب جهت مقابله با نفوذ ايران در منطقه، آن هم در برهه ای كه تنش شديدی بر روابط دو 

 .)mashreghnews.ir, 2017( كشور حاكم است، اشاره كرد

1. Donald Trump.
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جدول1-4: جغرافيا )در كيلومتر( )سال 2016(

مساحت زمين/ كشور
كيلومتر)مربع(

خط ساحلی/ 
كيلومتر

آبراه/ كيلومترمرز مشترک/ كيلومتر

2,149,6902,6404,2720عربستان
1,648,1952,4405,894850ايران
438,317583,8095,279عراق
309,5002,0921,5610عمان
83,6001,3181,0660امارات
17,8184994750كويت
11,586563870قطر

76016100بحرين

Source: http://www.globalfirepower.com

  از نظر وسعت سرزمينی، ايران بعد از عربستان سعودی، بزرگ ترين كشور در منطقه خليج فارس 
می باشد. اما از آنجاكه بخش اعظم كشور عربستان سعودی پوشيده از بيابان های خشك  وخالی از 
سكنه است، اين وسعت يك مزيت برای آن محسوب نمی شود و ايران به دليل برخورداری از اقليم 
كشورهای  است.  سعودی  عربستان  به  نسبت  بهتری  موقعيت  دارای  مناسب تر  طبيعی  شرايط  و 
قرار  وسعت  نظر  از  بعدی  رتبه های  در  بحرين  و  قطر  كويت،  عربی،  متحده  امارات  عمان،  عراق، 
را فراهم كرده و  نيروهای نظامی  برای  امكان عقب نشينی  دارند. سرزمين وسيع در دوران جنگ 
امكان بازسازی و سازمان دهی مجدد را به وجود می آورد. به لحاظ اقتصادی، سرزمين وسيع از نظر 
منابع سطحی و زيرزمينی قابل توجه می باشد. سرزمين وسيع ضمن آن كه می تواند نيروی انسانی 
بسياری در خود جای دهد، مسايل و مشكالت ارتباطی را نيز به دنبال خواهد داشت. تا اين قسمت 
از بررسی ها ما به مقايسه توانايی های بالقوه كشورهای خليج فارس پرداخته ايم. به گونه ای كه جداول 
فوق )جداول شماره 1 تا 4( گويای اين مطلب است. در ادامه به مقايسه توانايی های بالفعل اين 
كشورها به صورت جدول وار )جداول شماره 5 تا 8( می پردازيم و در ذيل به توضيح مختصری در 

مورد آن مبادرت خواهيم نمود.
پس از بررسی توانايی های بالقوه كشورهای منطقه خليج فارس، بايد به اين نكته توجه نمود كه 
مهمترين معيار و سنجش رفتارهای عملی كشورها قدرت بالفعل آنها است كه اين قدرت می تواند 
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با پشتوانه ای همچون قدرت بالقوه در زمين های مختلف تكميل گردد. بايد به اين نكته توجه نمود 
كه قدرت بالفعل يك دولت در ارتش )نيروی زمينی( و نيروهای هوايی و دريايی كه مستقيما آن را 

حمايت می كنند، نهفته است )ميرشايمر، 1388: 50(.
جدول شماره پنج: لجستيكی؛

جدول شماره شش: سيستم های زمينی؛
جدول شماره هفت: نيروی دريايی؛
جدول شماره هشت: نيروی هوايی.

جدول1-5: لجستيكی )سال 2016(

توان ناوگان نيروی كاركشور
بازرگانی

بنادر مهم و 
پايانه ها

پوشش 
جاده

پوشش 
راه آهن

فرودگاه های 
قابل سرويس

28,400,000763172,9278,442319ايران

11,220,000724221,3721,378214عربستان

8,900,0002344,9002,272102عراق

4,891,0006164,080043امارات

2,397,0003455,74907كويت

1,593,0002837,79006قطر

968,8005360,2400132عمان

738,000824,12204بحرين

Source: http://www.globalfirepower.com

  جمهوری اسالمی ايران دارای امكانات و تجهيزات لجستيكی ويژه ای است كه به صورت عينی و 
بالفعل برتری قابل توجهی را به آن نسبت به ديگر كشورهای رقيب در خليج فارس به ويژه عربستان 
بيشترين  ايران  می دهد.  می باشند،  مطرح  منطقه  بزرگ  قدرت هايی  به عنوان  كه  عراق  و  سعودی 
نيروی كار را نسبت به ساير كشورهای خليج فارس دارا می باشد كه اين ريشه در جمعيت بيشتر آن 
نسبت به ديگر كشورهای خليج فارس دارد. همان گونه كه ميرشايمر اذعان دارد، ميزان جمعيت و 
ثروت يك كشور مهمترين عامل در توليد قدرت بالقوه می باشد كه اين مورد در خصوص ايران كامال 
گويا است. مثال ايران دارای 28 ميليون و 400 هزار نيروی كار می باشد كه اين نيروی كار خود 
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به عنوان عنصر بالفعل در توليد قدرت ايران می باشد. از اين نظر كشورهای عربستان سعودی، عراق، 
امارات متحده عربی، كويت، قطر، عمان و بحرين در رتبه های بعد قرار دارند. از نظر توان ناوگان 
بازرگانی نيز ايران جايگاه اول در منطقه می باشد. باقی آمارها هم در جدول شماره پنج قابل مشاهده 

است.
جدول1-6: سيستم های زمينی )سال 2016(

موشك پروژكتورتريلر توپخانهتوپ خانه خودكشیادوات جنگی زرهیتانك هاكشور

1,6581,3153202,0781,474ايران

1,2105,472524432322عربستان

5452,20417710554امارات

36886198027كويت

2975,17310313659عراق

1919501516812عمان

18027713269بحرين

92464241221قطر

Source: http://www.globalfirepower.com

به  برای  راه  بهترين  زيرا  برتری در موازنه قدرت زمينی هستند؛  به دنبال  بزرگ    قدرت های 
حداكثر رساندن سهمشان از قدرت نظامی می باشد. در عمل اين به مفهوم ساخته شدن ارتش های 
دولت ها  توسط  زمينی  نيروهای  از  حمايت  برای  قوی  دريايی  و  هوايی  نيروهای  نيز  و  قدرتمند 
می باشد. اما با توجه به اينكه نيروی زمينی شكل برتر و اصلی قدرت نظامی است، كشورها آرزو 
دارند تا مهيب ترين ارتش منطقه را به خودشان اختصاص دهند )ميرشايمر، 1388: 162(. با توجه 
با ديگر  ايران در مقايسه  بايد خاطر نشان ساخت كه مطابق جدول شماره شش،  اين توضيح  به 
كشورهای منطقه دارای قوی ترين نيروی زمينی و در جايگاه اول و برتر است و كشورهای عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، كويت، عراق، عمان، بحرين و قطر، از لحاظ قدرت نظامی در رتبه های 

بعد قرار دارند.
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جدول1-7: نيروی دريايی )سال 2016(

كشور
مجموع قدرت
)شامل كمكی(

زيردريايیرزم ناوهاناوشكن هاناوچه هاناوهای هواپيمابر

398060333ايران

8000000قطر

7500020امارات
6000000عراق

5507040عربستان

3901000بحرين

3800000كويت
1600050عمان

Source: http://www.globalfirepower.com

از كشورهای خليج فارس می باشد. همان گونه كه  نيز قدرتمندتر  نيروی دريايی  ايران در زمينه    
آمار جدول هفت نشان می دهد، مجموع قدرت ايران 398 می باشد و ديگر كشورهای ذكر شده در 

رتبه های بعدی قرار می گيرند.
جدول1-8: نيروی هوايی )سال 2016(

گروه ثابت مجموع هواپيماهاكشور
حمله هوايی

حمل ونقل 
هواپيمايی

هليكوپترهای هليكوپترها
جنگنده

72224522120422عربستان
5159620919930امارات
47913720312812ايران
260159315914عراق
1092755450عمان
10627314216كويت
10425286222بحرين
861553450قطر

Source: http://www.globalfirepower.com
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  ايران در زمينه نيروی هوايی شامل تعداد هواپيماها و هليكوپترها )فارغ از نوع آنها( نيز دارای 
و  هوايی  زمينی،  نيروهای  مورد  در  تاكنون  كه  آمارهايی  اين  البته  است.  برتری  و  وضعيت خوب 
دريايی آورده شده است، مربوط به ارتش های اين كشورها می باشد. درحالی كه در جمهوری اسالمی 
آمار  اگر  و  نيروی نظامی جداگانه محسوب می شود  نيز يك  انقالب اسالمی  پاسداران  ايران سپاه 
مربوط به تجهيزات اين شاخه جداگانه را محسوب كنيم، ايران دارای رتبه اول در منطقه خواهد 
شد. آنچه به عناصر جغرافيايی، منابع طبيعی و قابليت صنعتی اهميت واقعی می بخشد، آمادگی 
نظامی است. قدرت ملی هر كشور بستگی مستقيم با وضعيت، توان و آمادگی نيروهای مسلح دارد. 
جمهوری اسالمی ايران با در اختيار داشتن نيروهای مسلح قوی و همچنين حمايت مردمی در قالب 
تشكل بسيج به  نوعی سازمان دهی شده است كه دشمنان نتوانند طمع به خاك ايران داشته باشند 
)ملكی، 1997: 25-21(. همچنين ايران از لحاظ برخورداری از روحيه قوی و تجربه كافی و انگيزه 

برای جنگيدن می تواند از موقعيت مناسبی برخوردار باشد.
حال با توجه به بررسی هايی كه به صورت آمار و ارقام در رابطه با توانايی های كشورهای خليج فارس 
كه ذكر آن رفت، می توان به اين نتيجه رسيد كه جمهوری اسالمی ايران در مجموع و با تركيب 
نمودن توانايی های بالقوه )قدرت اقتصادی و اجتماعی( و بالفعل )قدرت نظامی( در موقعيت برتر 
نسبت به ديگر كشورها قرار دارد. با توجه به اين جايگاه، كشور ايران می تواند به عنوان بازيگر مسلط 
در خليج فارس به ايفای نقش بپردازد و در واقع اين گونه می توان استدالل نمود كه ايران از منظر 
رئاليسم تهاجمی تنها كشوری است كه در منطقه خليج فارس توانايی های الزم را جهت ايفای يك 
نقش رهبری برخوردار می باشد، به گونه ای كه به عنوان هژمون بالقوه و بالفعل منطقه خليج فارس 
مطرح می باشد. حال با توجه به اين شرايط و جايگاه جمهوری اسالمی ايران است كه اياالت متحده 
آمريكا به عنوان تنها هژمون منطقه نيم كره غربی، به دنبال جلوگيری از تسلط و هژمونی جمهوری 
اسالمی ايران است و برای رسيدن به اين هدف راهبردهايی را در قبال ايران اتخاذ كرده است. به 
عبارتی اياالت متحده آمريكا در خليج فارس به دنبال جلوگيری از به هم خوردن موازنه قدرت از جانب 
يك بازيگر می باشد كه اين امر می تواند منافع و متحدان اياالت متحده آمريكا را با چالش های اساسی 
با خطر جدی مواجه  بين المللی  را در نظام  اياالت متحده آمريكا  روبه رو گرداند و جايگاه هژمونی 
سازد. اين راهبردها برای اثبات اين امر كه اياالت متحده آمريكا با استفاده و همكاری با عربستان 
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سعودی در خليج فارس به دنبال حفظ وضع موجود است. از سوی ديگر نيز حوزه امنيتی عربستان 
سعودی و ايران به عنوان دو قدرت برتر منطقه خليج فارس، متوجه اين منطقه است. خليج فارس 
و تنگه هرمز شاهرگ حياتی برای دو كشور محسوب می شود و هرگونه تهديدی در اين حوزه به 
معنای تهديد منافع ملی دو كشور است. عربستان سعودی از اين كه ايران وظيفه امنيت تنگه هرمز 
را بر عهده گيرد ناخشنود است و به همين خاطر در ترتيبات امنيتی منطقه جايگاهی برای ايران 
قايل نيست. به عالوه كشورهای محافظه كار عربی در خليج فارس كه دولت ايران خواهان همكاری 
با آنها برای تامين امنيت خليج فارس است، با ديدگاه های ايران برای تامين امنيت در خليج فارس 
مخالف اند )طارمی،1385: 96(. به همين دليل نزديكی بيشتر عربستان سعودی به آمريكا را برای 

خنثی كردن هژمونی ايران در منطقه شاهد هستيم.

رويكرد اياالت متحده آمريكا در قبال جمهوری اسالمی ايران
ايران دچار دگرگونی شد و زمينه  انقالب اسالمی روابط بين دو كشور آمريكا و  از وقوع  پس 
برای قطع روابط فراهم گرديد و از اين  پس اياالت متحده را نه يك دوست بلكه يك خطر برای خود 
ترسيم نمود. به  نحوی  كه پس از انقالب اسالمی روابط دو كشور همواره منازعه آميز بوده است و 
چالش هايی بين دو كشور به وجود آمده است )جعفری ولدانی، 1387: 42(. اياالت متحده  هرگونه 
تالش جمهوری اسـالمی ايران بـرای هويت يابی و دستيابی به قدرت موازنه در حوزه منطقه ای  را  
تهديدی عليه خود تلقی می كند . اين  ادراك  زيرساخت بـسياری از  سياست ها  و رويكردهای امنيتی 
آمريكا در  برخورد  با ايران محسوب می شود. به عبارت ديگر، آمريكايی ها هرگونه هـويت يابی ايران 
را تالشی برای تغيير  مـوازنه  قـدرت منطقه ای و چالشگری در حوزه بين المللی  می دانند )متقی، 
اقدامات آمريكا در راهبرد مهار و جنگ سرد عليه جمهوری اسالمی  1388: 14 (. می توان گفت 
ايران، دقيقا مـشابه اقـدامات آمريكا در جنگ سرد و مهار  اتحاد  جماهير شوروی سابق است.اين 
محورها عبارتند از: تضعيف بنيه اقتصادی جمهوری اسالمی؛ هجمه به افكار عمومی و تغيير نگرش 
به  ايران  برای  دست نيافتن  مـنطقه؛ تالش  در  اسـالمی  ونفوذ جمهوری  نرم  قدرت  مـهار  مـردم؛ 
فناوری پيشرفته به ويژه فناوری هسته ای؛ ايجاد تعارض و دوگانگی در حاكميت جمهوری اسالمی و 
افزايش فشارهای سياسی و نظامی )سازمند و قنبری، 1391: 19(. شواهد موجود نشان می دهد كه 
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ايران در مـحيطی بـحرانی قرار دارد. فضای سياست خارجی و منطقه ای ايران با نشانه هايی از بحران 
و تهديد پيوند خورده است. اين امر  در برخی مقاطع تاريخی به حوزه های ساختاری ايران نيز انتقال 
يافته است. در چنين شرايطی، امكان كنترل و مقابله با ايران، بـرای آمـريكا و متحدان منطقه ای 
آن كشور كاری دشوار خواهد بود . از  سوی ديگر، پيچيدگی های ساختاری و كنش سياسی ايران 
به گونه ای است كه امكان مديريت يكجانبه منطقه براساس كنش راهبردی آمريكا وجود نخواهد 
داشت. اين امر بيانگر آن است كه ايران در  بـرابر  تـهديدهای بالقوه و بالفعل آمريكا واكنش نشان 
می دهد )متقی، 1388: 65(. اما يكی از اقدامات مهم آمريكا عليه جمهوری اسالمی ايران همكاری و 
نزديكی بيشتر به عربستان به منظور برقراری موازنه در منطقه و خنثی كردن هژمونی ايران در منطقه 
می باشد. ايران و عربستان سعودی همواره به عنوان دو كشور و دو قدرت تاثير گذار جهان اسالم، در 
منطقه خاورميانه و خليج فارس مطرح بوده اند و هريك بنا به داليل مشابه و متفاوت، نقش برتری 
را برای خود در روند تحوالت منطقه ای قائل می باشند. جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی 
با توجه به ظرفيت ها و ويژگی های خود، دو بازيگر مهم و تعيين كننده در منطقه محسوب می شوند 
و جايگاه انكارناپذيری در معادالت منطقه ای دارند )خادم، 1388:  101(؛ بنابراين آمريكا سعی دارد 

با برتری و حمايت از عربستان سعودی از هژمونی ايران در منطقه جلوگيری نمايد.

راهبرد موازنه و احاله مسئوليت سعودی- آمريكايی 
بقـاي   بـراي  تهديـدي جـدي  بـه  يـك كشـور  قـدرت  افـزايش  معتقدند چـون  رئاليست ها   
كشورهاي  ديگر  منجر مي شود؛ از اين رو، كشورهاي ديگر تالش مي كنند تا افـزايش آن قـدرت  را  
با  قدرت مهار كنند. تمايل يك دولت به افزايش قدرت، در صـورت مـوفقيت  بـدان  معناسـت كه 
آن دولت، اين توان را دارد تا ساير دولت ها را تحت سلطه ي خود  قرار  دهد و بدين طريـق، آن تنوع 
بازيگران و به تبع آن آنارشي برآمده از  آن  تنوع را پايان دهد، اما چون دولت  ها  تمـايلي  بـه پذيرش 
اقـتدار بـرتر بر خود را  ندارند ، در مقابل اين گـونه حـركت هـا واكنش نشان مي دهند بـر اين مبنـا، 
اگـر در ميان دولت هايي كه با همديگر هـمسايه هـستند، يك دولت به  لحاظ مولفه هاي قدرت، به 
چنـان موقعيتي برسد كه از همسايگان  خود  بـرتر  بـاشد، آن همسايه ها يا بـه صـورت جـداگانـه و 
يـا در قـالب اتحاد و ائتـالف بـه آن برتري واكنش   نشان  مي دهند و به ابزارهاي مختلفي متوسل 
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می شوند )غالمی، پور اسماعيلی، 1393:  207-205(. اين دو راهبرد، يعنی راهبرد ايجاد موازنه 
برای جلوگيری  آنها  از  استراتژی هايی هستند كه قدرت های بزرگ  احاله مسئوليت، اصلی ترين  و 
مورد  كشورهای  موازنه،  ايجاد  با  می كنند.  استفاده  مهاجمين  توسط  قوا  موازنه  خوردن  برهم  از 
آنها  به عبارت ديگر،  می كنند.  خطرناكشان  رقيب  مهار  به  متعهد  را  خودشان  به طورجدی  تهديد 
تمايل دارند كه بار مسئوليت بازدارندگی و يا مبارزه با مهاجم را در صورت نياز بر دوش كشند. با 
راهبرد احاله مسئوليت آنها سعی می كنند تا قدرت بزرگ ديگری را وادار به كنترل و مهار مهاجم 
ترجيح  معموال  تهديد  معرض  در  كشورهای  می مانند.  باقی  حاشيه  در  خود  درصورتی كه  كنند، 
می دهند تا استراتژی احاله مسئوليت را به جای موازنه قدرت، انتخاب كنند. غالبا به اين دليل كه 
كشور احاله دهنده مسئوليت از هزينه های مبارزه با مهاجم در صورت شكل گيری جنگ در امان 
می ماند. احاله مسئوليت به معنای عدم تالش و هزينه دهی يك قدرت بزرگ برای موازنه سازی 
به ساير قدرت های بزرگ است، حال چه منطقه ای و چه  اين مسئوليت  احاله  برابر هژمون و  در 
فرامنطقه ای باشند )واعظی،1389: 28(. برای مثال، نمونه ايی از اين راهبرد را در استفاده آمريكا 
از استراتژی احاله مسئوليت، واگذاری حفظ امنيت خليج فارس به عربستان سعودی و ايران پس از 
جنگ ويتنام ميتوان اشاره كرد. در دوران حكومت شاه، همكاری ايران با اياالت متحده آمريكا برای 
تضمين امنيت در خليج فارس در چارچوب دكترين نيكسون- كسينجر صورت می گرفت )طارمی، 
1385: 9(. با ارايه دكترين نيكسون- كسينجر عربستان سعودی به عنوان ستون مالی و اقتصادی 
و ايران به عنوان ستون نظامی شناخته شد و دولت ايران به عنوان ژاندارم منطقه)قدرت منطقه ای( 
مسئوليت كنترل شوروی و مقابله با كمونيسم را بر عهده گرفت )Halliday, 2005: 124-125(؛ اما 
پس از انقالب اسالمی ايران در سال 1979 يكی از ستون های اصلی اياالت متحده آمريكا متزلزل 
گشت و دولت ايران كه در گذشته وظيفه مقابله با خطرات اياالت متحده آمريكا را بر عهده داشت، 
به عنوان خطری بزرگ برای واشنگتن ترسيم گرديد )صيقل، 1372:  138(. از جمله راه هايی كه 
اياالت متحده برای كنترل ايران در نظر گرفته است، حمايت از يك قدرت منطقه ای ديگر در مقابل 
ازاين  پس  اين نوشتار يعنی احاله مسئوليت برمی گردد.  ايران است كه اين مسئله به اصل بحث 
اياالت متحده آمريكا تالش نمود از سياست تك ستونی در جهت مقابله با ايران و به ويژه با مسئله 
صدور انقالب استفاده نمايد. البته قابل توجه است كه؛ اياالت متحده آمريكا در خليج فارس پس از 
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جنگ سرد به دنبال ايجاد تك سيستم امنيتی تك قطبی بود و اين سيستم اساسا اين گونه تنظيم 
گرديده بود كه يك كشور مقتدر، مسئوليت امنيت ساير كشورهای كوچك و داوطلب منطقه را در 
محدوده سياسی و نظامی حوزه خليج فارس بر عهده گيرد )صيقل، 1372:  138(؛ بنابراين در حال 
حاضر نيز، طرفداران نظريه نئورئاليسم در آمريكا، اعتقاد دارند كه بايد برای مهار ايران در منطقه 
خليج فارس، سياست موازنه قوا در راستای اجرای شدن راهبرد احاله مسئوليت را در پيش گرفت. 
طرفداران موازنه قوا در سياست خارجی آمريكا به اين اصل معتقد هستند كه آمريكا برای تامين 
منافع خود به  خصوص جريان آزاد نفت و انرژی منطقه بايد از سياستی حمايت كند كه هيچ بازيگر 
منطقه ای نتواند با بيشينه سازی توانايی های خود، موازنه را به هم بزند. اما بهتر است برای نيل به 
اين هدف از روش آزموده شده در خالل جنگ سرد استفاده كند. سياست آمريكا به گونه ای است كه 
سعی می كند از طريق ايجاد ائتالف و اتحاد، نوعی توازن در منطقه برقرار كند و به  نوعی از هژمونی 
يك بازيگر جلوگيری كند. در اين راستا اين سوال پيش می آيد كه: كدام يك از متحدان منطقه ای 
آمريكا در خليج فارس از استعداد الزم برای عهده دار شدن نقش رهبری ائتالف مورد حمايت واشنگتن 
برای موازنه سازی با ايران برخوردار است؟ چنين به نظر می رسد كه با خروج عراق از صحنه رقابت 
استراتژيك با ايران، قدرت ديگر منطقه ای يعنی عربستان سعودی به طور طبيعی موردتوجه آمريكا 
قرار بگيرد؛ چراكه قدرت اصلی در اين سيستم در منطقه خليج فارس بعد از انقالب ايران، عربستان 
سعودی بود. عربستان سعودی مهمترين متحد منطقه ای اياالت متحده می باشد كه به ايفای يك نقش 
اساسی در رقابت بين ايران و اياالت متحده می پردازد )Allison & Cordesman, 2010: 8(. عربستان 
سعودی تنها كشوری است كه در سال های اخير به دليل مطرح بودن »هالل شيعه«، تغيير ساختار 
قدرت در عراق و گسترش نفوذ منطقه ای ايران از انگيزه كافی برای موازنه سازی با كمك آمريكا در 
مقابل قدرت روز افزون ايران برخوردار است. عربستان سعودی ايران را تهديدی بالقوه برای موجوديت 
خود به حساب می آورد و معتقد است كه ايران به واسطه اصل مجاورت، قدرت، قابليت تهاجمی و 
نيات تهاجمی- به استناد نظريه موازنه تهديد والت- دارای پتانسيل تهديد زايی برای امنيت منطقه و 
همچنين امنيت خودش است؛ بنابراين به سمت خريدهای تسليحاتی و اعطای پايگاه نظامی به آمريكا 
روی می آورد. از بررسی رفتار استراتژيك عربستان سعودی چنين استنباط می شود كه اين دولت نيز 
اگرچه مانند اسراييل به احاله مسئوليت امنيتی خود به آمريكا عالقه مند است، اما تشكيل ائتالف در 
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برابر ايران را نيز پيگيری می كند و ترديدی نيست كه تامين موازنه درون منطقه ای به دست عربستان 
سعودی در راستای منافع بلندمدت آمريكا صورت می گيرد. در ادامه به بررسی فراز و نشيب های 

موازنه سعودی- آمريكايی پرداخته می شود.

موازنه سعودی- آمريكايی از انقالب ايران تا يازدهم سپتامبر2001 
ايران  اسالمی  پيرامونی جمهوری  در محيط  اصلی  بازيگران  از  يكی  به عنوان  عربستان سعودی 
محسوب می شود كه دارای تاثيرگذاری های قابل توجهی در عرصه تحوالت منطقه ای است. عربستان 
سعودی به دليل وسعت سرزمينی، منابع عظيم نفتی، موقعيت ژئوپليتيك و شهرهای مقدس مكه و 
مدينه و ادعای آن كشور درخصوص رهبری جهان عرب، جهان اسالم و پيوندهای راهبردی با غرب 
به ويژه آمريكا به صورت طبيعی، به عنوان رقيب منطقه ای عمده برای ايران محسوب می شود. از سوی 
ديگر، پس از انقالب اسالمی به سرعت، ايدئولوژی سياسی و انقالبی شيعه در مقابل ايدئولوژی سنی 
وهابی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفت؛ به نحوی كه هر دو ايدئولوژی مشروعيت يكديگر را 
زير سوال بردند )ذاكر اردكانی، 1390: 60(. در اين دوره و به لحاظ امنيتی، حكام  سعودی  از سياست 
صدور انقالب اسالمی ايران به ويژه در ميان جمعيت شيعه عربستان نگران بودند. به همين دليل 
عربستان سعودی نيز از همان ابتدای انقالب ايران، همسو با سياست های آمريكا، به حمايت از عراق 
در جنگ تحميلی و اقدام به جنگ تبليغاتی ضد ايران پرداخت. از طرف  ديگر  نگرانی  از بروز بحران 
در منابع انـرژی مـنطقه نـيز از سوی غرب و به  ويژه  آمريكا تـشديد می شد. سياست »موازنه قوا« 
در اين دوره در دستور كار آمريكا قرار گرفت كه با  تشكيل  شورای  همكاری خليج فارس نمود واقعی 
يافت. عربستان سعودی به همراه كشورهای كوچك خليج فارس، نقش مهم  اين  سياست را نخست در 
مقابل ايران و سـپس در بـرابر عراق به نمايش  گذاشتند. اين  سيستم  پس از فروپاشی نظام دو قطبی 
و حمله عراق به كويت با اعالم نظم  نوين  جهانی جرج بـوش پدر بـه پايـان رسيد. اياالت متحده، با 
اعالم نظم نوين جهانی، حضور  حداقلی  خود  را در اوايل دهـه 1990 تغيير داد و با اذعان به ناكارايی 
موازنه قوا )به خاطر  ناكارايی  آن در جلوگيری از دو جنگ، يعنی جنگ عراق عليه ايران و جنگ  عـراق  
عـليه كـويت(، حضور نظامی گسترده ای را در منطقه آغاز كرد. اين كشور برای اولين بار موفق شـد  
پايـگاه های  گسترده ای  در عربستان سعودی ايجاد نمايد و موافقت نامه های دو جانبه و متعدد  همكاری  
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نظامی را با اكثر كشورهای كوچك مـنطقه خليج فارس به امضا رساند. در سيستم مهار دو جانبه  نياز  به 
حضور مستقيم آمريكا احـساس می شد. سياست مـهار دو جانبه اياالت متحده، هرچند باعث  تضعيف  
دو كشور مدعی هژمونی در منطقه شد، ولی  در  عمل  از رسيدن به اهداف خـود ناتوان ماند. عالوه  بر  آن، 
حضور نظامی گسترده آمريكا در عربستان سعودی در طول دهه 1990 به همراه  اعمال  سياست های 
نارضايتی حكام  عربستان  سعودی  از حضور آمريكا را  ايران در سطح  منطقه، موجبات   تشنج زدايی 
فراهم آورد. حضور  آمريكا  همراه بـا اين سياست ها به بروز اعتراض و آشوب های اجتماعی و افراط 
گرايی  اسالمی  و ضد غربی انجاميد به طوری كـه مـشروعيت حكام پادشاهی  را  با تهديد مواجه ساخت.
گسترش تروريسم  و اوج آن يعنی حوادث 11 سپتامبر از مصاديق آن است )ابراهيمی، 1383: 570(. 

موازنه سعودی- آمريكايی بعد يازدهم سپتامبر
حوادث11 سپتامبر، زمين های اجتماعی، منطقه ای و بين المللی برای شكل گيری رويكرد گروه های 
و محافظه كاران جديد  زمانی كه جورج بوش  آورد.  فراهم  را  آمريكا  هژمون گرا در ساختار سياسی 
به  موازنه گرايی  از  عبور  به  معطوف  آمريكا  خارجی  سياست  رفتاری  نشانه های  رسيدند،  قدرت  به 
هژمونيك گرايی بود. به همين دليل زمين های سياست تغيير در ساختار بين الملل را فراهم می ساخت. 
ثبات  و  تعادل  به  نتوانست منجر  آمريكا  توسط  نظامی  نيروی  از  بهره گيری  و  رژيم  تغيير  سياست 
منطقه ای در خليج فارس گردد )Hajiyousofi, 2005: 25(. از سوی ديگر نيز، پس از حوادث تروريستی 
11 سپتامبر، به رغم آنكه عربستان سعودی كوشيد  تا  بـا  افـزايش صادرات نفت، به آمريكا در غلبه بر 
پيامدهای  بحران  پيش آمده كمك كند؛ اما انتقاد از اين كشور به دليل حمايت از بن الدن و طالبان 
كه وی را پناه  داده  بود، شدت  يافت. ضمن اينكه بايد يادآور شد پانزده نفر از نـوزده نـفری  كه در 
عمليات تروريستی 11 سپتامبر دخالت داشتند، از اتباع عربستان سعودی بودند. در واقع روابط آمريكا 
و عربستان سعودی كه نزديك  به  سـه  دهـه رو به رشد بود، به يكباره با چالش جدی روبه رو  شد. 
بزرگ ترين متحد آمريكا يعنی عربستان سعودی مورد بی اعتمادی قرار گرفته و به رغم ترميم روابط 
حد اقل  ديگر  آن نـقش سنتی را برای آمريكا ايفا  نمی كرد  )ابراهيمی، 1383:  565(. درنتيجه سيستم 
روابـط قدرت دهه 1990 كه بـا ويـژگی برجسته »مهار دوجانبه« مشخص می شد، با حوادث  11 
سـپتامبر دچـار چالش شده و با حمله آمريكا و نيروهای  ائتالف  به عراق در مارس 2003 فرو پاشـيد 
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)ابراهيمی، 1389: 15(. روابط سياسی عربستان سعودی و اياالت متحده پس از  11  سپتامبر  به سردی 
گراييد. واشنگتن، از رياض به عنوان متحد ضد و نقيض در پيكار بـا تـروريسم  نـام می برد. رياض نيز 
واشنگتن را به برهم ريختن اوضاع منطقه و جـنگ  عراق متهم می كرد.كميسيون مستقل  حقيقت ياب  
عربستان سعودی در حمايت سياسی-  پتروتروريسم  از  انتشار گزارش محرمانه ای،  با  11 سپتامبر 
معنوی از القاعده نام برد و بخش مذهبی حكومت رياض را به ترويج وهابيسم در القاعده متهم كرد. 
عربستان سعودی نيز اياالت متحده را به برهم ريختن اوضاع منطقه متهم می كرد، از جنگ اخير عراق 
به شدت انتقاد می كرد و از طرح خاورميانه بزرگ  آمريكا  و فشار آن كشور در اجرای رفـرم سـياسی و 
اصالحات اقتصادی به شدت نگران بود. ولی شاهزاده تركی الفيصل، سفير عربستان در آمريكا، معمار 
تجديد مناسبات رياض- واشنگتن به شمار می رود. وی نقش حساسی در ديالوگ  رياض- واشنگتن  بر 
سر عراق و مسايل حساس آن به ويژه نقش جمهوری اسالمی ايـران در حـمايت از شيعيان عراقی ايفا 
كرد. وی بارها با وزير خارجه آمريكا ديدار داشت و از  عمق  نـگرانی مشترك آمريكا و عربستان بر سر 
تروريسم، بنيادگرايی اسالمی و امكان تحقق حكومت جمهوری اسالمی ايران در عراق صحبت كرد و 
بـه تدريج تفاهم مشترك معطوف به اراده  مشترك بين  رياض  و واشنگتن در قبال تهديد جمهوری  

اسـالمی  ايران  در عراق و منطقه به وجود آمد ) هاديان، 1385: 90(. 
البته ذكر اين نكته خالی از لطف نيست كه توسعه شكاف در روابط آمريكا  با  اعراب  به طور كلی و 
با  عربستان سعودی  به طور خـاص و پديـدار شدن فرصت های ژئوپليتيك و ژئواستراتژيكی جديد در 
عراق و افـغانستان و مـنطقه  خليج فارس بـرای آمريكا به عنوان جايگزين های مناسب  در  برابر  عربستان 
سعودی، باعث گرديد  روابط  ايران  و عربستان و مناسبات دو كشور در زمانی كوتاه به حالت عادی 
بازگردد و الگوهايی از همكاری دو جانبه را شكل دهد، ولی متاسفانه اين دوره بسيار محدود و به 
نوعی شكننده بود )حافظ نيا و رومينا، 1384: 80(. از سوی ديگر نيز با تجديد حيات تشيع در عراق 
پيامدهای گسترده ای نه فقط بـرای تـوسعه سـياسی  آينده  عراق  بلكه  برای تحوالت فرقه ای آينده 
در خاورميانه داشت كه موازنه  قدرت را به نفع شيعيان بـرهم  زد. پيوندهای  فرهنگی و مذهبی كه 
جمعيت  شيعه را از لبنان تا پاكستان متصل می كند، بار  ديگر  اهميت شايانی يافته اسـت. پس  از دو 
دهـه اختناق حكومت های سنی، شيعيان بار ديگر حقوق بيشتر و جايگاه خود را  در  عرصه سياسی 
مطالبه می كنند )محمد پور، 1384: 273(. نگرانی های عربستان از  گـسترش  نـفوذ و قـدرت ايران، 
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باعث صف بندی  كشورهای موسوم به »محور  اعتدال « در مقابل آن شده است . هنر  فورتيگ1 سـخن از 
تـحولی بنيادين در موازنه  قوا در منطقه سخن می گويد كه از  سيستمی  سه ضلعی شامل ايران، عراق  
و عربستان  سعودی ،كه از جـنگ  جـهانی  دوم تـاكنون در موقعيت های  متفاوت  همواره دو قدرت از 
آنها در مقابل قدرت سوم به ايجاد موازنه می پرداختند به  سيستمی  دو طـرفه كه در آن قـدرت های  
بيرونی  يا حداقل  غيرعرب ، يعنی  اياالت متحده و ايران، قدرتمندترين  بازيگران هستند، تحول يافته 
است )آقايی و احمديان، 1389: 16(. به همين دليل زمانی كه بارك اوباما2 به عنوان رييس جمهور جديد 
آمريكا در ژانويه 2009 به قدرت رسيد، تالش نمود تا الگوی موازنه گرايی منطقه ای را برای ثبات در 
خليج فارس استفاده نمايد. به همين دليل شاهد حمايت های روزافزون اوباما از عربستان در منطقه 
خليج فارس هستيم؛ به صورتی كه همكاری های گسترده آمريكا با عربستان سعودی برای مقابله با موج 

هويتی و انقالبی كشورهای منطقه خاورميانه مشاهده شد )مصلی نژاد،1391:  46(. 

موازنه سعودی- آمريكايی در بيداری اسالمی منطقه خليج فارس
در منطقه خاورميانه، با توجه به تغييراتی كه به  واسطه بيداری اسالمی رخ داده است، دو كشور 
آمريكا و عربستان سعودی برای پيگيری اهداف خود، با دخالت در بحران های موجود، منافع مورد 
نظر خود را دنبال می كنند. اياالت متحده آمريكا نمی تواند توجيهی برای حضور خود در خاورميانه ای 
باثبات داشته باشد؛ بنابراين روی به سياست بحران سازی با كمك عربستان سعودی آورده است. 
ولی در منطقه خليج فارس نقشی متفاوت دارند. در اين منطقه منافع ايجاب می كند كه نقشی ثبات 
دهنده را ايفا كنند. از اين رو در اين بخش به تحوالت بحرين در جريان بيداری اسالمی و مداخالت 

عربستان سعودی و آمريكا در اين كشور اشاره می شود.
عربستان سعودی، جنبش و بيداری ايجاد شده شيعيان بحرين را در جبهه اول، بحران و چالشی 
داخلی برای خود تلقی می كند كه هرچه سريع تر بايد اين روند متوقف شود و با آن مقابله گردد. 
تنش های سياسی داخلی ايجاد شده در كشورهای عربی حوزه خليج فارس كه يك نمونه از آن ناشی 
از منزوی كردن اجباری شيعيان در اين كشورها است، ايجادكننده تهديدی جدی برای اين قبيل از 

1. Henner Fürtig.
2. Barack Obama.
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كشورها به شمار می رود و در پی اين حوادث، ادراك رهبران رژيم های عرب از ايران به عنوان آينه عدم 
امنيت داخلی )به واسطه تحرك شيعيان( در حكومت خود است؛ و با اين طرز فكر، رهبران عرب، 
جمهوری اسالمی ايران را به دخالت در سرزمين خود متهم می كنند )Cochburn, 2010: 2(. توهم 
مداخله ايران در امور بحرين برای كاهش قدرت عربستان سعودی در ميان بسياری از مقامات سياسی 
و مذهبی عربستان سعودی نهادينه شده است، به طوری كه از آن به عنوان جنگ سرد ايران و عربستان 
سعودی نام می برند. آنها حوادث بحرين را توطئه ای ايرانی و شيعی می دانند كه هدف اصلی در آن 
اين مورد )تحوالت بحرين(  كنترل جهان عرب است )Mandawi, 2011: 1(. عربستان سعودی در 
همواره سعی دارد تا در قالب بحث فرقه گرايی )شيعه و سنی( بحران ايجاد شده در بحرين را مديريت 
نمايد و با اين كار پوششی برای سركوب بيشتر پيدا نمايد )Cochburn, 2010: 2(. به همين جهت، 
حكام عربستان سعودی، بحرين و امارات، ايران را مسئول ناآرامی های موجود در منطقه خليج فارس 
و حاكميت كشورهای شورای  وحدت  به  كه  می دهند  ايران هشدار  به  به شدت  و  می كنند  معرفی 
همكاری خليج فارس احترام بگذارد. اين تاكتيك در خدمت دو هدف اساسی است كه به آن اشاره 

می شود.
رهبری  به  مخالفان  تقاضای  يا  فعاليت  تا هرگونه  قادر می سازد  را  رژيم های سنتی  اينكه  اول 

شيعيان برای انجام اصالحات را به خاطر حمايت ايران از آنها سركوب كنند.
در وهله دوم با ترسيم تظاهرات كنندگان به عنوان گروهی افراطی و نامشروع، بازی »اختالف بينداز و 
حكومت كن« را انجام دادند كه اين كار از اتحاد احزاب مخالف جلوگيری می كرد. اين دو روش به شدت 

 .)Ulrichsen, 2013: 9( در بحرين و ديگر كشورهای خليج فارس استفاده  شده است
به هرصورت اگر اين قيام ها در بحرين نهادينه شود و به سمت انقالب عليه پادشاهی پيش برود و 
جرقه هايی از اين اعتراض به مناطق شيعه  نشين عربستان سعودی منتقل شود، نه تنها در صورت بندی 
معادالت منطقه ای اثر می گذارد، بلكه اين تاثير دامن گير نظام بين الملل نيز می شود؛ به طوری كه بعد 
از به ثمر نشستن انقالب در ليبی و قطع صدور 750 هزار بشكه نفت آن برای بار دوم در هزاره سوم، 
نفت از مرز 100 دالر گذر كرد، به همين جهت وقوع هرگونه تحول بنيادينی در عربستان سعودی 
اثرات عميقی بر اقتصاد جهانی می گذارد )حجت شمامی،1390: 37(. برای رياض امنيت و ثبات در 
بحرين از جنبه های متعددی حايز اهميت است. پشتيبانی از رژيم حاكم بر بحرين به معنای حمايت از 
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تمامی پادشاهی های خليج فارس، فرستادن پيامی روشن به جمعيت شيعی خويش و مهار نفوذ ايران 
در خليج فارس است؛ همچنان كه آنتونی كردسمن1 در بيان اهميت امنيت و ثبات بحرين برای رياض 
می نويسد: »عربستان سعودی پل ملك فهد ميان بحرين و سرزمين سعودی را بيشتر برای تضمين 
امنيت اين جزيره در برابر شورش های داخلی و تهديد مورد ادعای ايران ساخت«. با اين حال سعودی ها 
به دليل تمركز بر احتمال تسری گسترده اعتراضات به درون عربستان سعودی، به مدت سه هفته از 
آغاز بحران بحرين، در آن مداخله نكردند و در واقع بر دگرگونی های داخلی تمركز كردند. در اين ميان 
گزارش هايی در ارتباط با اولتيماتوم عربستان سعودی به حكومت بحرين منتشر شد. بر مبنای اين 
اولتيماتوم، سعودی ها دو هفته به پادشاه و وليعهد بحرين فرصت دادند تا بحران را از طريق گفت وگو با 
مخالفان مرتفع سازند. اما سپری شدن اين دو هفته و عدم رسيدن دو طرف بحرينی به توافق موجب 
مداخله عربستان سعودی شد )احمديان، 1390: 89(. درنتيجه، سفر رابرت گيتس2 وزير دفاع آمريكا 
به بحرين در تاريخ 11 مارس 2011 را می توان نمادی از توافق و موازنه گرايی عربستان سعودی با 
آمريكا برای اعزام نيروی نظامی به بحرين دانست. طبعا چنين امری بر توازن قدرت منطقه ايی ايران 
در حوزه خليج فارس تاثير گذار بوده است )مصلی نژاد، 1390: 141(. به نظر می رسد دولت آمريكا 
به تجاوز نظامی عربستان سعودی و سركوب مردم بحرين چراغ سبز نشان داده است تا پايگاه های 
نظامی خود را حفظ كند، اما زمانی كه ابزار زور و از بين بردن چهره دموكراسی ناكافی و نامناسب 
تلقی شد، با توجه به عدم موفقيت خود در اداره و كنترل افغانستان و عراق، اين بار راه را در خروج 
پايگاه های خود از بحرين به عمان يافت و از اين رو تالش كرد با مديريت بحران، تحوالت خاورميانه را 
به سمتی هدايت كند كه در نهايت اوال دولت هايی كه جانشين حكومت های وابسته پيشين می شوند، 
پيرو دموكراسی و حكومت های سكوالر غربی باشند و ثانيا تضادی با اسراييل و انديشه های ليبراليستی 
غرب نداشته باشند. در اين شرايط، آمريكا از تحوالت پيش آمده استقبال می كند و به رغم حمايت های 
پيشين از دولت منامه، مجبور به محكوم كردن خشونت های دولت عليه معترضان می شود. بر همين 
اساس باراك اوباما به  شخصه از شاه بحرين درخواست خويشتن داری كرد و خشونت های دولت بحرين 
عليه معترضان اين كشور را محكوم كرد. تماس تلفنی اوباما با »حمد بن عيسی آل خليفه« شاه بحرين 

1. Anthony Cordesman.
2. Robert Gates.
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درست در روزی صورت گرفت كه واشنگتن در دوراهی حمايت از دولت هم پيمان خود و ميل و اشتياق 
معترضان اين كشور كه به دنبال حقوق خود بودند، گرفتارشده بود. اوباما در اين تماس تلفنی به شاه 
بحرين هشدار داد كه آمريكا معتقد است ثبات در بحرين كه مقر ناوگان پنجم آمريكا می باشد، به 

.)Abdullah, 2012: 18( اصالحات سياسی بستگی دارد
است.  خليج فارس  حاشيه  در  كشور  اين  موقعيت  از  فراتر  بحرين  تحوالت  اهميت  اين رو  از 
بحرين به عنوان پيشتاز تغييرات بنيادين در خليج فارس است. لذا لشكركشی عربستان سعودی در 
سال 2011 و تالش خنثی اين كشور برای ايجاد يك اتحاديه در بين كشورهای شورای همكاری 
خليج فارس به معنای وجود نگرانی در ميان آن كشورها و علی الخصوص عربستان سعودی است كه 
اگر همسايه شرقی آن با بی ثباتی و تحوالت بنيادين روبه رو شود، ضمن از دست دادن يك متحد 
استراتژيك، موج تحوالت به درون مناطق شرقی و شيعه  نشين اين كشور سرازير می شود و به تبع 
آن منجر به تغييرات ساختاری در جامعه عربستان سعودی می شود. اين امر به ويژه زمانی از اهميت 
ويژه ای برخوردار می گردد كه رقابت برای قدرت و نفوذ در خليج فارس بين دو قدرت منطقه ای و 
از  برای جلوگيری  لذا  برقرار است.  ايران  ايدئولوژيك يعنی عربستان سعودی و جمهوری اسالمی 
افزايش قدرت رقيب، عربستان سعودی دو بار در سال های 1990 و 2011 اقدام به سركوب مخالفان 
بحرين نمود و اين پيام را به رقيب خود و معترضين انعكاس داد كه برای حمايت از سلسله حكام 
ديگر خليج فارس از هيچ گونه تالشی دريغ نخواهد كرد. از طرف ديگر عربستان سعودی عالوه بر 
نفوذ سياسی و امنيتی در بحرين، از ابزار اقتصادی برای اعمال  نفوذ در اين كشور برخوردار است كه 

.)Mills, 2012: 18( آن را از طريق ميدان نفتی ابوصفاء اعمال می كند
  آنچه بر نگرانی عربستان سعودی از تحوالت بحرين افزوده است، وجود بزرگ ترين و طوالنی ترين 
جنبش اعتراضی در تاريخ معاصر عربستان سعودی در مناطق شرقی اين كشور است كه بارها با 
انتشار اعالميه هايی حمايت خود را از شيعيان بحرين اعالم كرده اند. شيعيان عربستان سعودی همانند 
 Matthiesen,( از تبعيض های نظام مند و سركوب آل سعود رنج می برند همتايان خود در بحرين 
629 :2012(. مسئله ديگری كه برای عربستان سعودی در مورد تحوالت بحرين بسيار حايز اهميت 

است، مقابله با ايران است. زمانی كه فدراسيون عربی كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس از سال 
1970 با اضافه شدن سه كشور قطر، بحرين و امارات متحده عربی به جمع كشورهای عربستان 
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سعودی، كويت و عمان پيوستند، يك جبهه جديد در جنوب حاشيه خليج فارس تشكيل شد. اين 
جبهه تا زمانی كه حكومت پهلوی، متحد استراتژيك آمريكا، در ايران بر سركار بود، نمود ويژه ای 
نداشت. اما با پيروزی انقالب اسالمی ايران و تاسيس نظام جمهوری اسالمی با آموزه های شيعه، اين 
جبهه بيشتر خود را آشكار كرد. وجود حكام سنی مذهب در رأس اين كشورها و وجود گروه های 
دارای نفوذ وهابی سلفی در اين كشورها عمال ايران را با اين كشورها وارد يك تضاد فكری و عقيدتی 
كرده است. عربستان سعودی خطر بهره برداری ايران از تغيير رژيم در بحرين را علت اصلی مداخله 
در بحرين عنوان كرده است )ابراهيمی، 1391: 116(؛ بنابراين از ابتدای شكل گيری تحوالت انقالبی 
در خاورميانه، عربستان سعودی به عنوان كشوری كه مدافع وضع موجود و هراسان از اين تحوالت است، 
سعی كرد تا در روند اين تحوالت در كشورهای درگير خلل ايجاد كند و انقالبيون را از خواسته هايشان 
منصرف گرداند؛ دخالت مستقيم نظامی در بحرين در حمايت از آل خليفه در مقابل انقالبيون، بارزترين 
نمود اين نوع نگاه آل سعود به تحوالت منطقه بود. درنتيجه از نظر نگارنده، در بحران های شكل گرفته 
در خاورميانه موسوم به بيداری اسالمی به ويژه در خليج فارس، ما شاهد بازخوانی دوباره ايی از موازنه 
سعودی- آمريكايی هستيم كه با شدت و حدت بيشتر نسبت به گذشته از قدرت گيری شيعيان در 
منطقه جلوگيری به عمل می آورند. همانگونه كه توضيح داده شد، مداخله مستقيم عربستان سعودی 
در بحرين با چراغ سبز آمريكا آغاز شد. به تعبيری می توان مداخله عربستان سعودی در بحرين را 
نقطه عطف ديگری از موازنه سعودی- آمريكايی دانست كه مانع هويت يابی شيعيان بحرين و كاهش 
چرخش قدرت به سمت جمهوری اسالمی ايران شوند؛ از طرفی، گونه ديگر از احاله مسئوليت آمريكا 
با بازيگری عربستان در خليج فارس را می توان در مداخله مستقيم اين كشور در بحرين شاهد بود. در 
حال حاضر نيز حمايت همه جانبه عربستان سعودی از داعش در مناطق استراتژيكی جمهوری اسالمی 
ايران و همچنين حمالت مكرر عربستان سعودی به يمن اين هدف را به گونه ای ديگر تعقيب می نمايد. 

نتيجه گيری
در قرن بيست و يكم آمريكا از استراتژی احاله مسئوليت جهت كنترل و مهار متخاصمين و دفع 
دشمنان استفاده می نمايد. از مهمترين خطرهايی كه در قرن بيست ويكم برای منافع ملی آمريكا 
در خليج فارس متصور شده است، جمهوری اسالمی ايران می باشد؛ بنابراين آمريكا در پی كنترل 
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مسئوليت  احاله  زمينه،  اين  در  آمريكا  اصلی  استراتژی های  از  يكی  است.  كشور  اين  قدرت  مهار 
واشنگتن،  مقامات  نظر  از  می باشد.  سعودی  عربستان  وسيله  به  ايران  اسالمی  جمهوری  مهار  و 
عربستان سعودی توانايی الزم را برای كنترل ايران دارد؛ بنابراين عربستان سعودی بايد در مقابل 
ايران، چه در زمينه مالی و چه در زمينه نظامی تجهيز گردد. اياالت متحده تالش كرده است ايران 
را برای عربستان سعودی خطری منطقه ای ترسيم نمايد. اين تصور موجب می شود كه عربستان 
سعودی در كنترل ايران به نفع خود و اياالت متحده مصمم گردد. در جنگ سرد، سياست آمريكا 
از جنگ سرد،  اما پس  بوده است،  بر سياست دو ستونی نيكسون- كسينجر  در خاورميانه مبنی 
اين سياست به سياست تك ستونی تغييريافته و از اين  پس عربستان سعودی است كه حفظ وضع 
موجود را برای آمريكا به ارمغان می آورد. از سوی ديگر نيز، با توجه به بررسی هايی كه به صورت 
آمار و ارقام در رابطه با توانايی های كشورهای خليج فارس كه ذكر آن رفت، می توان به اين نتيجه 
رسيد كه جمهوری اسالمی ايران در مجموع و با تركيب نمودن توانايی های بالقوه )قدرت اقتصادی 
و اجتماعی( و بالفعل )قدرت نظامی( در موقعيت برتر نسبت به ديگر كشورها قرار دارد. با توجه به 
اين جايگاه، كشور ايران می تواند به عنوان بازيگر مسلط در خليج فارس به ايفای نقش بپردازد. بدين 
ترتيب آمريكا سعی دارد به واسطه عربستان سعودی به مهار ايران دست يابد. در اين مقاله سعی شد 
اين راهبرد را در سه مقطع مورد بررسی قرارداد. دوره اول، موازنه سعودی- آمريكايی از انقالب ايران 
تا يازدهم سپتامبر2001 می باشد، در اين مقطع عربستان سعودی همسو با سياست های آمريكا، 
به حمايت از عراق در جنگ تحميلی و اقدام به جنگ تبليغاتی ضد ايران پرداخت. از طرف  ديگر  
سياست »موازنه قوا« در اين دوره در دستور كار آمريكا قرار گرفت كه با  تشكيل  شورای  همكاری 
خليج فارس نمود واقعی يافت. دوره دوم موازنه سعودی- آمريكايی از يازدهم سپتامبر است، روابط 
آمريكا و عربستان كه نزديك  به  سه  دهه رو به رشد بود، به دليل حمايت های عربستان از بن الدن 
به يكباره با چالش جدی روبه رو  شد. در اين مقطع حوادث 11 سپتامبر، زمينه را برای شكل گيری 
رويكرد گروه های هژمون گرا در ساختار سياسی آمريكا را فراهم آورد. درنتيجه سيستم روابط قدرت 
با حادثه  11 سـپتامبر  بـا ويـژگی برجسته »مهار دوجانبه« مشخص می شد،  در دهه 1990 كه 
دچـار چالش شده و با حمله آمريكا و نيروهای  ائتالف  ديگر  به عراق در مارس 2003 فرو پاشـيد. 
روابط سياسی عربستان سعودی و اياالت متحده پس از  11  سپتامبر  به سردی گراييد؛ درنتيجه در 
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اين مقطع موازنه سعودی- آمريكايی روبه افول رفت. اما با رياست جمهوری بارك اوباما دوباره شاهد 
بكارگيری موازنه سعودی- آمريكايی در منطقه هستيم. مقطع سوم به موازنه سعودی- آمريكايی 
است؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بحرين  تحوالت  به  ويژه  نگاه  با  خليج فارس  اسالمی  بيداری  در 
دوباره  تجديد  و  مسئوليت  احاله  از  ديگر  نمونه ای  بحرين  در  عربستان  مستقيم  مداخله  بنابراين 
موازنه سعودی- آمريكايی در منطقه می باشد. درنتيجه، اياالت متحده آمريكا در منطقه خليج فارس 
اصلی خود در منطقه  راهبرد  به عنوان  را  اين سازوكار  و  بوده است  به دنبال موازنه محلی قدرت 
خليج فارس دنبال نموده است. بدين معنا كه آمريكا در راستای جلوگيری از برهم خوردن موازنه در 
منطقه خليج فارس از كشورهای خود منطقه استفاده نموده است و در واقع به حمايت از موازنه گری 
داخلی پرداخته است. با بررسی توانايی های كشورهای منطقه خليج فارس، اين امر ثابت شد كه تنها 
كشوری كه توانايی تبديل  شدن به يك هژمون منطقه ای را دارد، جمهوری اسالمی ايران می باشد؛ 
بنابراين آمريكا نمی تواند حضور يك هژمون منطقه ای، آن هم در منطقه ای كه منافع بسياری را برای 
خود تعريف كرده است برتابد، بنابراين سعی در ايجاد موازنه عليه ايران توسط كشورهای منطقه 
كرده است. در ميان كشورهای منطقه، كشوری كه بيشترين توانايی را برای انجام اين موازنه دارد 
و كشورهای ديگر هم به نوعی گوش به فرمان آن هستند، عربستان سعودی است. به همين جهت 
آمريكا با راهبردی با نام احاله مسئوليت، وظيفه اين موازنه سازی را به عربستان سعودی كه خارج 
از مسايل ذكرشده، دارای بيشترين اختالفات ايدئولوژيك با ايران است، سپرده است. اين الگويی 
است كه اياالت متحده آمريكا با متحد استراتژيك خود به طور اساسی و صرفا در منطقه خليج فارس 
دنبال می كند و تاكنون نيز ادامه داشته است. از سوی ديگر نيز، كاربرد اين راهبرد در منطقه باعث 
تعميق افتراق و عدم همكاری و انسجام در منطقه شده است. همانگونه كه ذكر شد در مقطع زمانی 
كوتاهی كه موازنه سعودی- آمريكايی رو به افول بود شاهد همكاری های ايران و عربستان در منطقه 
بوديم. درنتيجه در صورت عدم وجود اين موازنه می توان در منطقه شاهد همكاری بين كشورهای 

منطقه و خليج فارس باثبات و امن تری را انتظار داشته باشيم.
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