تعامالت سعودی -چینی و پیامدهای آن برای
امنیت ایران
فریبرز ارغوانی پیرسالمی
فاطمه فروتن

*

**

چکیده
یکی از حوزههای مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی و منطقه ای ایههراا از ازههاز هههداره

یه

میالدی تعامالت رو ب افدایش چین و عربستاا سعودی بوده است .ه ف مقال حاضههر در
کنار توصیف رون های منجر ب توسع روابط چین و عربستاا سعودی پاسخگویی ب ایههن
سؤال بوده ک «گسترش روابههط چههین یکههی از ه رتهای بههدرن نددیه
عربستاا سعودی مهمترین ر یب منطق ای ایههراا از ازههاز هههداره

به ایههراا و

یه مههیالدی چه

پیام های امنیتی برا ی ایراا ب همراه داشت است؟» این مقال ضمن اذعاا به روابههط رو
ب افدایش دو کشور در حوزههای موضوعی مختلف و با اتکا بر روش توصیفی -تبیینی بههر
این نظر بوده ک توسع روابط چین و عربسههتاا میتوانه بهها انههدوای ایههراا و پیامه های
امنیتی در سطوح ملی ،منطق ای و بینالمللی همراه باش  .یافت های پهههوهش نشههاا داده
است ک این رابط فداین ه در سطح ملی و در دو بخش ا تصادی زمین را برای اسیب ب
ایراا در انتقال انرژی و ذب سرمای خار ی و در حوزه سیاسی ،تضعیف تواا دفههاعی و
تثبیت تلقی ته ی محور از ایراا را فراهم میکن  .این روابههط در سههطح منطقه ای باعه
تغییر توازا رت منطق ای ب زیاا ایراا و انفعال اگاهانه بیشههتر چههین در بحرااهههای
منطق ای ش ه است و در نهایت میتوان در عرص بینالمللی زمین نهادین ش ا بیشههتر
چین در نظم مو ود بینالمللی و افدایش تواا ا ماعسازی امریکا و متحه اا منطقه ای
اا علی ایراا را ب خصوص در شرایط بحراا مهیا کن .
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مقدمه
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمتریی منرا ج اهران از ان رههای مختلر

هرویتی

(سابقه تمدنی و تعدد میاکز و خاستگاههای مذاهب بزرگ) ،ژئوپلیتیک (قیارگییی
در حدفاصر اروپرا و یسرریا) و ژئواکونومیرک (بازارهرای بررزرگ و یخرایی ع رریم
هیدروکیب ) همواره محور تواه قدرتهای بزرگ غیبی و یسیایی بوده و در ایر
بی یخایی ع یم انیژی بیشرتیی اووویرر را بریای سرایی کشرورها داسرته اسرر
به وریکه خاورمیانه تا سال  2018با در اختیار داسرت  28درصرد یخرایی گرازی
کش سده اهان (معادل  36تییلیون متیمکعب) و  48/3درصد یخرایی نترر دنیرا
( )LNG Industry magazine, 2018 NSenergy,2019بیشتیی اذابیر را بیای تداوم
روند توسعهیافتگی کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه داسته اسر.
چی نیز بهعنوان کشوری یسیایی که از سه دهه پیش در مسیی فیایند صرنعتی
سدن و رسد اقتصادی قیار گیفته اسر ،بهمن ور تداوم توسرعه اقتصرادی خرود در
یینده و همچنی اراده ادی ین در تغییی س د مصیفی انیژی و کاسرت از مصری
منابع بهسدت یالینده زغالسنگ ،به یخایی هیردروکیبنی فیاوانری نیازمنرد اسرر و
همی امی س ب تواه بیش از پیش ایر کشرور بره خاورمیانره و تر ب ین بریای
بیقیاری رابطه با کشورهای ای منطقه سده اسر اما با یغاز هزاره ادید مری دی،
از میان کشورهای مهرم خاورمیانره ایر عیبسرتان سرعودی بروده کره توانسرته در
چیخشی یسکار نس ر به گذسته تواه چی را به خود الب کند.
بنابیای چی و عیبستان سرعودی کره در گذسرته بره علرر بعرد مسرافر و
تتاوتهای ایدئوووژیک فاقد هیگونه روابط مؤثی با یکدیگی بودند ،اکنون ع وه بی
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توسعه روابط سیاسی ،به بسط روابط خود در حوزههایی همچون انریژی ،تارارت
و تسلیحات پیداختهانرد و وابسرتگی متقابر ینهرا بریش از گذسرته سرده اسرر
به وریکه دوور چی تیایح میدهد در سیایط کنونی کره ایریان برا تحییمهرای
اقتصادی و سیاسی گستیده سازمان مل متحد و ایاالت متحده یمییکا موااه سرده
اسررر و احتمررال دارد نتوانررد در یینررده نیرراز فزاینررده چرری برره یخررایی و منررابع
هیدروکیبنی را بییورده کند ،بهاای اییان به عیبستان سعودی اتکا کند زیریا ایر
کشور وعده عیضه ام انیژی را به چی داده اسر .ای امی میتواند امنیرر ایریان
را هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای و اهانی تحراوشعاع قیار دهد .ایر
ادعا با اتکا به ای متیوض اساسی صورت میگیید که عیبستان سعودی مهمتریی
رقیررب منطقررهای ایرریان در خاورمیانرره اسررر و نقشرری اساسرری را در مررداخ ت
فیامنطقهای قدرتهای بزرگ غیبی ایتا میکند .از اانب دیگی چی در چنرد دهره
اخیی یکی از کشورهایی بوده که در حوزههای موضوعی مختل

روابط فزاینردهای

با اییان داسته و از ای حیث نزدیکی ای دو کشور به یکدیگی قطعراً بری مناسر ات
هی یک از ینها با اییان مؤثی خواهد بود و میتواند در سطوح مختل

بیای ایریان

با پیامدهایی همیاه باسد.
بی ای اساس ،با تواه به نقشی که توسعه روابط چری و عیبسرتان سرعودی
میتواند بی امنیر اییان داسته باسد ،مقاوه حاضی به دن ال ارائه پاسخ به ای پیسرش
اسر که گستیب روابط چی (بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ نزدیک به ایریان)
و عیبستان سعودی (مهمتیی رقیب منطقهای اییان) از یغاز هزاره ادیرد مری دی
چه پیامدهای امنیتی بیای اییان به همیاه داسته اسر؟ ای مقاوره ضرم ایعران بره
روابط رو به افزایش دو کشور در حوزههای موضوعی مختل

و با اتکرا بری روب

توصیتی -ت یینی در قاوب فیضیه بری ایر ن ری اسرر کره توسرعه روابرط چری و
عیبستان میتواند با انزوای اییان و پیامدهای امنیتری در سرطوح ملری ،منطقرهای و
بی اومللی همیاه باسد .به بیانی دیگی ،ایر رابطره فزاینرده در سرطح ملری و در دو
بخش اقتصادی زمینه را بیای یسیب به ایریان در انتقرال انریژی و ارذم سریمایه
خارای و در حوزه سیاسی تضعی

تروان دفراعی و ت یرر تلقری تهدیردمحور از
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اییان را فیاهم میکند .ای روابط در سطح منطقرهای باعرث تغییری تروازن قردرت
منطقهای به زیان اییان و انتعرال بیشرتی چری در بحیانهرای منطقرهای سرده و در
نهایر در عیصه بی اومللی میتواند زمینه نهادینه سدن بیشتی چی در ن م موارود
بی اومللی و افزایش توان ااماعسازی یمییکا و متحدان منطقهای ین علیه ایریان را
بهخصوص در سیایط بحیان مهیا کند.
در راستای بیرسی ای ادعا ،ای مقاوه در چند بخش سامان مییابد در بخرش
نخسر با اتکا به رویکیدی ن یی بره نقشری اسراره خواهرد سرد کره قردرتهای
فیامنطقهای همچون چی میتوانند در مسیی تأمی منافع و اهدا

خویش در ایااد

توازن منطقهای میان ریاض و تهیان داسرته باسرند .بخرش دوم در قاورب بحرث از
بیرسی روندها و دالی توسعه روابط چی و عیبستان سعودی بره روابرط ایر دو
کشور در ق

و بعد از بازه زمانی مدن ی مقاوه خواهرد پیداخرر .در ایر قسرمر

روابط چی و عیبستان در سه حوزه تاارت ،انیژی و تسلیحات بیرسری و نشران
داده میسود که روابط میان ای دو کشور در حداق هزاره ادید گسرتیدهتی سرده
اسر .سیاناام در بخش سوم به تأثیی ای رابطه بری امنیرر ایریان در سرطح ملری،
بهویژه در حوزههای سیاسی و اقتصادی و سطوح منطقرهای و بی اومللری پیداختره
میسود.
 .1چارچوب نظری
مطررابج یموزههررای رئاویسررتی ،مهمترریی اصررول و م ررانی ین را میترروان در
دوورمحوری ،حاکمیرمحوری ،قدرتمحوری و اهمیر موازنه قوا م نی بی ت ب
هی واحد بیای افزایش قدرت خود بهگونهای معیفری کرید کره در رقابرر قردرت
بازنده ن اسد

(pp 43-5

 ،)Chiaruzzi,2012,هی دووتی پیوسته در ت ب اسرر ترا در

فضای ینارسیک ن ام بی اومل با تعقیب سیاسر قردرت بره تقویرر تواناییهرای
خویش و تأمی منافع ملی و امنیر خرود برریدازد و ای گونره بقرای خرود را نیرز
تضمی کند .بی اساس چنی عقایدی ،هی دووتی بیای تأمی بقرا و تضرمی امنیرر
خویش به انگ با دیگی دوورها روی مییورد (گییتیتس ،1391 ،ص  )46اما برا
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یح ن ییه امنیر منطقهای 1در دهه  1980از سروی براری بروزان ،2صحروسرقم
ن ییات واقعگیا مورد انتقاد ادی قیار گیفرر زیریا در ن ییره امنیرر منطقرهای،
دغدغهها و نگیانیهای امنیتی گیوهی از دوورها ینچنان به یکدیگی پیوند خورده
اسر که مسائ میبوط به امنیر ملی ینهرا را نمیتروان اردای از یکردیگی مرورد
بیرسی قیار داد به ای معنا که در هی ماموعه امنیتی منطقهای ،کشورهایی وارود
دارند که نگیانیهرای امنیتری مشرابهی دارنرد و بره وحراخ تراریخی ،اغیافیرایی و
فیهنگی از سینوسر نس تاً مشتیکی بیخوردارند .ینها بهمن ور تأمی امنیر ملی و
بقای خویش و متناسب برا دغدغرههای امنیتری مشرتیکی کره دارنرد ،بره پرذییب
ماموعهای از قواعد و سازوکارها ت در میدهند .بی ای اساس ،نمیتروان امنیرر
هی کشور را به امنیر ملی ین محدود کید بلکه میبایسر امنیر هری کشرور را بره
وحاخ منطقهای مورد بیرسی قیار داد زییا میان واحدهای متعلج به یرک ماموعره
امنیر منطقهای ،وابستگی متقاب امنیتی واود دارد که بی اساس ین ،هیگونه تغییری
و تحول امنیتی در یک واحد به دگیگونی در موقعیر سرایی اعضرای ین ماموعره
منتهی خواهد سد (بوزان ،1378،صص  29-45بروزان و ویرور ،1388،ص )16
بنابیای  ،بیخ

ن ییات واقعگیا ک سریک و سراختاری کره در ین امنیرر یرک

دوور متضم ناامنی دیگی دوورهاسرر ،در ن ییره امنیرر منطقرهای ،امنیرر هری
دوور به امنیر همه دوورهای حاضی در یک ماموعه امنیتی وابسرته اسرر و بری
ای اساس ،نمیتوان امنیر یرک دوورر را بردون درل اوگروی وابسرتگی متقابر
ماموعه امنیتری ین دوورر متواره سرد .رج ایر ن ییره ،قردرتهای برزرگ و
فیامنطقهای که درصدد دستیابی بره اهردا
دوردسر و منا ج ا یا

و منرافع ملری خرود در سریزمی های

هستند ،در صورتی کامیام خواهند سد که منطقه هرد

ینها از امنیر بیخوردار باسد زییا تحقج امنیر مدن ی ینها درگیو امنیرر همران
منطقهای اسر که ای قدرتهای بزرگ به ین چشم دوختهاند بنابیای اگری در ین
منطقه ،میان قدرتهای منطقهای تنازع و کشمکش حاکم باسد ،قردرتهای برزرگ
1. Regional Security
2. Barry Buzan
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دسربهکار سده تا با بهیهگییی از اوگوهای دوستی و دسمنی که از عناصری اصرلی
ن ییه امنیر منطقهای اسر ،با ایااد توازن میان قدرتهای منطقهای مسیی را بریای
تحقج اهدا  ،منافع و امنیر ملی خود هموار کنند (بوزان ،1378،ص .)215
بی همی اساس چی بهعنوان یک قدرت فیامنطقهای منافع و اهدا
را بهگونهای تعیی

خرویش

کیده اسر که در عم امنیر خود بهخصوص امنیر انیژی و

اقتصادی خود را بیکنار از خاورمیانه نمیبیند ،زییا ایر کشرور برهمن ور اسرتمیار
فیایند توسعه اقتصادی خود نیازمند یخایی و منابع انریژی موارود در ایر منطقره
اسر و از یفری بره کمرک ایر منطقره میتوانرد نقرش پیرنرگتیی را در امرور
بی اومللی ایتا کند و حقوق حاکمیتی خود را بی تایوان مشریوعیر بخشرد امرا از
یناا که میان قدرتهای منطقرهای ایر ماموعره امنیتری یعنری ایریان و عیبسرتان
سعودی روابطی سید و گهگاه متنازع و سیسرار از کشرمکش بیقریار اسرر ،ایر
کشور نمیتواند چندان در مسیی تحقج اهدا

خویش موفرج عمر کنرد .بری ایر

اساس ،ای قدرت بزرگ ت ب میکند تا با ایااد نوعی موازنه م ل ی و برا حضرور
خود توازن میان ریاض و تهیان را بهم ابه قدرتهای منطقرهای خاورمیانره بیقریار
ساخته و از قِ

ین امنیر الزم را در ای منطقه بیای تحقج اهدا

خرویش فریاهم

کند و از ای اهر روابط همزمان با تهیان و ریاض بیای ای کشور دارای اهمیر
بوده و ای روند نیز بیای قدرتهای منطقهای از امله اییان برا پیامردهایی اردی
همیاه خواهد بود.
 .2روابط چین و عربستان سعودی؛ دالیل و روندها
«مائو زدونگ» 1ره ی چی

ی سالهای  1941-1942اهمیر خاورمیانه و بیقیاری

رابطه با کشورهای ای منطقه را دریافتره برود و از ایر منطقره برا عنروان «منرا ج
حائ » 2یاد میکید ،اما تا اوایر دهره  ،1950ایر کشرور و کشرورهای خاورمیانره
بهخصوص عیبستان سعودی به بیقیاری رابطه با یکدیگی چندان رغ تری نداسرتند
به وریکه عیبستان سعودی در سال  1949از به رسمیر سناخت چی خرودداری
1. Mao Zedong
2. Intermediate Zones
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کید زییا ع وه بی بعد مسافر که مانع سرناخر دقیرج ایر کشرورها از یکردیگی
میسد ،چی حکومر عیبستان سعودی را دن اوهرو و تحر نتوی غیم میدانسر
درحاویکه خود به مقاومر علیه غیم بیخاسرته برود .از ایر گذسرته ،تقاب هرای
ایدئوووژیک میان عیبستان سعودی و چی به علر گیایش عیبسرتان سرعودی بره
اس م و گیایش چی به کمونیسم از دیگی موانع بیقیاری رابطه میان ای دو کشور
بود .او ته ن اید از تتاوت نوع ن ام سیاسی حاکم بی دو کشرور غافر سرد زیریا در
زمانی که در عیبستان سعودی یک حکومر سلطنتی بیقیار سده برود ،چری یرک
انق م پیووتاریرایی را از سری گذرانرده برود (امیردوارنیا ،1369 ،صص )17-19
بنابیای  ،گیچه چنی تتاوتهایی مانع بیقیاری روابط ای دو کشور میسد امرا برا
باز سدن درهای کشور چی به روی اهان خرار از دهره  ،1970ایر دو کشرور
درصدد بیقیاری رابطه برا یکردیگی بییمدنرد .گیچره در ابتردا ینهرا فاقرد روابرط
دیرلماتیک بودند اما پیوندهای غییرسمی میان ینها در سه حوزه صرورت گیفرر
به ای صورت که در اواخی دهه  1970مسلمانان چی توانستند به مکه ستی کننرد.
همچنی در اوای دهه  ،1980کاالهای چینی به بازارهای سعودی وارد سدند و در
نیمه دوم دهه  ،1980ارتش عیبستان سعودی بهوسیله موسرکهای دوربرید چینری
تاهیز سد .درنهایر ،در دهه  ،1990رسماً روابط دیرلماتیک میران دو کشرور یغراز
سد (.)Altamimi,2014, p 1
در ای بازه زمانی نگاه چینیها به توسعه روابط با عیبسرتان سرعودی بهم ابره
یک فیصر در حال او گییی بود .فیوب تسلیحات به عیبستان سعودی با هرد
تأمی ارز خارای مورد نیاز بریای اسرتمیار فیاینرد نوسرازی ،بازداسرت عیبسرتان
سعودی را از بیقیاری روابط دیرلماتیک با تایوان و درنهایرر ،نیراز روزافرزون بره
منابع انیژی ( )Bin Huwaidin,2008, p 70مهمتیی محورهرایی بودنرد کره در ایر
زمان باعث تواه چی به توسرعه روابرط برا عیبسرتان میسرد .متقراب ً چری نیرز
توانسر تواه عیبستان سعودی را به خود الب کند زییا ریاض ،در پی دسرتیابی
به بازارهای استیاتژیک چی بود و از یناا که در دهه  1990در داخ ای کشرور،
انتقادهایی از روابط نزدیک عیبسرتان سرعودی و واسرنگت صرورت گیفتره برود،
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بهویژه پس از حم ت تیوریستی یازده سرتام ی  ،2001روابط عیبستان سعودی برا
واسنگت دچار افروخیزهایی سده برود و عیبسرتان سرعودی تر ب میکرید بره
توسعه روابط خود با قدرت بزرگ دیگیی غیی از ایاالت متحده یمییکا برریدازد .از
ای رو عیبستان سعودی نیز توسعه روابط با چی را در دستور کار خویش قیار داد
(.)Altamimi,2012, p 3
روابط میان چی و عیبستان سعودی با دیدارهایی که میان مقامرات عاویرت ره
ای دو کشور صورت میگیفر ،بیش از پیش افزایش یافر به وریکره برا سرتی
«ایانگ زمی » ،1رئیس امهور چی به عیبستان سعودی در سرال  1999و متقراب ً
ستی «ع داهلل ب ع داوعزیز» ،پادساه عیبستان سعودی به چی در سرال  ،2006ایر
روابط به او خود رسید ( )Daojiong & Meidan,2015, p 7زییا از زمان بیقریاری
روابط دیرلماتیک رسمی میان ای دو کشور ،ای اووی باری بود پادسراه عیبسرتان
سعودی به چی ستی میکید ( .)Mo,2016, p 50ی ای دیدار ،ملک ع داهلل ،چری
را بهتیی دوسر عیبستان سعودی معیفی کید و وعده داد که برا چری همکراری
اقتصادی داسته باسد .دو ماه پس از ای دیدار« ،هوای تائو» ،2رئیس امهور چی
بیای بیاسته تی کیدن روابط خود و عیبستان سعودی از ای کشور دیدار کید .ای
ستی ضم ینکه به علر نادر بودن دیدار مقامات عاویرت ه دو کشور از یکدیگی در
چنی مدت کوتاهی از اهمیر فوقاوعادهای بیخوردار سد ،نتایج ملموسری نیرز بره
همیاه یورد به وریکه نهتنها در حوزه انیژی ،بلکه در زمینههای دیگیی همچرون
تاارت و تسلیحات ،روابط دو کشور بسرط یافرر

(pp 4-5

 .)Altamimi,2012,بری

ای اساس ،مهمتیی حوزههای همکاری میان ای دو کشور ع ارتاند از:
 .2-1حوزه انرژی

چی بهم ابه کشوری با یک میلیارد و  300میلیون نتری امعیرر و دومری اقتصراد
بزرگ اهان ،بیای رونج و تداوم رسد اقتصادی خود که ین را از سال  1979یغراز
کیده اسر ،بیش از هری کشرور دیگریی بره منرابع انریژی اهرانی نیازمنرد اسرر
1. Jiang Zemin
2. Hu Jintao
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( .)Bagwandeen,2014, p 2ای کشور تا سال  1993در ترأمی انریژی ،خودبسرنده
بود اما سیعر باالی رسد اقتصادی ین س ب روی یوردن چی به اهان خرار و
بهخصوص خاورمیانه سده اسر زییا تقیی اً  50درصد از یخایی نتتری کش سرده
در اهان در خاورمیانه استقیار یافته اسر و بزرگتریی کشرورهای توویدکننرده و
صادرکننده نتر در ای منطقه حضور دارند ( )Herberg,2009, p 3بنابیای  ،چی با
ورود به بازار اهانی درصدد اسر تا به انیژی مورد نیاز خود بیای اسرتمیار رسرد
اقتصادی دسر یابد ( )Douglas & et al, 2007, p13 Morillo,2014, p 1اما از میران
کشورهای خاورمیانه ،اخییاً چی  ،عیبستان سعودی را بیای تأمی انیژی مورد نیراز
خود انتخام کیده اسر زییا عیبسرتان برا دارا برودن  17درصرد از یخرایی نتتری
کش سده در اهان ،توانسته در حال حاضی ظیفیر تووید نتر خام خود را به 12
میلیون بشکه در روز بیساند .ای کشور ،بزرگتیی اقتصاد را در میران کشرورهای
عیبی دارد به وریکه به عضویر «گیوه  )1(»20دریمده اسر همچنان کره عضرو
پیشگام اوپک 1نیز به سمار میرود .همکاریهای نتتی ای دو کشور با ستی ایانگ
زمی  ،رئیس امهور اس ج چی به عیبستان سعودی در سال  1999یغاز سرد و بری
ای اساس ،عیبستان سعودی به بزرگتیی کشور عیضهکننده نتر به چی ت ردی
سد

(12

 .)Mackenzie,2010, pبا ستی هوای تائو ،رئیس امهور سرابج چری بره

عیبستان سعودی در سال  ،2009عیبستان سعودی متعهرد سرد کره امنیرر عیضره
نتر خام به چی را تأمی کند 9 .ماه بعد «علی اونعیمی» ،وزیی نتر و منابع معدنی
عیبستان سعودی در میاسم اعطرای دراره دکتریی افتخراری بره وی در دانشرگاه
«بیاینگ» ای تعهد را تکیار و با صیاحر اع م کید که چی در تأمی نترر خرام
مورد نیاز خود بیای پیش ید بینامههای نوسازیاب میتواند بری عیبسرتان سرعودی
اتکا کند ( )Wu & et al,2011, PP 62-63که همی امی س ب تحکریم روابرط هری دو
کشور در حوزه انیژی سد.
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جدول  .1هفت کشور بزرگ تأمینکننده نفت خام چین در سال 2018

ر تبه
1
2
3
4
5
6
7

کش ور
رو س یه
ع ر بس ت ان س ع و د ی
آ ن گ و ال
ع ر اق
ع م ان
بر ز یل
ای ر ان

ح ج م ص ا د ر ا ت ب ه چ ی ن ( د ال ر )
 3 7 /9م ی ل ی ا ر د
 2 9 /7م ی ل ی ا ر د
 2 4 /9م ی ل ی ا ر د
 2 2 /4م ی ل ی ا ر د
 1 7 /3م ی ل ی ا ر د
 1 6 /2م ی ل ی ا ر د
1 5م یلیار د

)Source: Worldstopexports (2019

بنابیای  ،اگی بی سالهای  1991-1998حام واردات نتتی چی از سعودی ،کمتی
از یکمیلیون ت در سال بود ،ای میزان در سرال  1999بره  2/5میلیرون تر و در
سال  2000به بیش از  5/7میلیون ت رسید .از سال  2001تا  2005نیز خیید نترر
عیبستان سعودی از چی  154درصد رسد یافر که ای امری ،حراکی از وابسرتگی
سدید چی در حوزه انیژی به عیبستان سعودی بود .ای روند ادامه یافر تا اینکره
از سال  2006تا  2009صادرات نتتی عیبستان سعودی به چی با  75درصد رسرد،
از  23/8به  41/8میلیون ت در سال رسید .ای میزان رسد س ب سد کره موقعیرر
عیبستان سعودی در بیابی دیگی کشورهای صادرکننده نتر به چی  ،همچون ایریان
و ینگوال به یز چشرمگییی تغییری کنرد زیریا اگری ری سرالهای ،1992-2000
صادرات نتتی سعودی به چی  ،پس از ینگوال و اییان رت ه سوم و در سرال -2002
 2001رت ره دوم یافررر ،از سرال  2002تررا سرال  2015رت رره نخسرر را برره خررود
اختصاص داد و از سال  2016در حال رقابتی اردی برا روسریه بریای حتر ایر
موقعیر اسرر (نمرودار  .)1یمارهرای منتشریه در سرالهای  2017و  2018نشران
میدهررد کرره روسرریه تررا پایرران  2016توانسررر از عیبسررتان پیشرری بگیررید
(Workman,2018

 )Paraskova,2017اما عیبستان همچنان در زمریه پایردارتیی و

بزرگتیی صادرکنندگان خاورمیانهای نتر به چی اسر (ادول .)2
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نمودار  .1رقابت عربستان و روسیه در عرضه نفت خام به چین (سال )2018

Source: Tan & et al, 2018

جدول  .2بزرگترین صادرکنندگان خاورمیانهای نفت به چین طی سال 2018

کش ور

ر تبه
1
2
3
4
5

ع ر بس ت ان س ع و د ی
ع ر اق
ع م ان
ای ر ان
ک و یت

حج م ص
/7
/4
/3
/9

ا د ر ات ب ه چ ی ن
( د ال ر )
2 9م یلیار د
2 2م یلیار د
1 7م یلیار د
1 5م یلیار د
1 1م یلیار د

د ر ص د از م ج م و ع و ار د ات چ ی ن
1 2 /4
9 .4
7 /2
6 /3
5

Source: Workman,2019

 .2-2حوزه تجارت

یغاز روابط تااری میان چی و عیبستان سعودی به ور غییرسمی بره سرال 1979
و بازگشایی درهای چی به روی اهران خرار برازمیگیدد امرا روابرط تاراری
رسمی میان ایر دو کشرور در پری اعرزام یرک گریوه دوازده نتریی از بازرگانران
عیبستان سعودی به سیپیستی «ع داوعزیز قیسی» به چی در  1986و دیدار ینها با
مقامات عاویرت ه ای کشور از امله نخسروزیی ،وزیی بازرگانی خارای و رئیس
بانک خلج و اناام مذاکیاتی در حروزه گسرتیب تارارت و متقراب ً ،سرتی هی تری
بازرگانی و اقتصادی از چی به عیبستان سرعودی در  1987بره سیپیسرتی رئریس
سورای توسعه بازرگانی خارای چی بهمن ور بیرسی امکانرات گسرتیب روابرط
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بازرگانی و اقتصادی با ای کشور بهسدت گستیده سد (امیردوارنیا ،1369 ،صص
 )84-83به وریکه اگی در سال  1990حام ک تاارت میان ای دو کشرور 417
میلیون دالر بود ،ای رقم در سال  2000به  3/1میلیرارد دالر و در سرالهای 2001
تا  2005به  16/1میلیارد دالر رسید .ای سیی صعودی تا سال  2008ادامه یافر که
تاارت میان ای دو کشور تا  41/8میلیرارد دالر افرزایش پیردا کرید امرا در سرال
 2009با وقوع بحیان در اقتصاد اهانی ،تاارت میان ینها با کراهش  22درصردی
به  32/6میلیارد دالر رسید .او تره ایر کراهش بهسریعر در  2010ا ریان سرد و
تارارت میرران ینهرا برره برریش از  70میلیرارد دالر رسررید

(p 3

.)Alterman,2013,

(ادولهای  3و .)4
جدول  .3پنج شریک بزرگ وارداتی عربستان سعودی ()2018

کش ور
چ ین
ا ی ا ال ت م ت ح د ه
ام ا ر ات م ت ح د ه
ع ر بی
آلم ا ن
ه ند

ر تبه
1
2
3
4
5

د ر ص د از و ار د ات ع ر بس ت ا ن
1 6 .5
1 3 .3
8 .9

ح ج م و ا ر د ا ت ( د ال ر )
2 2 .2 4 3 .7 1 4 .7 9 4
1 8 .0 4 1 .0 7 4 .5 9 7
1 2 .0 8 0 .2 8 5 .2 1 0

5 .3
4 .2

7 .2 9 2 .1 8 1 .4 9 9
5 .6 8 4 .9 2 6 .1 3 8

)Source: Global Bussiness Knowledge (2019

جدول  .4پنج شریک بزرگ صادراتی عربستان ()2018

کش ور

ر تبه
1
2
3
4
5

چ ین
ام ا ر ات م ت ح د ه ع ر بی
س نگ اپو ر
ه ند
بلژ ی ک

ح ج م و ا ر د ا ت ( د ال ر )
2
2
6
2
0

5
5
5
2
6

.4
.4
.6
.3
.2

9
4
1
3
8

8
5
3
3
0

.2
.9
.1
.9
.1

4
1
0
4
6

2
3
2
6
8

.7
.1
.0
.5
.4

9
8
4
3
2

د ر ص د از ص ا د ر ات
ع ر بس ت ان
3 .3
2 .7
1 .3
1 .2
0 .8 4 4

)Source: Global Bussiness Knowledge (2019

با بسط چنی روابطی ،پیونردهای اقتصرادی عمیقری میران دو کشرور ایاراد سرد
به وریکه چی در  2011با پشر سی گذاست ایاالت متحده یمییکا به بزرگتیی
سییک تااری عیبستان سعودی ت دی سد .او ته باید به ای نکته ایعان داسر کره
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روابط تااری میان ای دو کشور بهسدت بی صادرات نتر عیبسرتان سرعودی بره
چی استوار اسر به ای تیتیب بخش کمری از تارارت میران ایر دو کشرور بره
کاالهای مصیفی میت ط اسر .در ای میان چی حاضی بره صردور تکنوووژیهرای
پیشیفته به عیبستان سعودی نیسر و روابط تااری خود را با ای کشور ،تنهرا بره
صدور محصوالت ارزانقیمتی همچرون نسراای ،پوسرال و اسر امبازی محردود
کیده اسر که ای کاالها در میان کرارگیان مهراای و کرارگیان برا دریمرد پرایی و
متوسط عیبستان سعودی از بازار یمادهای بیخوردار اسر .او ته ای کاالهرا چنردان
توان رقابر با کاالهای بومی را نداسته و نتوانسته اسرر ،ینگونره کره در یفییقرا و
بیخی از کشورهای عیبی بازار مصری

مناسر ی بریای خرود یافتره ،در عیبسرتان

سعودی نیرز برا تقاضراهای فزاینردهای موااره سرود .در ازای صرادرات عیبسرتان
سعودی به چی  ،سام نتر ،مواد سیمیایی و پ سرتیک ،چری بره ارائره خردمات
مهندسی همچون وووهکشی و تعمییات ،امرعیوری دادههرای میبروط بره زوزوره و
پیوژههای گاز یعی نیز میپیدازد (.)Altamimi,2012, pp 18-19
معررام ت تارراری گسررتیده صررورتپذییفته میرران چرری و عیبسررتان سررعودی
ع ارتاند از :صی  300میلیون دالر بیای توسعه منابع گاز یعی عیبستان سرعودی
در «حوزه غوار» 1کره ایر معاملره میران سریکر نترر و سریکر پتیوسریمی چری
(سینوپک) با سیکر یرامکو عیبستان بوده اسرر ،سریمایهگذاری عیبسرتان سرعودی
بهمن ور احداث پاالیشگاهی در «گوانگژو» با هزینهای براو بری هشرر میلیرارد دالر،
مشارکر یرامکو در دو پیوژه پاالیشگاه فوایان با سیمایهگذاری  2/1میلیرارد دالر و
مشررارکر سرریکر صررنایع پایرره عیبسررتان سررعودی در پیوژههررای پاالیشررگاهی و
پتیوسیمی سمال سیق چی (متقی و قیهبیگی ،1393،صص .)83-84
 .2-3حوزه تسلیحات

چی و عیبستان سعودی از چنرد دهره گذسرته ترا بره امریوز در زمریه فعرالتیی
کنشگیان عیصه تسلیحات ن امی در سطح اهان بودهاند کره ایر رونرد در چنرد
سال منتهی به زمران فعلری بیاسرتهتی سرده اسرر (ارداول  5و  .)6پیریو حملره
1. Ghawar Field
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سوروی به افغانستان و وقوع انق م اس می ایریان در سرال  1979و سررس یغراز
انگ اییان و عیاق ،دوورهای عیبی از امله عیبستان سرعودی بری ین سردند برا
کسب تسلیحات و انگافزارهای ن امی ،قابلیرهای دفاعی خود را علیه تهدیدات
ادیدی که با ینها موااه خواهند سد ،افزایش دهند .در مقاب  ،با روی کار یمردن
«دنگ سیائو پینگ» 1در ا هه چی و ت ب وی بیای صنعتی کیدن کشور و پیش ید
بینامه نوسازی چی  ،ای کشرور درصردد توسرعه برازار صرادراتی خرود برهمن ور
فیوب ابزاریالت و انگافزارهای ن امی بییمد تا بیای اناام و استمیار اص حات
نیاز خود را به منابع ماوی الزم بییورده کند.
بنابیای  ،کشورهای عیبی خاورمیانه بره برازار مهمری بریای تسرلیحات چری
ت دی سدند به وریکه  82/8درصد از ک تسلیحات چی به کشورهای عیبری و
ایرریان فیوخت ره میسررد .عیبسررتان سررعودی در ررس کشررورهای عیبرری خواسررتار
تسلیحات چینی قیار داسر که بهمن ور مقابله با تهدیدات ناسی از اییان و اسیائی
درصدد خیید موسکهای پیشیفته چی بییمد (.)Bin Huwaidin,2008, p 69
بی ای اساس ،در اواخی دهه  1980چی بره میرزان پرنج میلیرارد دالر کراالی
ن امی به سعودی فیوخر که ای میزان سام  50تا  60عدد موسک میانبید زمی
به هوا به نام «دانگ فنگ  )2(»3و  15پیتامکننده سریار بره ارزب سره میلیرارد دالر
میسد ( .)Lippman,2008, p 2به ای تیتیب ،مطابج موافقرنامهای کره ری دیردار
پادساه سعودی از چی بی ای دو کشور امضا سرد ،چری بره نخسرتی فیوسرنده
تکنوووژیهای موسکی به عیبستان سعودی ت دی سد و برا تاهیرز ین بره سیسرتم
موسکهای باوستیک ،ایاالت متحده یمییکا و دیگی متحدان سرنتی ن رامی چری را
سوکه کید بنابیای  ،روابط چی و عیبستان سعودی در حوزه تسرلیحاتی بره سرال
 1988یعنی دو سال پیش از تأسیس روابط دیرلماتیک رسمی میران ایر دو کشرور
بازمیگیدد (.)Morillo,2014, p 3
برا اینکره عیبسرتان سرعودی بری سرالهای  1997-2001در میران کشررورهای
متقاضی تسلیحات چی  ،رت ه نخسرر را داسرر (،)Wezeman&Wezeman,2014,p1
1. Deng Xiaoping
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اما در دهه  ،1990علیرغم رسد پیوندهای اقتصادی میان چی و عیبسرتان سرعودی،
همکاری ای دو کشور در زمینه تسلیحاتی کاهش یافته اسر زیریا برا وقروع اووری
انگ خلیجفارس ،عیبستان سعودی بسیاری از تاهیزات و قطعات ن امی مورد نیراز
خود را از دوورهایی تأمی میکید که در تر ب بودنرد عریاق را از کویرر اخریا
کنند بنابیای  ،صادرات س حهای چی به عیبستان سعودی ی ای دهره از  1/5ترا
 2میلیارد دالر بیشتی نشد ( .)Matthews and Botts, 2005, p 3او ته گتته میسود ،دویر
کاهش صادرات س حهای چی به کشورهای خاورمیانه و بهویژه عیبستان سرعودی
را باید در تحییمهای اقتصادی اعماوی ایاالت متحده یمییکا علیه ای کشورها در پری
حم ت تیوریسرتی  11سررتام ی  2001در راسرتای الروگییی از تک یری سر حهای
کشتارامعی اویا سد .بیخی نیز رکود در حوزه روابط تسلیحاتی ایر دو کشرور را
به بیکیتیر بودن تسلیحات چری در میردان انرگ نسر ر میدهنرد

( & Daojiong

 )Meidan,2015, p 6به وریکه ره یان ن امی سعودی عنوان کیدهاند کره تسرلیحات
چینی در عیصره کرارزار ،غیری مؤثینرد .مطرابج اظهرارات ینهرا موسرکهای چینری
قدیمیاند ،دقر کمی دارند و قابلیر تحریل ینهرا محردود اسرر .عردهای نیرز بره
سیدی گیاییدن ایر روابرط را بره همکاریهرای دفراعی چری برا ایریان و فریوب
تسلیحات به ای کشور نس ر میدهند ( .)Meick,2014,pp2-3با تمام تتاسیی ،روابرط
تسلیحاتی ای دو کشور در سالهای اخیی رو به رسد داسته ( )٣اما نمیتوان ای رسرد
با روابط تااری و انیژی یکسان دانسر و ای موضوع عمدت ًا ناسی از ع قه و سرهم
باالی عیبستان در خیید س حهای یمییکایی اسر (نمودار .)2
جدول  .5بزرگترین واردکنندگان تسلیحات از چین و آمریکا ()2014-2018
(درصد میزان مجموع واردات تسلیحات آن کشور)

ص اد رک نند ه/
و ار د ک ن ن د ه
آم ر یک ا
چ ین

ر تبه
ع ر بس ت ان
(
پاک س
(

1

ر تبه

س عودی
)2 2
تان
)3 7

اس ت ر الی ا
( )7 . 7
ب ن گ ال د ش
( )1 6

2

Source: SIPRI Fact sheet, March 2019: 2

ر تبه
ام ا ر ات
( )6 /7
الج ز ای ر
( )1 1

3
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دادههای ادول  5نشان میدهرد ،برا اینکره عیبسرتان سرعودی برا فاصرله زیرادی
بزرگتیی واردکننده تسرلیحات ن رامی از ایراالت متحرده یمییکرا بروده ،در بری
بزرگتیی واردکنندگان تسلیحات از چی قیار ندارد .نمودار  2هم نشران میدهرد
که در سال  2017اایگاه چری برا فاصرله بسریار زیرادی از تیکیره در رت ره دهرم
بزرگتیی صادرکنندگان س ح به عیبستان قیار داسته اسر.
نمودار  .2بزرگترین صادرکنندگان سالح به عربستان ()2015-2017

Source: Statistia, 2018

با ای حال نکته مهم ای اسر که توسعه روابط ریراض و بیاینرگ در حرداق دو
دهه اخیی و بهویژه یغاز هزاره ادید بسریار چشرمگیی بروده و عراً ایر افرزایش
روابط با تواه به نقشهرای متتراوت ایریان در بیابری هری یرک از ایر دو کشرور
میتواند گویای تأثییاتی ادی بیای امنیر اییان باسد.
 .3روابط چین  -عربستان سعودی و پیامدهای آن برای امنیت ایران
کنشهای منطقهای اییان و رقابرهای ممتد و پایانناپذیی ای کشور با عیبسرتان از
یکسو و نگاه انتقادی تهیان به ن م بی اومللی و نحروه تعامر ین برا سراختارهای
اهانی (ساختار نهادی و قدرتهای بزرگ) باعث اهمیر روابط اییان برا چری در
دوران بعد از انق م اس می سده اسرر .از ایر اهرر ،گسرتیب همکاریهرای
موضوعی میان عیبستان (مهمتیی رقیب منطقهای اییان) و چی (مهمتیی قردرت
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بزرگ نزدیک به اییان) میتواند پیامدهایی بیای اییان به همیاه داسته باسد.
 .3-1پیامدها در سطح ملی

اییان و چری از دییبراز پیونردهای سیاسری و اقتصرادی مسرتحکمی برا یکردیگی
داستهاند اما از دهه  ،1980تداوم نگاه انتقادی چی به ن م بی اومللی و توانمنردی
چی در تووید ان وه کاال و کمکهایی که ای کشرور بره کشرورهای درحالتوسرعه
اهان عیضره میداسرر ،بیقریاری رابطره برا ایر کشرور بریای ایریان از اهمیرر
فوقاوعادهای بیخوردار سد .در مقاب  ،چی که به دن ال دسر یرافت بره بازارهرای
ع یم بیای توویدات کاالیی و تسلیحاتی خود بود و نیراز روزافزونری بره یخرایی و
منابع انیژی داسر اییان را کشور مهمی تلقی کید و در پی بسط روابط خود برا ین
بییمد (ارغوانی پییس می ،1395 ،ص  )17اما از یناا که عیبستان سعودی نگریان
ای اسر که م ادا به ود روابط اییان و چی به تخییب پیوندهای چی و عیبسرتان
سعودی بیناامرد و موارب سرود ترا ایریان تحرر حمایرر ایر قردرت برزرگ
توسعهیافته قیار بگیید و در سایه حمایرهرای ین موفرج بره پیشر ید سیاسررهای
منطقهای خود سود ،ت ب میکند اییان را بهم ابه تهدیردی بریای منطقره توصری
کند و ضم منزوی کیدن ین ،از گستیب روابط اییان و چی الوگییی کند .ایر
در حاوی اسر که مقامات چی ت ب میکنند تا با اانب بی یفی اختیار کیدن در
تنشهای میان ای دو قدرت منطقهای ،مرانع تعمیرج چنری باورهرایی در نگریب
عیبستان سرعودی سروند .ینهرا همچنری از ایریان و سرعودی میخواهنرد ترا برا
بهیهگییی از قابلیرهای مذاکیه و گتروگو ،اخت فات را رفع و به ارتقای هی چره
بیشتی و بهتی ث ات منطقهای کمک کنند (.)Garver,2016, p 6
بنابیای نگیانی عیبستان سعودی از نتوی فزاینده اییان در منطقره سر ب سرده
اسر تا ای کشور تمام همر خود را به تحکیم پیوندهای سیاسی و اقتصادی خود
با چی معطو

کند و با استمداد از روابط سیاسی -نتتی خود با ای کشرور ،مرانع

گستیب نتوی سیاسی ایریان و رسرد ن رامی ین برهویژه در بینامره هسرتهای سرود
(14

 .)Altamimi,2012, pبی ای اساس ،تحکیم روابط سیاسی و اقتصرادی چری و

عیبستان در حوزههایی همچون انیژی ،تاارت و تسلیحات بی م نای تأمی امنیرر
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عیضه و تقاضای انیژی بهمن ور رقابر با اییان و ت ب بیای بسط روابط مراوی و
تااری خود با چی  ،میتواند امنیر ملی اییان را تحراوشعاع قیار دهرد بره ایر
تیتیب تعمیج روابط چی و عیبستان در حوزههای یادسده ،ع وه بی اثیگذاری بری
امنیر ملی اییان در حوزههای اقتصادی و سیاسی ،در سرطح منطقرهای نیرز امنیرر
ای کشور را هد

خواهد داد.

 .3-1-1حوزه اقتصادی

اییان یکی از بزرگتیی تأمی کنندگان نتر خام چی اسر و ری ده سرال گذسرته
بهاز سال  2004که رت ه چهارم را در میان کشورهای صادرکننده نتر خام بره چری
به خود اختصاص داد ،ازء یکی از سه عیضهکننده نخسر نتر خام به چری بروده
اسر .اییان تا سال  2009به ور متوسط ،روزانه  456هزار بشرکه نترر خرام (11/4
درصد ماموع واردات) به چی صادر میکید اما حام صادرات اییان بره چری در
 2010بهسدت و تا حد  35درصد کاهش یافر ای موضروع بهسردت تحرر ترأثیی
اعمال تحییمهای اقتصادی سازمان مل متحد و ایاالت متحده یمییکا علیره ایریان در
اواخی  2009و اوای  2010به بهانه فعاویرهای هستهای ین بود .پیام یمییکاییهرا در
ای زمان بیای ا یان کاهش واردات چی استتاده از ظیفیر تووید عیبستان برود .بری
ای اساس ،قیار سد کسیی واردات نتر خام چی از اییان را عیبسرتان سرعودی برا
قیمر بسیار کمتیی تأمی کند .او ته بیخی منابع ،علر کاهش واردات نتتری چری از
اییان را ع وه بی تحییمها به نارضرایتی بازرگانران چری از قیمرهرای براالی نترر
صادراتی اییان ی ای سالها نس ر دادهاند (.)Wu & et al,2011, p 68
بنابیای  ،از زمانی که متحد دییینره عیبسرتان سرعودی یعنری ایراالت متحرده
یمییکا ،تحییمهای بی اومللی ستر و سختی در حوزه اقتصرادی بری ایریان اعمرال
کیده اسر ،عیبستان سعودی ت ب میکند با گستیب روابرط خرود برا چری  ،بره
بزرگتیی تأمی کننده نتر خام ای کشور ت دی سود تا عر وه بری فریاهم کریدن
اس ام رسد اقتصادی خود و دسرر یرافت بره بازارهرای اسرتیاتژیک چری بریای
صادرات نتتی خود ،اقتصاد اییان و تاارت ین با چری را مترأثی کنرد (
p 3

Alterman,

 .)2015,به همی دوی  ،ای کشور ع وه بی عیضه ارزانقیمرر نترر خرام بره
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چی  ،وعده داده اسر که امنیر عیضه یخرایی هیردروکیبنی بره ایر کشرور را در
بلندمدت فیاهم کند تا چی در مسیی استمیار فیایند توسعه اقتصادی خود برا هریچ
کم ودی موااه نشود .چی نیز از یناا کره راه رید توسرعه صرلحیمیز را سریووحه
استیاتژیها و سیاسرهای خویش قریار داده اسرر ،برهمن ور الروگییی از بریوز
هیگونه تنش در روابط خود با دیگی کشورها ،ما ور اسرر برا افرزایش فشرارهای
وارده بی اییان از سوی ایاالت متحرده یمییکرا مخاوترر چنردانی نداسرته باسرد و
پیشنهاد ای کشور م نی بی اایگزینی اییان با عیبستان سعودی را برذیید (ارغروانی
پییس می ،1395،ص .)35
بنابیای امهوری اس می اییان به ور مستمی ت ب میکند قردرتهای برزرگ
یسیایی را به سمر سیمایهگذاری در بخشهای انیژی و توسرعه میردانهای نترر و
گاز خود بکشاند تا بتواند از موانع و تحییمهای اعمراوی غریم نارات یابرد .ایریان
تاکنون موفقیرهای بسیار محدودی در ای زمینه کسب کیده اسر (
4

Herberg,2009,

 )pزییا چنی تحییمهایی به علر باال بیدن هزینههای ناسری از سریمایهگذاری در

ای کشور س ب سده تا چی احساس کند که اییان مکران خطینراکی بریای تارارت
اسر و در عوض ،سعودی تأمی کننده قاب اعتمادی اسر که ظیفیر توویدی بسریار
خوبی دارد ( .)Wu & et al,2011, p 73در ای میان توافج هستهای اییان با غریم هرم
نتوانسر سیعر مورد انت ار بیای بازگشر به اعتماد اوویه را احیا کنرد و در نهایرر
خیو یمییکا از بیاام بار دیگی تیدیدهای ایتای نقش اییان در تأمی انت ارات چی
را زنده کید .در ادامه ،عیبستان سرعودی در راسرتای تعمیرج چنری براوری در نگراه
چی  ،ظیفیر تووید نتر خام خود را باال بید به وریکه در اوالی  2011توانسرر
توویررد نتررر خررام خررود را تقیی ر ًا برره برریش از  10میلیررون بشررکه در روز بیسرراند
(p 8

 )Altamimi,2012,بنابیای  ،تحییمهای اعمالسده علیره ایریان در کنرار قروانی

تااری داخلی نس ت ًا سخرگییانه ای کشور در مقابر قروانی سره گییانه عیبسرتان
سعودی س ب سده اسر تا سیمایهگذاران چینی از معام ت بیشتی با ایریان بریهیزنرد
و در عوض به عیبستان سعودی روی یورند و ین را اایگزی اییان در حوزه روابط
تااری خود کنند .ای امی میتواند امنیر ملی اییان را در حوزه اقتصادی برا اخرت ل
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موااه کند زییا با حذ

یا کاهش چنی صادرات گستیدهای از ایگه اقتصاد ایریان،

ای کشور را از ارز الزم و سیمایهگذاریهای خارای مورد نیاز خرود محریوم کنرد
منابعی که میتواند به پویایی و ارتقای امنیر ملی کشرور در حروزه اقتصرادی مناری
سود .ای در حاوی اسر که عیبستان سعودی روزبهروز روابرط تاراری خرود را برا
چی گستیدهتی میکند تا بهع وه بی انزوای اییان از حیث اقتصادی همانند چری بره
رسد و توسعه دسر یابد یا مسیی اص حات اقتصادی چنرد سرال اخیری خرود را برا
ا مینان پیش ب ید.
 .3-1-2حوزه سیاسی

ع وه بی اینکه گستیب روابط چی و عیبستان سرعودی در حوزههرای موضروعی
امنیر ملی اییان را در حوزه اقتصادی هد

قیار میدهد ،میتواند تأثییات مخیبی

بی امنیر ملی ای کشور در بعد سیاسی داسته باسرد بره ایر صرورت کره چرون
عیبستان سعودی از ظیفیرهای باوقوه اییان در زمینههای مختلر

بهخصروص در

حوزه دفاعی و بازدارندگی ،نگیانری فزاینردهای دارد و ایریان را وزنره سرنگینی در
بیابی اهدا

خود در منطقه تلقی میکند ،میکوسد تا با کسب س ح از کشورهایی

همچون یمییکا و اخییاً چی  ،به تقلی و تحلیر قردرت سیاسری ایریان برریدازد و
امنیر ملی ای کشور را به وحاخ سیاسی تضعی

کند .به همی دویر ایر کشرور

بی سالهای  1997-2001در میان کشورهای خییدار تسلیحات ،رت ره نخسرر را
به خود اختصاص داد (.)Wezeman & Wezeman,2014, p 1
بی ای اساس ،عیبستان سعودی با ای ادعا کره ایریان تهدیرد براوقوهای بریای
منطقه اسر ،ت ب میکنرد برا دسرر یرافت بره تسرلیحات هری چره پیشریفتهتی،
قابلیرهای ن امی خود را ارتقا دهد به وریکه فیوب  60میلیارد دالر سر ح بره
عیبستان سعودی از سوی ایاالت متحده یمییکا و ایااد نییوهای امنیتی متشرک از
 35هزار نتی به توصیه ای کشور در وزارت داخلی سعودی ،بیانگی تر ب ریراض
و واسنگت در اهر محدود کیدن اییان به وحراخ سیاسری و انرزوای ایر کشرور
اسر زییا عیبستان سعودی احساس میکند که اییان قابلیر بیث رات کریدن ایر
کشور را دارد

(Altamimi,2012, pp 12-13

.)Allison,2011, p 3
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چی از دیگی کشورهای تأمی کننده تسلیحات مرورد نیراز عیبسرتان سرعودی
اسر .عیبستان سعودی در راستای مهرار نتروی ایریان در منطقره و محردود کریدن
قابلیرهای ن امی ای کشور ،سعی در تک یی س حهای هستهای دارد به وریکره
ملک ع داهلل در یوری  2009بهصیاحر اع م کیده بود کره اگری ایریان بره سر ح
هستهای دسر یابد ،عیبستان سعودی نیز هستهای خواهرد سرد .درحقیقرر چری
بهم ابه قدرتی بزرگ ،به واسط همکاریهای فزاینده خود با عیبسرتان سرعودی در
حوزه تسلیحاتی ،در حال مداخله در توزیع قدرت منطقه خاورمیانه اسر (بوزان و
ویور ،1388،ص  )127که ای امی میتواند توازن قدرت میان ریاض و تهیان را بری
هم بزند زییا علیرغم همکاریهای ن امی و تسلیحاتی گستیده چی با عیبسرتان
سعودی ،چی از تیس متشنج سدن روابط خود با ایاالت متحده یمییکا کره نگریان
اسر م ادا تاهیز اییان به تسلیحات پیشریفته موارب بره چراوش کشریدن قردرت
ن امی ای کشور در خاورمیانه و تک یری سر حهای کشرتارامعی از سروی ایریان
سررود ،چنرردان روابررط خررود بررا ایرریان را در ایر حرروزه تعمیررج ن خشرریده اسررر
(Wuthnow,2016, p 19

 .)Harold & Nader,2012, p 1او ته تأثییات روابط فزاینرده

چی و عیبستان سعودی را ن اید تنهرا در سرطح ملری خ صره کرید زیریا چنری
روابطی میتواند در سطح منطقهای نیز امنیر اییان را تحراوشعاع قیار دهد.
 .3-2پیامدها در سطح منطقهای

یکی از راه یدهای عیبستان سعودی در سالهای اخیری تر ب بریای معیفری ایریان
ی بیای تهدیدات امنیر منطقرهای بروده اسرر و از ایر رو واره
بهعنوان عاملی اد ِ
اهتمامی خود را بی ای محور قیار داده تا با الب حمایر قدرتهای برزرگ حاضری
در منطقه به ایااد ائت فی علیه ای کشور برریدازد (نارات و دیگریان ،1395،صص
 .)145-142بی ای اساس ،عیبستان سعودی با تحکریم پیونردها و روابرط سیاسری-
اقتصادی خود با قدرتهای بزرگی همچون چی  ،میکوسرد از ییرج البیگریی برا
چنی قدرتهای بزرگی ،از تروان اسرتیاتژیک و دیرلماتیرک ایریان الروگییی کنرد
به وریکه دیدار ملک ع داهلل در ژانویه  2006از بیاینرگ و سررس دیردار هروای
تائو از ریاض در همران سرال را میتروان نشرانهای از فعاویرر دیرلماتیرک عیبسرتان
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سعودی بیای الوگییی از همکاریهای گسرتیده چری برا ایریان دانسرر .بری ایر
اساس ،هیچه پیوند میان عیبستان سعودی و قدرتهای بزرگ و نوظهوری همچرون
چی افزایش یابد ،ای کشور در مسیی تحقج رؤیای خود م نی بی منرزوی سراخت و
مهار سیاسرهای منطقهای اییان ،مسلم ًا از ینها بیای کاهش روابرط خرود برا ایریان
درخواسرهای سیاسری خواهرد داسرر به وریکره بره گرزارب بیخری از منرابع،
مهمتیی خواسته مقامات عیبستان سعودی از چی  ،کاهش همکاریهای ای کشرور
با اییان بوده اسر (ارغوانی پییس می ،1395 ،صص .)33-34
دومی پیامد ادی منطقهای بیای اییان انتعرال یگاهانره چری در بسریاری از
معادالت خاورمیانه اسر .اگیچه بسیاری علر ای انتعال چی را ناسی از سیاسر
کلی ای کشور در عدم درگیی سدن در مسائ سایی منرا ج میداننرد ،بایرد تواره
داسر در سیایطی که محور عیبی -غیبی بیشتیی اهتمرام خرود را بریای انرزوای
اییان و متحدان منطقهای ای کشور قیار داده انت رار کلری مناسر ات قردرت ورود
چی به ای کارزار بود .بهاز مورد سوریه که در بح وحره بحریان ،چری در کنرار
روسیه به وتوی قطعنامههای پیشنهادی غیم در سرورای امنیرر م رادرت کرید در
سایی موارد بهویژه عیصه میدانی سوریه و سایی مسائ کرانونی منطقره چری ورود
چندانی از خود نشان نداده اسر ( .)Feng,2015, pp 3-4او تره در بحریان یمر نیرز
علیرغم عدم کنشگیی فعاالنه و ت ب بیای تغییی در معادوه انگ سرواهد حراکی
از بیخی حمایرهای چی از دوور منصرور هرادی بروده اسرر (.)Ramani,2017
افزون بی ای تأکید عیبستان سعودی بی توسعه مناس ات انیژی و تاراری برا چری
در دو دهه اخیی همزمان با نگاه عم گیایانه اقتصادی چی برا دنیرا بروده کره ایر
تأکید درسر بیخ

نگاه اییان به نقش منطقهای چی اسر .انت ار اییان همرواره

بی ای بوده اسر که نقش سیاسی چی را پیرنرگ و از ین بریای مهرار مرداخ ت
یمییکا بهیه گیید درحاویکه عیبستان در ت ب اسر با پوسش مزایایی کره ایریان
بیای چی دارد در عم مانع از مداخله سیاسی چی سود و ای رویکید عیبسرتان
تا حدی به دوی واود ای خواسرر و اراده در میران خرود چینیهرا توانسرته بره
واقعیر نزدیک سود (.)Taylor, 2016
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 .3-3پیامدها در سطح بینالمللی

گستیب روابط چی و عیبستان در یغاز هزاره ادید عمدت ًا و به ور مسرتقیم در دو
سطح ملی و منطقهای بیای اییان با پیامدهایی همیاه بوده اسر امرا یثرار غییمسرتقیم
ای روابط در سطح بی اومللی نیز بیای اییان میتواند مشرهود باسرد .توسرعه روابرط
چی با عیبستان بهویژه در حوزههای انیژی و تاارت در عم میتواند به ایر معنرا
تع یی سود که چی در حال پذییب علنی و رسمی هناارهای ن م مواود بی اومللی
و کنشگیانی اسر که پیش از ای ن م هم به دن ال منافع و تأمی بقای خود بودهانرد.
ای موضوع در نگاه اول چندان عایب به ن ی نمیرسد اما اگی انت ار اییان از نقرش
ملی چی مانند چند دهه پیش م تنی بی همنوایی بیاینرگ بریای نقرد ن رام کنرونی و
تیتی ات غیم محور ین باسد ،میتوان گتر نهادینه سدن چی در ای ن م در عمر ،
در سیایط ثابر باقی ماندن موضع اییان ،میتواند با انزوای ایریان همریاه باسرد .ایر
رویکید دقیق ًا با دومی پیامد بی اومللی همیاه میسود و ین اقتصادی سدن نگاه چری
اسر .چی اگی در پی اصر حات دهره  1970بره بعرد در عمر م نرای عمر گیایی
اقتصادی را بهعنوان اهرگییی کلی سیاسرگذاری خرویش در داخر و خرار از
کشور بیگزید ،اما عنصی هنااری ناسی از اهان سوم گیایی و هویرهای من عرث از
ین را در بیخی ادوار خود نشان داده اسرر ( .)Shambaugh,2013, p 23ترداوم رونرد
رو به گستیب روابط ای کشور با سایی کشورها بهویژه در حوزه اقتصادی میتوانرد
بهتدریج ای هویر مواود در سیاسر خارای چی را استحاوه کیده و در نتیاه برا
ا یان مزایای اقتصادی اییان بیای چی از سوی رق ا زمینره بریای پیامردهای امنیتری
ادی در سطح بی اومللی بیای اییان بهویژه در سیایط بحیانری و چاوشری برا غریم
یماده سود .ای نگاه در سطح تحلی امنیر بی اومللی نیز زمینرههای ارتقرای توانرایی
یمییکررا و متحرردان منطقررهای ین از املرره عیبسررتان را برریای ااماعسررازی و مهررار
اوگوهای رفتاری اییان بیشتی مهیا میکند.
بی همی اساس ،در سالهای اخیی و همزمان با یح ایرده «یرک اراده ،یرک
کمیبند» از اانب رئیس امهور چی  ،با اینکه عیبستان سرعودی در مسریی زمینری
ای

یح واقع نمیسود ،اایگاه ین در بخش دریرایی از یکسرو و مشرارکتش در

90

روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلویکم ♦ بهار 1398

بانک توسعه زییساخر یسیایی که وظیته تأمی مراوی پریوژه اراده ابییشرم را بری
عهده دارد ،میتواند به ارتقای بیش از پیش اایگاه عیبستان در مقایسه با ایریان در
سیاسرهای منطقهای و اهانی چری مناری سرود موضروعی کره قطعراً در یینرده
میتواند توانایی تأثییگذاری اییان بی معادالت منطقرهای و نیرز تقویرر دیرلماسری
اقتصادی تهیان را با دسواریهای ادی موااه سازد.
نتیجهگیری
گستیب روابط عیبستان سعودی و چی در یغاز هزاره ادید یکری از محورهرای
مهم و مغتول در سیاسر خارای اییان اسرر .ایر توسرعه روابرط در چرارچوم
روابط دواان ره امریی متعرار

اسرر امرا در چرارچوم کنشهرای منطقرهای و

بی اومللی میتواند بیای اییان پیامدهای امنیتی داسته باسد زیریا گسرتیب روابرط
میان ریاض (مهمتیی و ادیتیی رقیب منطقرهای ایریان) و بیاینرگ (مهمتریی
قدرت بزرگ نزدیک به اییان) در دو دهه اخیی با م اح ی حول اایگاه اییان همیاه
بوده اسر .ای توسعه روابط بیشتیی پیامد را بریای امنیرر ایریان در سرطح ملری
(بهویژه در حوزههای سیاسی و اقتصادی) ،منطقهای و بی اومللی داسرته اسرر .در
سطح ملی و حوزه اقتصادی در سیایطی که تحییمهای بی اومللی علیه اییان وضرع
سده اسر ،عیبستان سعودی ضم باال بیدن ظیفیر توویرد نترر خرام خرود ،بره
عیضه ارزانقیمر ای حام انیژی به چی پیداخرر .ایر امری ،موارب محریوم
سرردن اقتصرراد ایرریان از ارز و سرریمایهگذاریهای خررارای (بررا وحرراخ ریسررک
سیمایهگذاری در اییان) سد.
در سطح سیاسی همکاریهای رو به رسد چی و عیبستان سعودی در زمینره
تسلیحات ،میتواند به تضعی

توانایی اییان در دفاع از تمامیر سیزمینی خرود در

سیایط بحیان سود زییا در سیایطی که اییان به علر فعاویرهای هستهای خود در
تحییم اسر ،رقیب منطقهای ای کشور یعنری عیبسرتان سرعودی در حرال تاهیرز
خود به پیشیفتهتیی س حهای ممک اسرر .گسرتیب روابرط چری و عیبسرتان
سعودی همچنی میتواند امنیر ایریان را در سرطح منطقرهای نشرانه بگیرید زیریا
عیبستان سعودی از ییج تحکیم روابط خود با قدرتهای بزرگی همچون چری ،
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نهتنها از ینها میخواهد روابط خود را با اییان کاهش دهند ،بلکه با معیفری ایریان
بهعنوان تهدیدی باوقوه بیای امنیر و ث رات منطقره ،تر ب میکنرد ،الروی تروان
استیاتژیک و دیرلماتیک اییان را بگیید و ای گونره ضرم منرزوی سراخت ایریان،
توازن قدرت در منطقه را به نتع خود تغییی دهرد .در سرطح بی اومللری نیرز پیامرد
نهادینه سدن چی در ن م مواود بی اومللی میتوانرد انرزوای ایریان از روابرط برا
قدرتها را به همیاه داسته باسد .ضم اینکه همیاهی چی با عیبستان و اقتصادی
سدن نگاه ای کشور میتواند توانایی ااماعسازی علیه اییان را افزایش دهد.
با اتکا به چارچوم ن ریی پرژوهش میتروان گترر ایر توسرعه روابرط برا
پیامدهایی بیای اییان در سطوح مختل

همیاه بوده اسرر امرا اوگوهرای رفتراری

چی نیز بهگونهای بوده که حت منطج توازن قدرت و ممانعرر از اخر ل در ایر
روند را مهم دانسته ،بی نقش مهم هی دو کشور در منطقه ایعان دارد .با ایر حرال،
به ن ی میرسد تواه به محورهای یی میتواند در مهار و کنتیل پیامدهای روابرط
ای چنینی چی مؤثی باسد روابطی که به نحوی با کشرورهایی چرون اسریائی نیرز
پیگییی میسود .چنداان هسازی روابط در سطوح منطقهای و بی اومللری نخسرتی
محوری اسر که میتواند زمینه را بیای پیهیز اییان از نگاه یکاان ه و قیارگیریی
در انزوای ناخواسته مهیا کند .اییان بیای سالها همواره از اتکرای بره یرک قردرت
یسیبدیده و ت ب بیای متنوعسازی روابط خارای میتواند از ااماعسازی علیره
ای کشور مانع سود .ایااد پیونرد مسرتحکم بری حوزههرای سیاسری و اقتصرادی
بهعنوان ابزار سیاسر خارای محوری اسر که میتواند در ایااد وابستگی متقابر
با قدرتهایی همچون چی مؤثی باسد .ت ب صی

بیای رفع نیازهرای اقتصرادی

چی و واود بدی هایی بیای رفع ای نیازها از سوی دیگری کشرورها همرواره بره
اایگاه اییان در چانهزنی بی اومللری یسریب وارد کریده اسرر .توسرعه صرادرات
غیینتتی ،اذم سیمایهگذاری خارای از م ادی مختل

و پیهیز از تأکیرد صری

بی فیوب نتر و گاز خام میتوانرد در برییوردن ایر هرد

مرؤثی باسرد .محرور

دیگیی که بیای مقابله با ای سیایط متید واقع میسود ،ت ب بیای حساس کریدن
چینیها نس ر به اقدامات عیبستان بهخصوص در حمایر از گیوههرای تنردرویی
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اسر که میتواند در یینده به بخشهای مسلماننشی چی سیایر کنرد و پیامردی
امنیتی داسته باسد .ت ب ادیتی بیای رفرع نگیانری چری از عضرویر ایریان در
سازمان همکاری سانگهای و قریار دادن مسر له تیوریسرم و افیا یگریی در ررس
دستور کارهای ای نهاد میتواند بیای دستیابی به ای هد

مؤثی باسد.

یادداشتها
 .1من ور از گیوه  ،)G20(20بیسر کشوری اسر که بهتنهایی  85درصد از اقتصاد اهان
را در دسر دارند که ینها ع ارتاند از :یرژانتی  ،استیاویا ،بیزیر  ،کانررادا ،چرری ،
اتحادیه اروپا ،فیانسرره ،یومرران ،هنررد ،انرردونزی ،ایتاویررا ،ژاپر  ،مکزیررک ،روسرریه،
عیبستان سعودی ،یفییقای انوبی ،تیکیه ،بییتانیا و ایاالت متحده یمییکا.
 .2به موسکهای دانگ فنگ  3در غیم  CSS2گتته میسود.
 .3بخشی از ای همکاریها به دوران بعد از حمله عیبستان به یم و همچنی تیدیدهای
امییکا و غیم بیای همکاریهررای ن ررامی بررا عیبسررتان بعررد از مرریگ خ ینگررار
عیبستانی (امال خاسقچی) بیمیگیدد .فیوب فناوریهای موسکی و کمررک برره
تووید ان وه هواپیماهای بدون سینشی بخشی از ای همکاری چرری بررا عیبسرتان
بوده اسر (.)Aljazeera,2019
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