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 شيوع جنگ سرد در عربستان سعودی
شود  که مشاھده میصرف تفاوتی . جنگ سرد در شرق ميانه از ساحۀ سوريه و يمن به سوی عربستان گسترش می يابد

آيندۀ شرق ميانه در مجموع  بسيار . اينست که عربستان در حال کنونی مانند سوريه و يمن گرفتار جنگ داخلی نيست

شود، ازينرو مشکل است که حالت  عربستان سعودی را پيش بينی نمود و طور قاطع حکم  مبھم و تاريک معلوم می

روابط تنگاتنگ فاميل سلطنتی . ين منطفه دستخوش حوادث نمی گرددنمود که اين کشور مانند ساير کشور ھای ا

 اند ھمچنان ادامه خواھد يافت، اما  بيش ازين صرف به  عربستان با واشنگتن که سال ھا مورد حمايت امريکا بوده

 رو می ًرياض  اجبارا به سوی قدرت ھای در حال صعود مانند چين و روسيه ھم. امريکا دلگرمی نشان نخواھند داد

  . آورد تا از فشار احتمالی واشنگتن  و نوسانات در سياست خارجی امريکا خود را در امان سازد

 بيجينگ از سوی ديگر به عربستان سعودی کشانيده شده – مسکو از يک سو و رقابت واشنگتن -رقابت واشنگتن  

 برای بقای بيشتر بايد با ساير قدرت ھای نظام تيوکراتيک و مطلق گرای عربستان به اين نتيجه رسيده است که. است

 –ژيک تھران يرياض ھمچنان به دنبال اينست که انحصار رابطۀ سترات. جھانی در تماس شد و ميان آنھا مانور نمود

 متذکر شد که با وجود نشيب و فراز دباي. مسکو را تقليل بخشد و توجه روسيه را به سوی عربستان نيز معطوف سازد

ينی پا پرجا خواھد ب واشنگتن برای ساليان قابل پيش–ژيک رياض ياوبط عربستان و امريکا، روابط ستراتاحتمالی در ر

توان تضمينی برای تدوام پيمان ھا و روابط  رود و نمی دانيم که حوادث جھانی طور شتاب آميزی به پيش می می.  ماند

در مدار واشنگتن چرخيده است، آينده را برای بقای خود بنابران، عربستان که تا حال . ژيک سراغ نموديدو جانبۀ سترات

 .داند و از ھمين حاال  برايش آمادگی می گيرد در حال تغيير می

 در چوکات رقابت اين دو کشور در شرق ميانه مورد ارزيابی قرار درقابت امريکا و روسيه را در عربستان سعودی باي

درين راستا، نقش عربستان . ن دو قدرت جھانی را نزديک تر ساخته استداد، باالخص بحران سوريه که تقابل مستقيم اي

 وضع را در شرق ميانه بغرنج "اسد" و پشتيبانی مسکو و تھران از حاکميت "ر اسدابش"در حمايت از نيرو ھای ضد 

.  اکتفاء نمايدديکی با تھرانزًروسيه نمی خواھد که جھان عرب را کامال از خود دور سازد و صرف به ن. تر نموده است

عربستان سعودی ھم به اين عقيده رسيده است که روسيه دوباره در حال عروج است و يکی از عوامل عمده در سياست 

که رياض ھنوز ھم تابع پاليسی امريکا در منطقه است، آرزو دارد که با روسيه  باوجودی. شود شرق ميانه محسوب می

عکس اين ه اری عربستان در امريکا رو به کاھش رفته و بذسرمايه گ. يدھم تماس ھای اقتصادی و فرھنگی حاصل نما
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بحران اقتصادی . اری نموده استذًشرق دور و قسما در روسيه سرمايه گ" مطمئن"کشور در چند سال اخير در بازار 

کشور را به خسارات مدھش اقتصادی مواجه ساخت،  که کمر اقتصاد امريکا را شکستاند و اين ٢٠٠٩-٢٠٠٧ساليان 

ًضمنا . اری ھای خود مدنظر داشته باشدذعربستان را ترغيب نموده است که کشور ھا شرق دور را در سرمايه گ

شود که پای   گاه گاه در محافل سياسی و مطبوعاتی امريکا مطرح می٢٠٠١سپتمبر١١موضوع حادثۀ تروريستی 

رياض از ترس مصادره شدن احتمالی سرمايه گزاری ھای خود، کوشيده است که .  کشانندعربستان سعودی را ھم می

  .قسمتی از سرمايۀ خود  را به شرق دور و روسيه انتقال داده و از اتکای صد در صد بر امريکا بکاھد

غار شده و تداوم ًموران عاليرتبۀ عربستان سعودی و روسيه از کشور ھای يک ديگر قبال آأمالقات ھا و رفت و آمد م

 رئيس "والينتاين متوينکو" وزير دفاع امريکا به عربستان، خانم "جيمز ماتس"دو روز قبل  از پايان سفر . خواھد يافت

ديدار وزير دفاع امريکا بيشتر جنبۀ .  اپريل با مقامات عربستان ديدار نمود١٧ و ١۶شورای فدريشن روسيه به تاريخ 

 "متوينکو"ھدف سفر . أس آن بحث پيرامون بحرانات يمن و سوريه صورت گرفتسياسی و نظامی داشت که در ر

 می، کنفرانس سران ٢۵به تاريخ . ًصرفا اقتصادی بود که ھر دو کشور روی قيمت ھای نفت و گاز با ھم در مذاکره اند

ا که برای روسيه حياتی در ويانا پايتخت اتريش برگزار خواھد شد تا قيمت تيل ر)  اوپک(کشور ھای توليد کنندۀ تيل 

ثير أحيث يک کشور بزرگ توليد کنندۀ تيل و عضو بسيار مھم اوپک ت موقف عربستان سعودی من. است، تثبيت نمايند

 در حال محاصره را يا کمک می کند و يا بيشتر در مضيقه قرار میۀ يت قيمت تيل خواھد داشت که روسيبحياتی در تث

مريکا خواھان آنست، اقتصاد روسيه را صدمه خواھد زد و از رشد آن جلوگيری خواھد پائين رفتن  قميت تيل که ا. دھد

با درنظر داشت تحميل  تعزيرات اقتصادی غرب بر روسيه، مسکو آرزو دارد که رياض نظر مثبتی در کاھش . کرد

سيه به کمک سعودی ھا اينجاست که رو. توليد تيل و باال بردن قيمت آن در کنفرانس سران اوپک در ويانا ارائه دھد

. اگر رياض به تثيبت قيمت تيل طبق مراد مسکو موافقت نمايد، برای واشنگتن خوش آيند نخواھد بود. نيازمند است

  .شود درين مقطع،  مھارت سياسی رياض در تعادل نگھداشتن توازن بين امريکا و روسيه  مطرح می

وريه، ھر دو کشور به موافقت نزديک شده اند که به موجب باوجود تضاد ھای عميق مسکو و رياض در قبال بحران س

تا . دست آورده  را که يکی از بھترين در جھان است، از روسيه ب۴٠٠آن عربستان سعودی راکت ھای ضد ھوائی اس 

زمان کنونی، عربستان سعودی سرزمين انحصاری امريکا در تسليحات اردوی اين کشور بوده است، اما اين طلسم به 

داند  رياض می. ن خواھد رسيد و ما شاھد مسابقات تسليحاتی امريکا، روسيه و چين در عربستان سعودی خواھيم شدپايا

با آنھم .  ھمکاری دارند"نظام اسد"که مسکو روابط حسنه با تھران دارد و روسيه و ايران در سوريه در نگھداشتن 

داند که اتخاذ روش خشن خودش را بازنده   گذاشته و میرياض دروازه ھای اين کشور را به روی مسکو و بيجينگ باز

  .خواھد ساخت

اينک عربستان سعودی می خواھد که از انزوای گذشته .  آبستن تحوالت غير قابل پيش بينی استهشرق ميانه ھميش

 رسيده است بنابران، اين کشور به اين عقيده. حيث يک قدرت اقتصادی و حتا نظامی در منطقه شناخته شود برآمده و من

  . که از محدوديت سياست گذشته خارج شده و خود را برای جھان آينده آماده سازد

   

 

 

 

 


