
 قتل در نیمروز افول هژمونیو خاشقجی،  عربستان، آمریکا

ترین وقایع جهان سیاست بدل شده است.  گری عربستان در استانبول، به یکی از مهم قتل جمال خاشقجی در کنسول

برمال شدن این قتل و تبعات آن، چونان طوفانِ سیاسی سهمگینی بر طبقۀ حاکمۀ عربستان وزیدن گرفته و متحدین 

آنان که اظهارات ترامپ را  ها در این خصوص واداشته است. گیری استراتژیک عربستان را به شدیدترین موضع

و شاهد و گواه خود را نیز در  1تعبیر کرده و نمایش تصنعی یکبه ژستی دیپلمات« تنبیه عربستان لزوم»درخصوص 

سابقۀ سناتورهایی که خواهان  ر برابر اظهارات بییابند، د می« عمل خودسرها»مبنی بر  ،ترامپجویانۀ  آشتیاظهارات 

بدترین بازیگری ... که دوست »عنوان  شده و عربستان را به« قطع کامل روابط»و « عربستان تحریم شدید عربستان»

مآبانه از وقایع است که چنین  کردند؛ چیز زیادی برای عرضه نخواهند داشت. درک لیبرال توصیف می« آمریکا نیست

بدیلی در  اگرچه حاکمان عربستان سعودی توانایی بی کند. ارزیابی می 2«ناراحتی متحدین غربی»هایی را ناشی از  واکنش

ها پیرامون این مسئله  واکنشهای سیاسی دارند، و این یکی دیگر از آن شاهکارهای ناب بود، با این همه  آفرینش رسوایی

 های ها و اشارت اهمیت این قتل و داللت درنگ به پرسش پیرامون که مخاطب کنجکاو را بی استچنان شدید و گسترده 

زنی عالم  ای هم که باشد، ناتوان از شخم به هر شیوه« نگار منتقد حکومت روزنامه»قتل یک دارد.  وامی در جهان کنونی آن

اینک به میانجی آن حادثه به سطح  بایست آن روندهایی را جست که سیاست است. در پس پردۀ چنین حوادثی می

 اند. شدهی بیش از پیش نمایان چه روندهایاند. خواهیم دید که به میانجی قتل آقای خاشقجی  پدیدار آمده

ای دارد، با  اگرچه خود شخصیت خاشقجی و جایگاهش در نظام حکومتی عربستان، در کل این ماجرا اهمیتی حاشیه 

عنوان  جمال خاشقجی، بیشتر بههای این ماجرا است.  گر برخی از جنبه ه وی روشناین همه بررسی اقدامات و جایگا

و عمدۀ شهرتش در این  شود میاالوسط شناخته  الوطن، الحیات و الشرقهایی چون  در روزنامهو سردبیر نگار  روزنامه

این مسئله  3شود. مربوط می 1988به جهانیان در سال  «مجاهداتش»و  الدن بن در معرفی اسامهاش  پیشتازیخصوص به 

اش از مبارزۀ مجهادین افغان علیه نیروهای شوروی و همچنین  الدن، هواداری به ارتباط شخصی خاشقجی با بن

الدن  سپتامبر از بن 11بته بعد از حمالت خاشقجی ال 4شد. اش از اخوان )و احتماالً عضویت در آن( مربوط می هواداری

                                                           
1
 .1397حزب کمونیست ایران، مهر  .سعودی نگار روزنامه قتل ماجرای در گری توطئه و ریاکاری دروغگوئی، 
2
« سعودی عربستان برای آن پیامدهای و خاشقجی جمال ماجرای»این شبکه با عنوان  2سی فارسی در برنامۀ صفحۀ  بی برای نمونه مجری شبکۀ بی 
 داند. اکنش آمریکا را به علت نارحتی این کشور از عربستان میو

3
 Obituary: Jamal Khashoggi was a 'good man and a fine journalist'.  Aljazeera, October 2018. 

4
 From travels with bin Laden to sparring with princes: Jamal Khashoggi’s provocative journey. Washington Post, 

October 2018.  



عربستان و سفیر وقت  اطالعاتی بدنامهای  فیصل، از چهره بن  ای ترکی مشاور رسانهعنوان  فاصله گرفت. در همان اوان به

هاست.  های قدرت در عربستان بیش از این . رابطۀ خاشقجی با کانونمشغول به کار شداین کشور در بریتانیا و آمریکا، 

پزشک دائم عبداهلل بن عبدالعزیز، اش  وذ ساکن در عربستان است. پدربزرگفثروتنمد و پرن های وی عضو یکی از خانواده

که از  بوداین کشور و تاجران سالح داران  ترین سرمایه یکی از بزرگ ،عدنان خاشقجی ،پادشاه سابق عربستان و عمویش

طالل،  ای ولیدبن ان رسانههمچنین خاشقجی از یار 5خواندنی با ترامپ در کارنامه داشته است. ا روابط و ماجراهاییقض

دار،  شبکۀ تحت مالکیت این سرمایه عرب نیوز آنجا که وی به سمت مدیرکلی عربستان نیز بود. تا دار ترین سرمایه بزرگ

 خاشقجی در حاشیه قرار گرفت و سرانجام ناگزیر به ترک عربستان شد. سلمان  با برسرکار آمدن بن  6انتخاب شد.

نه  وینگار منتقد دولت عربستان نیست.  شود که خاشقجی صرفاً یک روزنامه به این ترتیب در گام نخست مشخص می

ترین باندهای اطالعاتی این رژیم در پیوند  خاصی از حکومت در عربستان در ارتباط بوده بلکه با بدنام  تنها با جناح

های درونی طبقۀ حاکمۀ عربستان است که  تباط با تسویه حسابتوان حدس زد که قتل وی نیز در ار سادگی می بهاست. 

 عربستان اجرایی شده است.« طلب و متجدد شاهزادۀ اصالح»سلمان،  در یک سال اخیر، تحت نظارت بن

 ؟ای برای یک رؤیا عربستان: مرثیهترامپ، نفت و 

اش در خاورمیانه،  متحدین استراتژیک در حالی پا به کاخ سفید گذاشت که روابط آمریکا با 1395ترامپ در زمستان 

های دولت اوباما در قبال ایران شدیداً سرد بود. به یاد داریم که نخستین مقصد  عربستان و اسرائیل، بر سر سیاست

های  بازسازی روابط با عربستان یکی از اولویت 7خارجی ترامپ در مقام رئیس جمهور آمریکا عربستان و اسرائیل بود.

عنوان منبع غنی نفت در خاورمیانه، طی چهار دهۀ اخیر  ولت ترامپ در خاورمیانه بوده و هست. عربستان بهاستراتژیک د

بر عهده دارد بلکه در  راهای حاشیۀ خلیج فارس  نشین نقش مهمی در حفظ سلطۀ دالر ایفا کرده و نه تنها رهبری شیخ

. با این همه تالش دولت ترامپ برای بازسازی این روابط با موانع و برخوردار استای  نفوذ گستردهاز جهان عرب 

هایی جدی همراه است. امری که روابط آمریکا و عربستان را در وهلۀ کنونی با آشفتگی و انحراف از معیار مواجه  چالش

 ساخته است. 
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ماه  6 که دولت ترامپ در تمام های اوپک بوده است. در حالی ها بر سر مسئلۀ نفت و سیاست ترین چالش یکی از مهم

های عربستان را، آشکار و پنهان به باد انتقاد گرفته است؛ قیمت  های اوپک را و به همین مناسبت سیاست اخیر سیاست

ها در روابط آمریکا و  شک نسبت دادن تنش نفت در بازارهای جهانی  همچنان شیب تند صعودی را طی کرده است. بی

گرایی در نظر خواهد آمد. خواهیم دید که چگونه مسئلۀ نفت با مسائل به مراتب  قِسمی تقلیل عربستان به مسئلۀ نفت

های اوپک چه بوده و آمریکا چرا و با چه سالح و  تر و استراتژیک پیوند خواهد خورد. پیش از آن ببینیم سیاست حیاتی

 ابزاری با آن مقابله کرده است؟

تصمیم به کاهش به منظور افزایش قیمت نفت، اجالسی  طی 8غیر عضو اوپکقریب به دو سال پیش، کشورهای عضو و 

سو  به این 93از سال عربستان به اجرا گذاشته شده است.  1395ای گرفتند. این توافق از بهمن  میلیون بشکه 1.8تولید 

ای افزایش  سابقه رز بیطرا به شیل در آمریکا، تولید نفت ای و نیز ضربه زدن به تولید نفت منظور فشار بر رقبای منطقه به

طی دو سال قیمت نفت را  9،سابقۀ تولید نفت آمریکا و افزایش بی داد. همچنین پیشرفت تکنولوژی استخراج نفت شیل

ویژه برای کشورهای عربی و روسیه، افقی  دالر در هر بشکه کاهش داد. چنین وضعیتی به 30دالر به کمتر از  115از 

این منجر شد.  95کشورهای عمدۀ تولید کننده در آبان  کاهش تولید میان این وضعیت به توافق شدت نامطلوب بود. به

 500جالب آنکه عربستان در شرایطی تن به کاهش  10میالدی تمدید شد. 2018تا پایان سال  96توافق، در فروردین 

شد. رضایت عربستان و متحدین  میای برخوردار  هزار بشکه 90داد که ایران از حق افزایش  ای نفت می هزار بشکه

 98گشت. عربستان در همان زمان از کسری بودجۀ  اش به چنین امری، به ضرورت افزایش قیمت نفت بازمی ای منطقه

گرفتن هر سیاستی برای دالری، دولت این کشور را ناگزیر به در پیش  30و افق نفت  11برد میلیارد  دالری رنج می

 کرد. افزایش قیمت نفت می

به  12گینه همراه شد.اندونزی و در ونزوئال و کشورهایی چون تولید شدید اجرایی شدن توافق کاهش تولید، با کاهش 

تجربه  95 تولید در سال درصدی را نسبت به سطح 160تولید  نحوی که در نهایت کشورهای حاضر در توافق، کاهش
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های آمریکا علیه  ا بر سر خروج از برجام، بازگشت تحریمهای ایران و آمریک . چنین وضعیتی که اخیراً با تنشکنند می

 دالر انجامیده است.  80ایران و تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگۀ هرمز همراه شده، به افزایش قیمت نفت تا سطح 

الت های انرژی، برای ایا ملاین شرایط آشکارا به ضرر ایاالت متحده بوده است. پیش از همه آنکه افزایش قیمت حا

درصدی قیمت  60آن جمله این مسئله به افزایش  ، اتفاق خوبی نیست. ازمتحده، بزرگترین مصرف کنندۀ نفت جهان

خواهان بر  رو در آمریکا بر سلطۀ جمهوری ای پیش دوره امری که در انتخابات میان 13بنزین در آمریکا منجر شده است.

قرار گرفتن  ها علیه ایران ها، در آستانۀ بازگشت تحریم افزایش قیمت دیگر آنکهارکان سیاسی آمریکا اثرگذار خواهد بود. 

. اما این تمام چهرۀ ماجرای افزایش قیمت نفت سازد در تنگنای اقتصادی مورد نظر آمریکا را ممکن نمی این کشور

چین  ظهوریگری و درد: یکی نزدیکی عربستان و روسیه غایت استراتژیک دا نیست. برای ایاالت متحده ماجرا وجهی به

 اقتصادی. -سیاسی در مقام تهدیدی

ای  ، با روسیه روابط حسنهری منافع اقتصادی خودمنظور پیگی و همچنین به منظور کنترل ایران هاست که به عربستان مدت 

برقرار کرده است. با تیره شدن روابط عربستان و آمریکا در دورۀ دوم ریاست جمهوری اوباما بر سر عدم واکنش 

مقابله با نفوذ  برایای ایران وآمریکا، ریاض کوشید تا  شنگتن به حضور علنی ایران در سوریه و همزمان توافق هستهوا

میانجی نزدیکی عربستان و روسیه تنها ایران نبوده و ریاض منافع مستقیم  اگرچه به روسیه نزدیک شود. در منطقه ایران

 16با همکاری روسیه برای ساخت که  این امر به روندی انجامیده کند. اقتصادی خود را در این سیاست پیگیری می

 400-سفر ملک سلمان به مسکو و خرید تسلیحات پیشرفتۀ روسی از جمله سامانۀ موشکی اس 14ای، رآکتور هسته

ده تنها بخشی از این روند بو نیز 1395همراه بوده است. همکاری روسیه و عربستان بر سر مسئلۀ کاهش نفت در پاییز 

ای به  عنوان ضربه است. نزدیکی عربستان به روسیه به ویژه بر سر پروندۀ نفت، برای واشنگتن حرکتی غیر قابل قبول و به

مشارکت مسئله باید نکتۀ دیگری افزود و آن نارضایتی آمریکا از عدم به این  15شود. هژمونی ابرقدرت ارزیابی می

 های مربوط به جنگ در سوریه است.  هزینه کشورهایی چون عربستان در تأمین

ترین وارد کندۀ نفت  عنوان بزرگ تر از سوی چین وجود دارد. چین به در کنار روابط عربستان و روسیه، تهدیدی جدی

اش به سلطۀ دالر،  کوشد تا یوآن را در مبادالت نفتی، جایگزین دالر کند. امری که تحقق های اخیر می در جهان، در سال

عنوان  ای جبران ناپذیر وارد خواهد آورد. عربستان به نوان یکی از ارکان سلطۀ آمریکا بر  بازارهای مالی جهان، ضربهع به
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های اخیر برای واداشتن عربستان به  پراهمیت در این میان دارد و پکن در سالترین صادرکنندۀ نفت به چین نقشی  بزرگ

تصمیم همراه با  16است.تی بین دو کشور، فشار مضاعفی به عربستان آورده در مبادالت نف جایگزین ساختن یوآن با دالر

کنگ برای آمریکا  نگبورس ههای نفتی جهان، در  ین شرکت تردید ریاض برای عرضۀ سهام آرامکو، یکی از بزرگتر

 65ای  نامه همنیم اخیر که با تفاسال و   در مجموع گسترش روابط اقتصادی عربستان و چین در یک 17زنگ  هشدار بود.

در شرایطی  18میلیارد دالری همراه بوده است، 20گذاری مشترک  میلیارد دالری و توافق برای گشایش صندوق سرمایه

گذاری، قصد تضعیف چین و حفظ و اعادۀ جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان  که آمریکا با آغاز جنگ اقتصادی و تعرفه

 را دارد؛ برای واشنگتن امری مطلوب نیست.

استراتژیک ، متحد ها علیه ایران را کلید زده، از عربستان ماه اخیر که سیاست بازگرداندن تحریم 6ویژه در  دولت ترامپ به

به عمل آورد. حال آنکه عربستان  ها انتظار داشت تا همکاری الزم را به منظور افزایش تولید نفت و کاهش قیمت خود،

دالر اظهار  80و از رسیدن قیمت نفت به  19داد 2018گام با روسیه، رأی به حفظ توافق کاهش تولید تا پایان سال  هم

هم در خصوص  را های اوپک، متحدین عربی به سیاست پ بارها ضمن حملهدر چنین شرایطی ترام 20کرد. خرسندی می

به باد انتقاد گرفته و با ادبیاتی تحقیرآمیز نسبت  های جنگ در سوریه مسئلۀ نفت و هم در خصوص عدم پرداخت هزینه

ان این مسئله که با بی 97در بهار وی  های آمریکا شده است. ها از سیاست به متحدین عربی خواستار پیروی این دولت

هان همکاری برخی کشورهای عربی )مشخصاً خوا« آورند بدون ما حتی یک هفته هم دوام نمی برخی کشورهای عربی»

بیانات وی در تیرماه و در آستانۀ نشست  شد. های جنگ سوریه منظور ترامپ عربستان بود( بر سر مسئلۀ پرداخت هزینه

در قبال پولی اندک دفاع  بسیاری از اعضای آنراند در حالی که آمریکا از  اال میها را ب اوپک قیمت»اوپک مبنی بر اینکه 

. ترامپ بودجدی گر همین اختالفات  بیانهای واشنگتن به متحدین عربی،  و تالش برای دیکته کردن سیاست 21«کند می

کنیم. آنها بدون ما مدت چندانی در امان  ما از کشورهای خاورمیانه حمایت می»شهریورماه با صراحت بیشتری گفت:  در
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سهام این شرکت به  دمیلیارد دالری برای عربستان داشته باشد. همچنین ورو 100درصد از سهام این شرکت، قرار بود عایدی  5عرضۀ  
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20

 Saudi Arabia Signals Ambition for $80 Oil Price. Bloomberg, April 2018. 
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 .1397. خبرگزاری صداوسیما، تیر ها راکاهش دهد اوپک باید همین حاال قیمت 



ترامپ  22.«خاطر خواهیم سپرد برند. ما این را به های نفت را باال و باالتر می نخواهند بود و با این حال همچنان قیمت

، که به دولت ایاالت « نوپک»بلکه الیحۀ مبارزه با اوپک را تحت عنوان تنها به اظهار نظر در این خصوص بسنده نکرده 

  23دهد به اتهام تبانی علیه اعضای اوپک شکایت کند، در کنگره به جریان انداخته است. متحده اجازه می

اقتصادی -روند وقایع را مرور کنیم. عربستان در تمام دو سال اخیر بر طبل افزایش قیمت نفت کوبیده و منافع سیاسی

جای  آمریکا را با نزدیکی به روسیه و همکاری اقتصادی با چین به مخاطره انداخته است. در چند ماه اخیر نیز به

وچرا با آمریکا همچنان بر پیگیری منافع خود پافشاری کرده است. آمریکا نیز همواره با تهدید و عتاب  همکاری بی چون

انحرافات از معیار عربستان شده است. در چنین شرایطی است که قتل خاشقجی  و با ادبیاتی تحقیر آمیز خواهان اصالح

های پیشین در سطحی باالتر  عنوان افتضاحی سیاسی، میانجی بروز تمام درگیری دهد. قتلی که به گری رخ می در کنسول

 شود. می

 22را نشان دادند. ها  دترین واکنشخواه شدی با افشا شدن ماجرا، نه تنها ترامپ، بلکه بسیاری از سناتورهای جمهوری

دانسته و خواهان تحریم عربستان « ای از نقض گستردۀ حقوق بشر نشانه»ای به ترامپ، قتل خاشقجی را  هسناتور در نام

خواه نیز ضمن حمایت از تحریم شدید و قطع فروش سالح به عربستان،  سناتور ارشد جحهوریشدند. لیندسی گراهام، 

کریس مورفی، سناتور عضو کمیتۀ روابط خارجی سنا  24«.باید برود»نامید که « و ویرانگر خودسرعهد ولی»سلمان را  بن

خواه نیز در اظهارات مشابه اعالم  شده است. رند پل، دیگر سناتور جمهوری« قطع کامل روابط با عربستان»نیز خواهان 

  25«.هستند تروریسم مروج که هستند بازیگری بدترین آنها زیرا نیست، ما دوست سعودی عربستان»کرده که 

که ناشی از اختالفات « ربستانناراحتی آمریکا از ع»چنین اظهاراتی و تمهیدات احتمالی واشنگتن در آینده، نه ناشی از 

و نه نقض حقوق  اش های نفتی و سیاسی عربستان در پیگیری منافع «یخودسر»در منافع آمریکا و عربستان است.  جدی

نقض حقوق »همان چیزی است که سناتورهای کنگره را به ناراحتی انداخته است. عربستان در  ا افتضاح سیاسیبشر ی

هایش در پرواز هوایی گرفته تا گروگان  های سیاسی ید طوالیی دارد. از ربایش شاهزاده و پدید آوردن افتضاح« بشر

 اش در یمن. و جنایات جنگیقتل عام تجاوز، مجرمان گرفته تا  گردن زدنوزیر کشوری دیگر. از  گرفتن نخست
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اقتصادی آمریکا و عربستان -در حالی که به مدت نیم قرن، یکی از ارکان سلطۀ دالر بر بازارهای جهان را اتحاد امنیتی

دارد.  اش در راستای تضعیف همان اتحاد گام برمی ممکن کرده است، اینک وضعیتی پی آمده که عربستان با پیگیری منافع

بر بستر چه شرایطی است که  مسئله اینجاست که عربستاناشت. امری که تضعیف عربستان را نیز درپی خواهد د

آمریکا را یابد؟ چه وضعیتی است که  وان متحد استراتژیک آمریکا، منافعی حیاتی را در نزدیکی به روسیه و چین میعن به

 د؟ حفظ عربستان بر نمودار معادالت سیاسی خود، خواهان برکناری دولت در عربستان شودارد تا برای  وامی

یابد. تضعیف استیال بر مناطقی چون  ویژه طی دهۀ جاری، جهان تحت سلطۀ خود را عمیقاً درگون می ایاالت متحده به 

های رنگی و همچنین شکست  هایی چون براندازی های عمیق اقتصادی، شکست سیاست آمریکای التین، بحران

برزیل و بدل شدن متحدینی  وبنیادی چون چین، هند ونهای اقتصادی  قدرتظهور های گسترده به خاورمیانه،  لشکرکشی

نهادهایی چون سازمان ملل و ارکانش،  در چون آلمان به رقبای سیاسی و اقتصادی و بروز هرچه بیشتر ناکارآمدی

المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و ناتو و نیز توافقاتی چون توافق نفتا، اتحاد ترانس  صندوق بین

در اشکال پیش دهۀ  4ک و برجام، همگی بروز و تجلی فرایند افول هژمونی آمریکا است. فرایندی که از پاسیفی

 های سیاسی و اقتصادی ظاهر شده است.  متبارز شده و اینک با شدت و حدت در تمام عرصهاش  جنینی

سازد. ظهور  ها وارد می صهیابنده، خود را به تمام عر جهان آمریکایی شکاف برداشته و این شکاف و ترکِ گسترش

)که با شکلی از  از سوی دیگر سیاسی آمریکا-توان اقتصادی افولسو و  از یک رقیب آمریکا های اقتصادی قدرت

و همچنین تالش امپریالیسم آمریکا برای احیای هژمونی خود، متحدین این  گرایی افسارگسیخته همراه است( نظامی

های آمریکا، تنها  سازد. وضعیتی که در آن گام برداشتن بر مسیر سیاست ه دچار میکشور را به وضعیتی متناقض و دوگان

قادر به افادۀ بخشی از منافع سیاسی و اقتصادی دولت متحد خواهد بود و اتفاقاً به شکلی تضادمند به معنای نابودی 

ناگزیر با تقویت کردها  ترکیه کهبسیاری از منافع آن دولت است. چنان است پیگیری براندازی اسد در سوریه از جانب 

. همچنین است منافع عربستان در خصوص مسئلۀ نفت: تضعیف ایران در منطقه و رشد اقتصادی آمریکا که به همراه بود

آمیز با افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن  معنی تقویت جایگاه عربستان در منطقه خواهد بود به شکلی تناقض

دارد.  دولت متحد را به نوسان وامی ینایی جز تضعیف عربستان نخواهد داشت. چنین وضعیتبسته است. امری که مع هم

  آمیز دارد. نوسانی که در سطح پدیدار بروزی جنون

های ترکیه و آمریکا را به  شاهد بودیم که چگونه سوریه به آن آوردگاهی بدل شد که تضاد منافع دولت پیشتر ما

ترین شکلی به نمایش درآورد و سرانجام به تغییر رفتار و فاصله گرفتن ترکیه از آمریکا منجر شد. نکته دقیقاً  روشن



ها و مسائل گوناگون تا آنجا که  ریکا و بر سر سیاستدهد تا میان روسیه و آم آنجاست که وضعیت به ترکیه اجازه می

دهند دست به انتخاب بزند. ترکیه همچنان که در عضویت ناتو باقی مانده و میزبان  سایر نیروها و عوامل اجازه می

ریه بر سر مسئلۀ استراتژیکی چون ادلبِ سوویژه روسیه  با ایران و به در اینجرلیک است، و آلمانی نیروهای آمریکایی

چنین وضعیتی در روابط ریاض و شکل جنینی در همان دورۀ دوم ریاست جمهوری اوباما، همکاری تنگاتنگ دارد. 

آشکار شد. اهمیت عربستان در سیاست خارجی  و بر سر ماجرای برجام و سیاست مبهم آمریکا در سوریه، واشنگتن

گرفتن سیاست تهاجمی علیه ایران واداشت، تکوین این  آمریکا و الزاماتی که این کشور را به خروج از برجام و درپیش

تعارض را به تعویق انداخت. با این همه قرار گرفتن عربستان در جایگاه تناقض آمیزی که افول هژمونی آمریکا خلق 

کند. این وضعیت به لرزش و نوسان عربستان  کند، بازتولید این تعارض را در سطوح و اشکال دیگر ممکن می می

 جامد.ان می

ها پیش آغاز شد و دامنۀ نوسان تا حدی ویرانگر تشدید شد. اینک چنین  برای ترکیه، این نوسان و لرزش، از مدت

عنوان مسکنی  مدن ترامپ تنها بهرسد بر سر کار آ ندی که به نظر میفرایندی در نسبت با عربستان پدیدار شده است. فرای

های این نوسان در خصوص عربستان تا چه سطح و حدی تشدید شود،  نهاز اینکه دام جدای برای آن عمل کرده باشد.

 این تجلی تبعات فرایند افول هژمونی آمریکا است که در اینجا اهمیت دارد.  

های نفتی  پیمان در زمینۀ سیاست عنوان هم عنوان قدرتی اقتصادی و روسیه به ، که با عروج چین بهفرایند افول هژمونی

فقی را در برابر عربستان گشوده که حرکت عربستان به سمت آن، به معنای تضعیف جایگاه دالر، همراه بوده است، ا

عربستان  26های ناشی از خروج از برجام بر ایران است. تر از همه کاهش آسیب ضربۀ سیاسی و اقتصادی به آمریکا و مهم

  ونی آمریکا است.«ی از وضعیت افول هژا کند و این همه جلوه نهد که خود برای خود می یناگزیر در چاهی گام م

ویژه در خصوص مخالفت آمریکا با اقدامات جناح  ای بدل شد تا این اختالفات، به ماجرای قتل خاشقجی، به میانجی

تر از آن  تنیده شک روابط آمریکا و عربستان درهم سلمان، در باالترین سطح خود به منصۀ ظهور برسند. بی منسوب به بن
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روسیه -عنوان اتحاد آمریکا اند. بسیاری این تصمیم را به ای نفت گرفته میلیون بشکه 1کشورهای عضو و غیر عضو اوپک اخیرًا تصمیم به افزایش  
 گیرند. در این خصوص الزم به توضیح است که کاهش تولید نفت ائتالف مذکور، به علیه ایران تفسیر و همچنین لغو توافق کاهش تنش در نظر می

 2.8اکنون این توافق  درصد بیش از مقدار توافق شده بوده و هم 60ها علیه ونزوئال و مشکالت فنی در اندونزی و کشورهای آفریقایی،  علت تحریم
کرد  ت میای اخیر، که ایران با آن مخالف میلیون بشکه 1کند. توافق برای افزایش  تولید می 95میلیون بشکه نفت کمتر از مجموع تولید در زمستان 

ای نداشته  شان چنین جلوه بازگشت به حدود توافق بود تا پاسخ مثبت به ترامپ. اتفاقًا عربستان و روسیه بسیار کوشیدند تا تصمیممنظور  بیشتر به
 باشد.



ای خود است  این لرزش و نوسان در اشکال نطفهانجامد.  های اتحاد بی الفات کنونی به گسسته شدن رشتهاست که اخت

اش  مالی و همچنین اهمیتعنوان یک منبع  موضع نهایی ترامپ در خصوص اهمیت عربستان بهشود.  که ظاهر می

اند. با این همه   مستحکمهمچنان  ات موجود،رغم ارتعاش ، علیهای اتحاد با ایران خود گویای آن است که رشته درمواجهه

آنچه اهمیت دارد دقیقاً شکافی است که در وضعیت کنونی بروز کرده و خود را به میانجی قتل خاشقجی نشان داده 

 است.

 

 

 


