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نگاه دیگران

در وضعیت سیاسی پیچیده خاورمیانه، بحران ها یکی از پس از دیگری روی می دهند. اعدام شیخ 
نمر النمر آخرین بحران در این سلس�له از وقایع اس�ت که موجب قط�ع روابط دیپلماتیک میان 
ایران و عربس�تان ش�د. تحلیل هایی که بالفاصله پس از وقوع این رویداد ارائه ش�ده، از یک سو، 
روش�ن کننده ریش�ه های این مسئله در بحران های قبلی منطقه و از سوی دیگر هشداری نسبت به 

پیامدهای آن بر معادالت سیاسی خاورمیانه است.

اشاره:

بحران روابط ایران و عربستان
 منیرسادات میرنظامی*

مقدمه
اگرچه آزمایش موشکی ایران در خلیج فارس 
و مطرح ش��دن وضع تحریم های موشکی علیه 
ای��ران، اجرایی ش��دن برجام و س��قوط قیمت 
نفت در بازارهای جهانی از جمله مسائل مهمی 
هس��تند که می ت��وان آن ه��ا را از ابعاد مختلف 
مورد بررس��ی قرار داد اما اعدام ش��یخ ش��یعه 
آیت اهلل نم��ر النمر در 2 ژانویه توس��ط دولت 
عربس��تان و رویدادهایی که در پی آن به وقوع 
پیوس��ت، در صدر تحلیل های کارشناسان قرار 
گرفته اس��ت. بحث بر س��ر چرایی این اعدام، 
تأثی��ر آن بر معادالت سیاس��ی و نظامی جنگ 
علیه داعش، نح��وه موضع گیری دولت ایاالت 

متحده نس��بت به این موض��وع و هم چنین قطع 
رابط��ه عربس��تان با ای��ران از جمل��ه مهم ترین 
محوره��ای تحلیل ه��ای ارائه ش��ده از س��وی 
مؤسس��ات، نهادها و اتاق های فکر است که در 
این گزارش به بیان مهم ترین دیدگاه ها و نقطه 
پرداخته می ش��ود. می توان تحلیل های  نظرات 
صورت گرفته را به دو دس��ته تقسیم نمود. در 
حالی ک��ه برخی از تحلیل ها ب��ر علل و دالیل 
اعدام شیخ النمر توسط عربستان و قطع ارتباط 
دیپلماتیک با ایران تمرکز کرده اس��ت، دسته 
دیگر ب��ه تبعات و پیامدهای ح��وادث اخیر بر 
جنگ ها و درگیری های خاورمیانه می پردازند. 
ه��ر دو دس��ته از تحلیل ها ش��امل رویکردهای 



82

نگاه  دیگران

مثب��ت یا منفی نس��بت به اقدامات عربس��تان و 
مواضع آمریکا است.

ریشه یابی حادثه
لین��چ1، دیوی��د ای. س��نگر2 و هال��ه  م��ارک 
اس��فندیاری3 از جمله تحلیل گ��ران عالقمند به 
علل و ریش��ه های سیاس��ت عربس��تان در مقابل 
ایران هس��تند. آنها بر مس��ائل سیاسی داخلی و 
منطق��ه ای به خصوص رقابت با ای��ران به عنوان 
علل زمینه س��از اقدامات اخیر عربس��تان تأکید 

دارند.
لینچ در روزنامه واش��نگتن پست در مقاله ای 
با عنوان "چرا عربس��تان س��عودی منازعه قومی 
را در خاورمیان��ه تش��دید می کن��د؟" تحرکات 
عربس��تان در منطق��ه را در چارچوب سیاس��ت 
فرقه گرایی عربس��تان و ناش��ی از عنصر سیاست 
تحلی��ل می کند. از این دیدگاه، تش��دید جریان 
فرقه گرای��ی در دوره اخیر توس��ط ریاض انجام 
می ش��ود و ترکیب خطرناکی از تهدیدات مورد 
تصور و فرصت ها، قدرت و ضعف اس��ت. البته 
لینچ برای بیان این عامل، به ادبیات علوم سیاسی 
در این زمینه اشاره دارد. به نظر او، پژوهش های 
بس��یاری موید این نکته هس��تند که عربس��تان و 
دیگر رژیم های خلیج فارس تمایل به توازن در 
مقابل تهدیدات خارج��ی و داخلی برای تداوم 
ثبات رژیم داخلی دارند و از جریان ضدشیعی به 
عنوان راه مؤثر تضعیف جاذبه ایران برای سنی ها 
و در رقابت فراسنی برای نفوذ استفاده می کنند.

 * همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. Marc Lynch
2. David E.Singer
3. Haleh Esfandiari

بر مبنای تحلیل لینچ، عربس��تان سعودی در 
جه��ان عرب قدرتمند اس��ت زی��را می تواند بر 
ش��ریک نزدیک خ��ود ام��ارات و قدرت های 
ضعیف س��نتی هم چون مصر تکیه کند. رقبایی 
چون ترکیه و قطر نیز که با شکس��ت های متعدد 
روبه رو ش��ده اند، باید روابط خ��ود را با ریاض 
بازس��ازی کنند.  عربس��تان اگرچه ت��ا به امروز 
چالش بهار عربی را از س��ر گذرانده اس��ت اما 
احساس ضعف و آسیب پذیری نیز می کند. این 
دول��ت جنگ هایی را در س��وریه و یمن به راه 
انداخته و در برابر دولت اس��المی ش��ام و عراق 
)داع��ش( و توانای��ی هس��ته ای ایران احس��اس 
آس��یب پذیری می کن��د. چالش ه��ای سیاس��ی 
داخلی نیز مزید بر علت اس��ت مانند نبرد بر سر 
جانش��ینی ملک س��لمان، کاهش قیمت نفت و 
کسری ش��دید بودجه. در نتیجه، به نظر می آید 
رژیم سعودی در حال پاسخ دادن به بزرگ ترین 
تهدی��د متصور برای بقایش اس��ت که در وهله 
اول خارجی ان��د تا داخلی. در نتیجه، لینچ س��ه 
دلیل عمده عربستان برای تشدید فرقه گرایی را 

شامل موارد زیر می داند:
الف- توافق هسته ای ایران و ترس از موفقیت 
تواف��ق آمریکا با ایران بر س��ر برنامه هس��ته ای: 
عربس��تان ورود ایران به نظم بین المللی و بهبود 
رابطه اش با آمریکا را تهدیدی علیه جایگاهش 
می داند. تش��دید فرقه گرایی راهی آش��نا برای 
تداوم مهار و انزوای ایران اس��ت. س��عودی ها 
مخال��ف هرگونه تالش و دخال��ت عمده ای از 
س��وی آمریکا در خاورمیانه در پنج س��ال اخیر 
بوده ان��د، که این اختالف نه فقط ش��امل توافق 
با ای��ران، بلکه حمایت آمریکا از دموکراس��ی 
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در مصر و مخالفت اوباما با دخالت در س��وریه 
را نی��ز دربرمی گی��رد. تش��دید فرقه گرای��ی از 
طریق تش��دید تنش ها به صورت��ی که اقدامات 
دیپلماتی��ک را غیرممکن می س��ازد، به معنای 
تضعی��ف اهداف اس��تراتژیک اولیه آمریکا در 
منطق��ه هم چون توافق با ایران و مذاکرات برای 

پایان دادن به جنگ سوریه است.
ب- شکست در عرصه سیاست خارجی: این 
شکست ها شامل شکست در بلوکه کردن توافق 
هس��ته ای میان ایران و 1+5، شکست در سوریه 
و ماندن بش��ار اس��د با وجود تلفات و خسارات 
بس��یار و ظهور داعش، دخالت در یمن به عنوان 
شکس��تی اس��تراتژیک در رس��یدن ب��ه اهداف 
می شود. مناقش��ه عمومی با ایران تمام توجهات 
را از این شکس��ت ها به س��وی ای��ران معطوف 

می دارد. 
ج- داش��تن عنوان رهبری جهان اهل سنت: 
بر مبنای این دلیل، دیگر رقبای س��نی نیز هدف 
تش��دید فرقه گرایی هس��تند. دیپلماسی سعودی 
ب��ر تقویت رهبری اش بر نظ��م منطقه ای تمرکز 
کرده اس��ت. ریاض به تازگی ائتالف اس��المی 
را علیه تروریس��م مطرح کرده و ائتالف جنگ 
یمن را به عنوان مدلی برای اقدام جمعی اعراب 
معرفی نموده اس��ت. البته تأثیر این دیپلماس��ی 
محدودیت های��ی دارد. با وجود اتحاد س��طحی 
کنفرانس ریاض برای مخالفان سوریه و حمایت 
مش��ترک برای تش��کیالت جدید نیروهای ضد 
دولت سوریه، قطر و ترکیه به رقابت با عربستان 

برای تأثیرگذاری بر این نیروها ادامه می دهند. 
سنگر در تحلیل خود با عنوان »ایاالت متحده 
در مواجه با آزمون اقدام عربس��تان س��عودی به 

عن��وان یک متح��د قدیمی« رفتار عربس��تان را 
ناشی از چند عامل می دانند:

الف- رفتار عربس��تان ناش��ی از فش��ارهایی 
اس��ت که بر آن وجود دارد مانند کاهش قیمت 
نف��ت، جنگ در یمن، تهدیدات تروریس��ت ها 
از جهات مختلف و تش��دید رقابت منطقه ای با 

ایران.
ب- سعودی ها از احتمال شکل گیری اتحاد 
میان آمریکا و ای��ران نگرانند. آنچه این نگرانی 
را تش��دید می سازد، موضع دولت اوباما در قبال 
آزمایش موش��کی ایران اس��ت که ب��ا توقعات 
عربس��تان فاصله دارد. ایرانی��ان دو بار آزمایش 
موشکی انجام دادند و دولت اوباما پس از چند 
روز تأخیر اعالم کرد حاضر اس��ت تحریم هایی 
را برای مقابله با این اقدام ایران وضع کند. هفته 
پیش نیز کش��تی های ایرانی راکتی با برد 1500 
ی��ارد در اط��راف ناو نی��روی دریای��ی آمریکا 
شلیک کردند. رهبر ایران نیز همان گونه که در 
مذاکرات صلح س��وریه نشان داده اند، همکاری 
ب��ا آمری��کا را رد کرد. البته س��نگر این نگرانی 
س��عودی ها را چن��دان بی راه نمی دان��د و معتقد 
اس��ت، مقامات آمری��کا درباره ام��کان اتحاد 
آمریکا-ای��ران به عنوان متحدین��ی طبیعی تر از 
آمریکا- عربس��تان تأمل می کنن��د؛ امری که به 

نظر بعید است.
به نظر سنگر تفاوت و اختالف میان سیاست 
خارج��ی عربس��تان و آمری��کا در خاورمیانه 
مش��هود اس��ت و ای��ن نگرانی س��عودی ها را 
موجه جل��وه می دهد. او ب��ه موضوع حمایت 
عربس��تان از مبارک و حمایت آمریکا از موج 
دموکراس��ی خواهی در مصر، توافق هس��ته ای 
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و نشس��ت کم��پ دیوید ب��رای تضمین تعهد 
مج��دد آمریکا به متحدان عرب خود، مس��ئله 
اعدام شیخ نمر و خواست آمریکا برای اعدام 
نکردن آن، دعوت کری از ایران برای پیوستن 
به مذاکرات صلح س��وریه اش��اره می کند. او 
معتقد است، برای سال ها نفت بود که موجب 
رابط��ه میان دو مل��ت آمریکا و عربس��تان که 
ارزش های مش��ترک کمی داش��تند، می شد و 
امروزه با تولید نفت از سوی آمریکا و از میان 
رفتن این رابطه، وابستگی چندجانبه که به دهه 
1930 بازمی گردد، دیگر آمریکا و عربس��تان  
را به یکدیگر پیون��د نمی دهد. تنها چیزی که 
این ازدواج شکس��ت خ��ورده را هنوز تداوم 
می دهد، تحول سیاسی در خاورمیانه و درک 
آمریکا از این وضعیت اس��ت که س��عودی ها 

برای ثبات منطقه حیاتی هستند. 
اسفندیاری در تحلیل خود با عنوان »عربستان 
س��عودی دیگر ی��ک متحد قابل اعتماد نیس��ت«، 
اصل مفید بودن اتحاد آمریکا و عربس��تان را زیر 
س��وال می برد. به نظر او، برخالف منافع مشترک 
زیاد و روش��ن، عربستان س��عودی دیگر متحدی 
م��ورد اعتماد و قابل ات��کا برای آمریکا نیس��ت. 
منافع مش��ترک می��ان آمریکا و عربس��تان از نظر 
اس��فندیاری شامل کمک عربس��تان به پایین نگه 
داشتن قیمت نفت و تضعیف اقتصادهای روسیه و 
ایران، موافقت عربستان و آمریکا بر سر رفتن بشار 
اس��د به عنوان رییس جمهور، حمای��ت هر دو از 
عبدالفتاح السیسی در مصر و حمایت و کمک به 
حضور نظامی آمریکا در منطقه می شود. اما با این 
وجود، اس��فندیاری عوامل ایجاد اختالف را مهم 

می داند مانند اینکه سعودی ها از شکل بنیادگرایی 
اس��المی به عن��وان خطری برای آمری��کا و ثبات 
جه��ان، حمایت و آن را تقویت و پش��تیبانی مالی 
می نماین��د. هم چنین به نظر او، اع��دام هفته اخیر 
ش��یخ نمر که تهدیدی برای عربستان نبوده است 
و کش��تن او اقدامی تهاجمی علی��ه ایران بود، تنها 
در خدم��ت تضعیف تالش ه��ای بین المللی برای 
حل منازعه س��وریه و یمن بوده اس��ت. در واقع، 
اس��فندیاری اعتماد به نفس و قاطعیت عربس��تان 
را قاب��ل درک می داند اما این ویژگی را هم چون 
مورد یم��ن تضمین کننده اعم��ال عاقالنه قدرت 
نمی داند. عربستان فرقه گرایی سنی- شیعی را میان 
مس��لمانان در خاورمیانه تقویت می کند،  او دیگر 
کشورها هم چون ایران را بازیگری معرفی می کند 

که نسبت به عربستان بیشتر مسئولیت پذیر است.
خ��ود  تحلی��ل  در  کالوس��ون1  پاتری��ک 
نگرانی ه��ای عربس��تان از رفتار آمریکا نس��بت 
به ای��ران را زمینه س��از سیاس��ت های فعلی بیان 
می کند. کالوس��ون سیاس��ت دولت اوباما را به 
دلیل عقب نشس��تن از دادن پاس��خ برنامه ریزی 
ش��ده ب��ه آزمایش موش��کی ای��ران، ب��ه تأخیر 
انداختن تحریم ها علی��ه ایران که با جزئیات در 
رسانه ها اعالم ش��ده بود و برقراری گفتگوهای 
فش��رده با ای��ران در چنی��ن ش��رایطی، موجب 
حساسیت عربستان می داند. به نظر او، همان گونه 
که مداخالت در بحرین و یمن نشان داده است، 
س��عودی ها قادر به تش��خیص نقش ایرانیان در 
پش��ت ناآرامی های ش��رق عربس��تان هس��تند؛ 
تحرکاتی ک��ه مقامات آمریکا معتقدند وطنی و 

خودجوش است.
1. Patrick Clawson
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تبعات حادثه و توصیه ها
لین��چ در توضی��ح تبعات بح��ران روابط ایران- 
عربستان، از یک سو، حمایت ایاالت متحده از 
دس��تاوردهای خود در برجام و از سوی دیگر، 
تش��دید اختالفات و حداقل عدم تغییر ش��دت 
فعلی جری��ان فرقه گرای��ی را پیش بینی می کند. 

این جریان شامل جنبه های گوناگونی است:
1. ارسال س��الح بیش��تر برای نیروهای ضد 

بشار اسد ادامه خواهد یافت.
2. ت��داوم روند تخریبی جن��گ در یمن نیز 
از جمله ش��رایطی اس��ت که ب��ه احتمال 
زیاد وجود خواهد داش��ت. ب��ه نظر لینچ، 
دولت های خلیج ف��ارس از مدت ها پیش، 
بیش��تر توجه نظامی خود را به س��وی یمن 

تغییر داده اند. 
3. در س��طح دیپلماتیک، جدای از بحرین، 
به نظر بعید اس��ت بقیه اعضای ش��ورای 
هم��کاری خلی��ج ف��ارس در پی��روی از 
رهبرش��ان عربس��تان با ای��ران قطع رابطه 

کنند. 
4. ش��بکه های اس��الم گرای س��نی به چالش 
ادام��ه  س��عودی  کلی��دی  سیاس��ت های 
می دهن��د. از جمل��ه این چالش ها تس��لط 
گروه های جهادی فرقه گرا در س��وریه به 
عنوان گروه هایی قدرتمند با دس��تور کار 
مخصوص به خودش��ان اس��ت که نقشی 
مانن��د القاع��ده در هرج و م��رج یمن ایفا 

می کنند. 
5. تبلیغات در راس��تای اختالف��ات فرقه ای 
میان ش��یعه و س��نی ادامه خواه��د یافت. 

دولت ه��ای ورشکس��ته در جنگ داخلی 
هم چون س��وریه، یمن و لیبی و رس��انه ها 
در کن��ار کمپین های گس��ترده خصوصی 
و عمومی ش��رایط ایده آلی برای تش��دید 
فرقه گرای��ی و حمایت از جهاد علیه رژیم 
س��وریه و حامیان ایرانی و حزب اهلل ایجاد 
کرده ان��د. رس��انه ها ب��رای تقویت دالیل 
جنگ در یمن و س��وریه یک��ی از ارکان 

مهم جریان فرقه گرایی هستند.
س��نگر پیام عربس��تان به واش��نگتن مبنی بر 
اینکه اگر ایاالت متحده در برابر ایران نایس��تد، 
ری��اض خود ای��ن کار را خواهد کرد را جدی 
تلقی می کند و در تأیید سخنان یکی از مقامات 
پیش��ین ش��ورای همکاری خلیج فارس معتقد 
اس��ت، اگر ای��ران بدیلی برای آمریکا اس��ت، 
بحثی نیس��ت ولی اگ��ر بدیلی وج��ود ندارد، 
بهترین انتخاب این اس��ت که دست از محکوم 
کردن و س��رزنش عربس��تان س��عودی برداشته 

شود.
به نظر اس��فندیاری، این واقعیت پابرجاست 
که امنیت عربس��تان سعودی وابس��ته به ایاالت 
متحده آمریکا است. اس��فندیاری بر این اساس 
آمری��کا  مقام��ات  متوج��ه  را  مس��ئولیت هایی 
می نماید. برای نمونه، می توان عربستان را برای 
پایان دادن به پشتیبانی از بنیادگرایان که در پایان 
تهدیدی برای خود پادش��اهی ایجاد می کنند و 
همچنی��ن اج��ازه آزادی مذهبی و سیاس��ی در 
داخ��ل پادش��اهی برای تخفیف رش��د اختالف 
سنی و ش��یعه، قانع کرد و از او خواست قدرت 
منطقه ای خ��ود را عاقالنه به کار بندد. این اهرم 
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آمریکا اس��ت که نباید در استفاده از آن دودل 
باشد.

ب��ا  س��یمون هندرس��ن1 در تحلی��ل خ��ود 
عن��وان »بح��ران دیپلماتیک س��عودی- ایرانی، 
سیاس��ت گذاری آمری��کا را تهدی��د می کند«، 
تبعات بحران پیش آمده را بر سیاس��ت آمریکا 
علی��ه داع��ش، برنامه هس��ته ای ای��ران و وجهه 

عربستان در جهان بیان می کند. 
چش��م انداز او حاک��ی از تضعی��ف کنش 
آمریکا علیه دولت اس��المی موس��وم به داعش 
و البته به س��رانجام رسیدن توافق هسته ای برای 
محدود نمودن برنامه هس��ته ای ایران است. البته 
هندرس��ن اذع��ان می کند که در ح��ال حاضر 
توافق هس��ته ای به دلیل آزمایش موش��ک های 
بالستیک از سوی ایران تحت الشعاع قرار گرفته 
اس��ت. او به تاخیر انداختن تحریم های اضافی 
علیه ایران از سوی واش��نگتن را برای متحدین 
منطقه ای اش تداعی کنن��ده تردید دولت اوباما 
علیه بش��ار اسد در مورد اس��تفاده از سالح های 
ش��یمیایی در سال 2013 می داند و معتقد است، 
همراه با تعلل بر سر تحریم های موشکی ایران، 
آمری��کا این پیام را ب��ه متحدین خود در خلیج 
ف��ارس داد که آمری��کا اراده و تصمیمی حتی 

بی تأثیر برای مقابله با ایران ندارد.
هندرسن وجهه عربستان را در نتیجه اعدام 
شیخ النمر در خطر دانسته و رها شدن عربستان 
از م��وج توجه��ات بین الملل��ی را ب��ا وج��ود 
تحرکات ایران بعید می داند. او بر این اساس، 
جزییات مخ��وف اعدام ها را موجب تضعیف 
تالش های بین المللی عربس��تان سعودی برای 
1. Simon Henderson

متمایز س��اختن روش های تنبیهی اش از دولت 
اسالمی )داعش( ارزیابی می کند.

س��رانجام، او به طور صریح هشدار می دهد 
که واشنگتن باید بی درنگ مانع انحراف روابط 
دیپلماتیک تهران- ریاض از جنگ علیه دولت 
اسالمی ش��ام و عراق و توافق هسته ای با ایران 
ش��ود. در واقع، توصیه او این است که آمریکا 
باید به س��رعت برای خنثی کردن این تنش ها 
در خلی��ج فارس کاری انج��ام دهد. این اقدام 
ایاالت متحده به زعم هندرس��ن باید هم ایران 
را از به بار آوردن مش��کالت جدید باز دارد و 
هم در برابر چالش های دولت اس��المی شام و 
عراق و ایران تعهد مجددی به عربستان بدهد.

پاتریک کالوس��ون پیام اقدام عربس��تان در 
اعدام ش��یخ النمر و قطع رابطه سیاس��ی با ایران 
را ه��م خطاب ب��ه ایران و هم آمری��کا ارزیابی 
می کند. ب��ه نظر او، اگر دولت اوباما در پاس��خ 
به تهاجم ایرانیان به س��فارت عربستان موضعی 
قوی تر در راستای حل و فصل مسئله اتخاذ نکند، 
پادشاهی عربستان سعودی و دیگر پادشاهی های 
خلیج فارس به تش��دید واکنش های خود ادامه 
می دهن��د؛ به گونه ای که دیگ��ر آمریکا کاری 

نمی تواند انجام دهد.
اگر واشنگتن می خواهد ریاض از نصایحش 
پیروی کند، باید جایگزین بهتری پیش��نهاد دهد 
و این جایگزی��ن، اقدامات قاط��ع علیه دخالت 
منطق��ه ای ایران اس��ت. ب��رای نمون��ه، مباحث 
برنامه ریزی شده پیرامون اجرای قطعنامه شورای 
امنیت 2254 یک آزمون مهم اس��ت. در واقع، 
اگر دولت اوباما فشار بر عربستان را بر سر اعدام 
ش��یخ نمر و دیگر موضوعات ادامه دهد و کار 
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کم��ی در مورد ایران انج��ام دهد، ترس ریاض 
را از ای��ن احتم��ال تقویت می کن��د که ایاالت 
متح��ده تهران را به عنوان متحد اصلی بالقوه اش 
در خاورمیان��ه در نظر گرفته اس��ت. در نتیجه، 
س��عودی ها هم چون مورد یمن ش��دت عمل به 
خرج می دهند. سرانجام، بهترین راه برای باثبات 
س��اختن وضعیت برای دولت اوباما قرار گرفتن 
در جای��گاه رهب��ری در مقابل تهاج��م ایرانیان 

است.

نتیجه گیری
به نظر می رس��د مف��روض تمام��ی تحلیل های 
فوق حاکی از آن اس��ت ک��ه آمریکا برای حل 
بحران ه��ا و برقراری ثب��ات در خاورمیانه نیاز به 
متحد دارد و عربس��تان متحدی قدیمی است که 
در ش��رایط فعلی بدیلی ب��رای آن وجود ندارد. 
ای��ن دو گزاره حتی در تحلیل های اس��فندیاری 
و لینچ ک��ه موضعی منفی نس��بت ب��ه اقدامات 
عربس��تان دارند، دیده می شود. احتمال نزدیک 
ش��دن ایران و ای��االت متحده ب��رای همکاری 
در منطقه، گزینه ای دور از دس��ترس می نماید؛ 
چنان ک��ه هیچ یک از تحلیل ه��ا در توصیه های 
خود به آن اش��اره نمی کنند و تنها به بیان وجود 
این احتمال در تصورات مقامات سعودی بسنده 
می نمایند. نکته مش��ترک دیگ��ر، اذعان تمامی 
تحلیل گ��ران به ع��دم حمایت دول��ت اوباما از 
اقدامات عربس��تان و وجود اختالف نظر فراوان 
فیمابین آمریکایی ها و س��عودی ها است. دالیل 
سیاس��ی داخل��ی و خارجی اقدامات عربس��تان 
نیز ج��زو نکاتی اس��ت که تحلیل ه��ا در مورد 
آن اجماع نظر دارند. در حوزه تبعات سیاس��ت 

عربس��تان، نظ��رات معط��وف به مس��ئله بحران 
س��وریه، بحران یمن، برنامه هس��ته ای ایران و به 
طور کلی ثبات در خاورمیانه است. از نفوذ ایران 
در عراق و موضع ایران نس��بت به اسرائیل نامی 
برده نش��ده که می تواند به دلیل وجود مس��ائلی 
مهم تر و نقش آفرین��ی ایران در حل بحران های 
منطقه باشد. به طور کلی، اشتراکات نظری بیان 
شده نشانگر روشن بودن نس��بی زمینه بحران ها 
و اختالف��ات میان ایران و عربس��تان و هم چنین 
محدودیت های ایاالت متحده در زمینه اتحاد با 

ایران در دیدگاه تحلیل گران این کشور است. 
نکت��ه ای که به عنوان وجه افتراق تحلیل های 
مطرح ش��ده پررنگ اس��ت، توصی��ه برخی از 
تحلیل ها مانند تحلیل کالوسون، مبنی بر شدت 
عم��ل به خ��رج دادن آمریکا در براب��ر ایران به 
دلیل تحریک آمیز و تهاجمی بودن اقدامات آن 
است. در مقابل، دیگر تحلیل ها مانند توصیه های 
اسفندیاری، به خطاهای عربستان اذعان نموده و 
از دولت اوباما می خواهند از نفوذ ایاالت متحده 
برای اصالح رفتارها و سیاس��ت های سعودی ها 
بهره جوید. توصیه های هندرس��ن موضعی میانه 
اس��ت که بر حفظ برجام، ائت��الف ضدداعش 
و البت��ه پیگی��ری سیاس��ت مقابل��ه ب��ا اقدامات 

مشکل زای ایران تأکید دارد.


