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  روسیه و عربستان 
  ها تقابل منافع و چالش

  شعیب بهمن
  
  
  
  

  چکیده
دو  ،روسیه و عربستانبینی و ابزارهاي مورد استفاده  با توجه به رویکردهاي تاریخی، جهان

ابـط  ودیدگاه نخست این است کـه در ر  .وجود داردآنها درباره آینده روابط دیدگاه عمده 
توانند دو کشور را  عوامل متعددي وجود دارند که می روسیه و عربستان سعودي متغیرها و

 به سمت ایجاد یک رابطه استراتژیک سوق دهند و دیدگاه دوم بر این مسئله تأکید دارد که
 یتوانند رابطه اسـتراتژیک  روابط، ریاض و مسکو نمیاین با توجه به وجود سوابق منفی در  

هایی مواجـه   ها و تیرگی و عربستان با چالش رابطه روسیه ،در واقع .کنند  برقراربا یکدیگر 
خواهد بود. مقاله حاضر با توجه به اهمیتـی کـه موضـوع روابـط روسـیه و عربسـتان در       

است، وجود مدر روابط مسکو و ریاض  ی کههای پیچیدگیو  تحوالت آینده خاورمیانه دارد
ابط روسـیه  مانع گسترش رو چه مسائلیاست که اساسی ال ؤدرصدد پاسخگویی به این س

سـابقه منفـی   «فرضیه بحث حاضر چنین تبیین شـده کـه    ،بنابراین است؟  شدهو عربستان 
، پـایین بـودن سـطح روابـط تجـاري،       امریکا، تقابل منافع در خاورمیانه، ممانعت تاریخی

هـاي نـوین و همچنـین     ريي نظامی و فنـاو ها رقابت در حوزه انرژي، ناکامی در همکاري
از   طلبی قومی در قفقاز شـمالی  گرایی مذهبی و جدایی ها با افراط وديگري سع پیوند وهابی

  ».اند شدهمانع گسترش روابط روسیه و عربستان  ترین مسائلی است که مهم
  

  واژگان کلیدي
   گرایی مذهبی روسیه، عربستان سعودي، خاورمیانه، انرژي و افراط

                                                                                                                                         
 الملل  دکتري علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل بین Shuaibbahman@Gmail.com 
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  مقدمه
ود اسـت. اگرچـه در نگـاه    هاي خـاص خـ   روابط روسیه و عربستان داراي پیچیدگی

دو کشـور مسـائل و مشـکالت    ایـن  میـان   ،به دلیل فاصـله جغرافیـایی  نباید نخست 
هـاي   اما واقعیت آن است که هـر دو طـرف حساسـیت    ؛وجود داشته باشد اي هپیچید

هر دو طرف از ابزارهایی براي تأثیرگـذاري  همچنین دارند. یکدیگر خاصی نسبت به 
  آیند.   به شمار میهم هاي مختلف، رقیب  و در حوزهبرخوردار هستند  يبر دیگر

به بررسی پیشینه تـاریخی   ،ال اصلی و تبیین فرضیهؤپاسخ به سبراي در ادامه 
پـس از آن،   و پرداخته خواهد شـد  مختلف روابط روسیه و عربستان  يها و دوره
 . بخش پایـانی نیـز بـه   گیرد می مورد بحث قراراین دو کشور ي همگرایی ها زمینه

  اختصاص خواهد یافت.آنان ي روابط ها چالش بارهواکاوي و کنکاش در
  
  ي مختلف روابط روسیه و عربستانها دوره

ي زیادي همراه ها روابط روسیه و عربستان سعودي در گذر تاریخ با فراز و نشیب
کم بـه پـنج دوره    توان این روابط را دست میبندي کلی  بوده است. در یک تقسیم

  تقسیم کرد: 
  
  دوران برقراري روابط. 1

نخستین کشوري بود که با حجـاز   ،میالدي 1926اتحاد جماهیر شوروي در سال 
پس از آنکه پادشاهی عربسـتان سـعودي در    و رابطه کامل دیپلماتیک برقرار کرد

گذاري شـد، روابـط دیپلماتیـک     توسط ملک عبدالعزیز بن سعود پایه 1932سال 
  د. میان مسکو و ریاض همچنان حفظ ش

  
  دوران تقابل .2

و شوروي، به بلـوك    امریکاپس از آغاز جنگ سرد و تشدید تقابل میان عربستان 
دار رهبـري جهـان اسـالم بـه      غرب پیوست و به عنوان دشمن کمونیسم و داعیـه 
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کـرد   میکه اظهار گونه  همانتقابل با مسکو پرداخت. در آن زمان، ملک عبدالعزیز 
روابـط   1938در سـال  ت داشت و بـه همـین دلیـل    خدا نفر هاي بی از کمونیست

  با اتحاد جماهیر شوروي قطع کرد.را دیپلماتیک عربستان 
  
  میلی و گسترش نفوذ دوران بی. 3

و پس از شکست ارتش سرخ در افغانستان بـه دسـت مجاهـدین     1992سال در 
روابـط  تحت حمایت عربستان و متعاقب آن فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي     

، روابـط عربسـتان و   در آن دوران بار دیگر از سر گرفتـه شـد.  مسکو  -عربستان 
مسکو به ایفاي نقش فعال در خاورمیانـه بـا تـنش    نداشتن به علت تمایل  روسیه

پس از مدتی به ویژه بـا شـروع بحـران در    ریاض  ،کمتري روبرو شد. با این حال
ي هـا  کمـک  و وهابی و همچنین  درصدد گسترش ایدئولوژي سلفی ،قفقاز شمالی

سیاست خـارجی  زمان، طلبان چچنی برآمد. در آن  مستقیم و غیرمستقیم به جدایی
روسیه تمایل چندانی نسبت به حضـور و نفـوذ در منطقـه خاورمیانـه نداشـت و      

  د.شوهمین امر باعث شد که روابط گرمی میان مسکو و ریاض برقرار ن
  
  دوران گسترش روابط .4

جمهـور روسـیه بـر مسـند قـدرت قـرار        ن رئیسکه پوتین به عنوا 2000از سال 
از بین رفـت و روسـیه و عربسـتان بـه     اي  تا اندازهمیان دو طرف  ها گرفت، تنش

 .ي اقتصادي، سیاسی، نظامی و انرژي پرداختندها بازتعریف روابط خود در عرصه
در مسکو باعـث شـد کـه     2003در سال دیدار والدیمیر پوتین با شاهزاده عبداهللا 

تا جایی  شود،تر  ي قبل دوستانهها وسیه و عربستان سعودي نسبت به سالروابط ر
، دیدارهاي متعددي میان مقامات دو کشور صورت گرفـت.  به بعد که از آن زمان
توان به  میمیان منعقد شد که از آن بین آنان هاي همکاري زیادي ادهمچنین قرارد

زه انـرژي عربسـتان   در حودیگر ي روسی ها حضور لوك اویل و برخی از شرکت
در  1990روابط اقتصادي روسیه و عربستان که پیش از سـال  بنابراین، د. کراشاره 
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افـزایش   2008میلیـون یـورو در سـال     8/336سطح بسیار پایینی قرار داشت، به 
قصد و تمایل ریاض مبنی بر خرید  بارهي زیادي درها یافت. عالوه بر این گزارش

  .)54: 1390ی منتشر شد (بهمن، تسلیحات و جنگ افزارهاي روس
  
  و تنش   دوران چالش. 5

فریقا به ویژه بحـران  اپس از شروع تحوالت انقالبی در منطقه خاورمیانه و شمال 
به نحوي کـه از   ؛بار دیگر تنش میان روسیه و عربستان افزایش یافت سوریه، یک
 ،یگـر دو طرف در سوریه رویاروي یکدیگر قـرار گرفتنـد و از سـوي د    ،یک سو
آهن ولگـاگراد در   ي لفظی میان آنها تشدید شد. پس از انفجار ایستگاه راهها تنش

از نقـش سـرویس اطالعـاتی    به طور شفاف ، روسیه 2013واپسین روزهاي سال 
طلبـان   عربستان سخن گفت و مقامات سعودي را به تحریک و حمایت از جدایی

سلطان، رئیس سـابق   ه بندربندو سفر شاهزادمیان . در این متهم کردقفقاز شمالی 
اطالعات عربستان به روسیه براي تغییر رویکرد پوتین در حمایت از دمشـق هـم   

  موجب تغییر روابط طرفین نشد.
  
  بازسازي روابط روسی ـ سعودي .6

مرگ ملک عبداهللا و به قدرت رسیدن ملک سلمان باعث سفر دمیتـري مـدودیف   
گوي تلفنـی بـا یکـدیگر    و ن به گفتبه ریاض شد. پس از آن پوتین و ملک سلما

در  ،سلمان به عنوان جانشین ولیعهد و وزیـر دفـاع عربسـتان    پرداختند و محمدبن
پطرزبـورگ بـا والدمیـر پـوتین      در جریان مجمع اقتصادي سـنت  2015ژوئن  17

بازسـازي  «بـا عنـوان    هـا  این دیدار که از سوي سـعودي  1گو کرد.و دیدار و گفت
گذاري شده بود، باعث امضاي شـش سـند همکـاري     امن» ـ سعودي روابط روسی

  تجاري میان روسیه و عربستان شد.
                                                                                                                                         

 بازدید این که کرد اعالم روسیه در سعودي عربستان سفیر ،الرئیسی بدالرحمانع دیدار این آستانه رد. 1
 بـر  کشور دو استراتژیک روابط يارتقا هاي فرصت و انداز چشم ،سفر این . همچنیندارد زیادي اهمیت
 روابـط  الگـوي  تغییر به است نممک که شد خواهد تعیین متقابل احترام با همراه محکم هاي پایه اساس
  . شود آغاز کشور دو مناسبات در جدیدي فصل و منجر مابین فی
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که میان دو کشور منعقد شـد، بـه همکـاري در بخـش      اي نامه ترین توافق مهم
مـدیر کـل    ،شد. سند امضا شده میـان سـرگی کیرینکـو    میاي مرتبط  انرژي هسته

رئیس مرکز انرژي اتمی و  ،شم عبداهللا یمانیها  شرکت دولتی روس اتم و عبداهللا
تجدیدپذیر عربستان براي نخستین بـار در تـاریخ روابـط دو کشـور در صـنعت      

برداري و  انرژي اتمی صورت گرفت و مبناي حقوقی براي طراحی، احداث، بهره
کتورهاي تولید انرژي اتمی و تحقیقاتی و نیز تجهیزات آکار انداختن ر بههمچنین 
دهنـده ذرات بنیـادي، واگـذاري خـدمات      ي شتابها سازي آب و دستگاه شیرین

ي اتمی و رآکتورهاي تحقیقاتی، ها از جمله براي نیروگاه اي هچرخه سوخت هست
ي هـا  مصـرف شـده و زبالـه    اي هسازي اورانیوم با اسـتفاده از سـوخت هسـت    غنی

 ،نهـا در صـنعت، پزشـکی   آو اسـتفاده از   هـا  ایزوتـوپ  رادیوآکتیوي، تولید رادیو
 آموزش و تربیت متخصصان در صنعت انرژي اتمی بـه وجـود آورد  کشاورزي و 

)Lisitsyn, 2015(. دو طرف یادداشت تفـاهمی بـراي احـداث یـک      ،عالوه بر این
بـا  نیـز  اي در عربستان امضا کردند. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان  نیروگاه هسته

هاي قبلـی بـین    فقاي براي تکمیل توا نامه الکساندر نوواك همتاي روس خود توافق
روسیه میان هاي امضاشده  نامه بخشی از توافق ،کشور امضا کرد. همکاري نظامی دو

کردن کمیته  اي براي فعال نامه مقامات دو طرف توافقعالوه بر اینها، و عربستان بود. 
    .)Ahram Online, 2015( کشور امضا کردند هاي دفاع دو مشترك بین وزارتخانه
سلمان در ساختار سیاسی   بودن نقش محمدبن  ه به برجستهدر مجموع با توج

سـلمان، سـفر او بـه روسـیه موجـب        عربستان و نزدیکی وي بـه پـدرش ملـک   
به ویـژه  امکان ارتقاي چشمگیر روابط مسکو و ریاض شد.  بارهیی درها زنی گمانه

سـلمان بـه    که در بیانیه رسمی دربار سلطنتی عربسـتان، سـفر شـاهزاده محمـدبن    
میان هاي همکاري بیشتر  روابط دوجانبه و جنبه بارهفرصتی براي بحث در ،یهروس

  دو کشور دوست توصیف شده بود.
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  روسیه و عربستاني همگرایی ها زمینه
روابـط عربسـتان و روسـیه،    تاریخ ي زیاد در ها به رغم وجود مشکالت و چالش

رد و طـرفین  وجود داهر دو کشور ي متعددي براي همکاري و همگرایی ها زمینه
و  ها . همین امر باعث شد که روسدارند از نزدیکی به یکدیگر منافع قابل توجهی

  اي براي گسترش روابط خود داشته باشند.  کننده دالیل قانع ها سعودي
  
  روسیه از گسترش روابط با عربستان. منفعت 1

   :باشدمهم تواند  میبه چند دلیل  ها گسترش روابط با عربستان سعودي براي روس
توانـد بـه معنـاي کـاهش رابطـه عربسـتان بـا         میگسترش روابط با ریاض . 1
طلبان قومی در قفقاز شمالی باشد. در واقع افـزایش   گرایان مذهبی و جدایی افراط

بـا   هـا  سـاز کـاهش روابـط غیررسـمی سـعودي      توانـد زمینـه   مـی روابط رسـمی  
  ي این منطقه شود.ها تروریست

و تیرگی در روابـط روسـیه و غـرب، یـافتن شـرکاي       با توجه به وجود بحران .2
شوند،  محسوب می  اقتصادي جدید آن هم از میان کشورهایی که متحد نزدیک امریکا

به این معناست که نه تنها غرب موفق به منزوي کـردن روسـیه نشـده، بلکـه مسـکو      
 ضـمن آنکـه   1.کنـد  را به همکاري بـا خـود ترغیـب     توانسته شرکا و متحدان امریکا

توانـد منـافع مـالی     همکاري اقتصادي با عربستان بـه عنـوان کشـوري ثروتمنـد مـی     
فروش تسلیحات روسـی بـه   شماري براي روسیه در پی داشته باشد. در این راستا  بی

تواند نقطه عطفی براي توسعه  ، میندعربستان که همواره خریدار تسلیحات غربی بود
اي و احـداث نیروگـاه    هاي هسته روژهاجراي پ صادرات اسلحه روسیه باشد. همچنین

اي مبـدل   وري هسـته اسیسـات و فنـ  أنه تنها روسیه را به کشـوري مهـم در عرصـه ت   
                                                                                                                                         

اي درباره حضور هیئت سـعودي در مجمـع اقتصـادي     اي گسترده ها مانور رسانه روس ،. در این راستا1
اختنـد  هاي روسیه به این موضـوع پرد  رسانهبیشتر به راه انداختند.  2015ژوئن  17پطرزبورگ در   سنت

 اینکـه  و المللـی  بـین  هـاي  تحـریم  از نظـر  صرف سعودي عربستان نفري 500 تقریباً نمایندگی که هیئت
مخصـوص وارد   هواپیمـاي  سـه  بـا  است، خاورمیانه در متحده ایاالت متحدان ترین مهم از یکی ریاض

  .)Панкратенко, 2015( روسیه شدند
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دیگـر  هاي سودآور کشـورهاي   ها در پروژه تواند زمینه حضور روس میبلکه کند،  می
توانـد   . همچنین نزدیکی روابط روسیه بـا عربسـتان مـی   کند خلیج فارس را نیز فراهم

بـراي  اي بر قراردادهاي نظامی روسیه با کشورهاي خاورمیانه داشته باشـد.   دهتأثیر عم
مصر با منابع مالی عربستان انجام شـده  طرف قرارداد خرید تسلیحات روسی از  ،مثال

توانـد کـرملین را از اجـراي ایـن قـرارداد مطمـئن        و بهبود روابط مسکو و ریاض می
کـه مغـایر بـا    اینربسـتان عـالوه بـر    سازد. بنابراین گسـترش روابـط اقتصـادي بـا ع    

توانـد موجـب    و میدارد شماري براي روسیه  هاي غرب است، منافع مالی بی خواسته
  گسترش روابط مسکو با کشورهاي عربی خاورمیانه نیز شود.  

تواند در آینده بازارهاي جهانی انرژي  میگسترش رابطه روسیه با عربستان  .3
و و ریاض با توجه به ذخایر غنی انرژي خود با شک اگر مسک گذار باشد. بیتأثیر

نقش بسـزایی   ها توانند در تعیین قیمت می، داشته باشندیکدیگر همکاري نزدیکی 
. این مسئله براي روسیه که در حال حاضـر تحـت تحـریم و فشـارهاي     کنند ایفا

  تواند ارزشمند باشد. میاقتصادي قرار گرفته، 
  
  ط با روسیه. منفعت عربستان از گسترش رواب2

توان  میکه  توسعه روابط با روسیه براي عربستان نیز منافع زیادي داردگسترش و 
  :کرد زیر اشارهموارد به 

خواهان حـل و فصـل مسـئله      امریکاقصد دارند نشان دهند اگر  ها سعودي. 1
بـا مسـکو وارد روابـط    توانـد   عـوض مـی  اي ایران اسـت، ریـاض نیـز در     هسته
که در عربستان سعودي این ایده مطرح شد کـه ایـاالت   ویژه تري شود. به  نزدیک

 يها آمیز براي درگیري حلی مسالمت تواند یا تمایلی ندارد در یافتن راه متحده نمی
تصمیم گرفت به جنـگ    امریکا، هنگامی که ها یمن مشارکت کند. از نظر سعودي

هـیچ   ،قتـل رسـاند   را به 1با القاعده در یمن ادامه دهد و رهبر آن، ناصر الوحیشی

                                                                                                                                         
 .کشته شد یمن در ها توسط امریکایی که بود الشهري سعید و العولقی انور از بعد القاعده رهبر سومین . وي1
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از حل بحران یمن به کار نبرد. در حالی که کشتن الوحیشـی  براي تحرك پویایی 
در یمـن بـوده    ها تالش واشنگتن براي حفظ توازن طبیعی با حوثی ،امریکاسوي 
یی حکایـت از آن دارد کـه   هـا  وجـود چنـین تحلیـل    .)2015(عبدالسـمیع،   است

بهبود روابط با ایران و همچنین عدم  بارهرد  امریکاتالفی اقدامات براي  ها سعودي
ترین دشـمن   ي یمن تمایل دارند روابط خود را با مهمها پایان درگیريبراي اقدام 

افتـد کـه    مـی و رقیب فعلی غرب یعنی روسیه گسترش دهند. این اتفاق در حالی 
تحت  ،کنند مسکو را به دلیل بحران اوکراین میو کشورهاي اروپایی سعی   امریکا

ــد شــارهاي اقتصــادي و اعمــال تحــریم ف ــرار دهن ــین شــرایطی، عقــد ق . در چن
ي تجاري میان ریاض و مسکو به ایـن معناسـت کـه عربسـتان بـه      ها نامه موافقت

اعمـال  برابـر  ي واشـنگتن در  ها با سیاست  امریکاترین متحدان  عنوان یکی از مهم
  کند. میي بیشتر علیه روسیه همراهی نها مجازات

ـ  . 2 یکسـان و نزدیـک روسـیه و ایـران،      ه روابـط و مواضـع نسـبتاً   با توجـه ب
گـذار  تأثیرتوانند بـر روابـط تهـران و مسـکو      میبا نزدیکی به کرملین  ها سعودي

ي گذشته همسـویی منـافع ایـران و روسـیه     ها ، طی سالها باشند. از نظر سعودي
ط پدید باعث شده که نظام سوریه در قدرت باقی بماند و اگر شکافی در این رواب

اي در منطقه خاورمیانه رخ خواهـد داد. نزدیکـی مسـکو بـه      آید، تحوالت عمده
گذاري بیشتر روسیه بر ایران در راستاي تأثیربراي اهرمی مانند تواند  میتهران نیز 

. بنابراین یکی از نقاط تالقی احتمالی منافع عربسـتان بـا   کند منافع عربستان عمل
مریکـا باشـد. بـا    ااي تهـران بـا    س از توافق هستهتواند وضعیت ایران پ روسیه می

گسترش روابط ایران بـا   زکنند که مسکو نیز ا میبرآورد  ها توجه به اینکه سعودي
اي بـراي   توانـد بـه زمینـه    مـی ناخشنود اسـت، ایـن مسـئله      امریکاغرب به ویژه 

  شود. تبدیل همکاري دو طرف 
سترش عرصه بازیگري مسکو تواند از گ مینزدیک شدن عربستان به روسیه  .3

در بسیاري از تحوالت خاورمیانه ممانعت به عمل آورد و یا نقـش روسـیه را بـه    
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بحران  بارهنزدیکی عربستان به روسیه اگرچه در ،مثالبراي نفع ریاض تغییر دهد. 
گیري  چندان زیادي داشته باشد، از مداخله فعال و یا موضع تأثیرتواند  میسوریه ن

کند. در واقع نزدیکی به کـرملین   میض در بحران یمن جلوگیري مسکو علیه ریا
اي میان دو کشـور   ل منطقهئمسا بارهتواند باعث ممانعت از اختالفات بیشتر در می

  کند. وادارنکردن شود و یا حداقل روسیه را به دخالت 
اي ایران و این نکته که کشورهاي  با توجه به روند حل و فصل مسئله هسته .4

اي به رسـمیت   وري هستهااضر شدند ایران را به عنوان کشوري داراي فنغربی ح
بـاره  انـد. در ایـن    اي برآمـده  در پی ورود بـه عرصـه هسـته    ها بشناسند، سعودي

 ،شماري از سوي مقامات سعودي منتشر شـده اسـت. بـا ایـن حـال      اظهارات بی
اي خود قادر بـه حرکـت در چنـین مسـیري نیسـتند و الزم اسـت بـر        ها سعودي

کمـک بگیرنـد. در حـالی کـه      ي دیگـر اي از کشـورها  وري هسـته ادستیابی به فن
ندارنـد. در   هـا  اي شـدن سـعودي   کشورهاي غربی تمایل چندان زیادي به هسـته 

و انتقـال   ها تواند گزینه مناسبی براي احداث زیرساخت میروسیه چنین وضعیتی 
ي هـا  ضـور در پـروژه  اي به عربستان سعودي باشد. روسیه هم با ح وري هستهافن

ي هـا  فعالیـت بلکـه  کنـد،   مـی اي عربستان نه تنها منافع مـالی کـالن کسـب     هسته
  گیرد. میاي ریاض را نیز تحت کنترل  هسته
  

  ي موجود در روابط روسیه و عربستانها چالش
حکایـت از آن دارد کـه   روسـیه و عربسـتان   بررسی تاریخ و روندهاي حاکم بـر  

ي همگرایانه باشـد،  ها بیش از آنکه داراي جنبه ،تلفدر ادوار مخدو کشور روابط 
از مسائل و مشکالتی رنج برده که طرفین را به واگرایی بیشتر سوق داده است. از 

تواند یـک رابطـه    روابط روسیه و عربستان سعودي در بهترین شرایط می ،این رو
گذراي سطحی و یا در حد یـک رابطـه سیاسـی میـان دو کشـور بـا داد و سـتد        

در روابـط روسـیه و    هـاي موجـود   تـرین چـالش   مهـم . از شـود  قتصادي تعریفا
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  موارد زیر اشاره کرد:توان به  میعربستان، 
  
  سابقه منفی تاریخی. 1

بـه  داشـته؛   وجـود همواره یک سابقه منفی تـاریخی  در روابط روسیه و عربستان 
دیده در طول تاریخ از اقدامات عربستان سعودي آسیب همیشه نحوي که روسیه 

  گونه برشمرد: توان این مییی از این اقدامات را ها است. نمونه
مریکا به فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي     همراهی ا. عربستان سعودي با 1

  کمک کرد.  
و بـا ایـن   آورد  میپایین به طور مرتب ي نفت را ها . عربستان سعودي قیمت2

  کند. ي اقتصاد روسیه را متزلزل میها عمل، پایه
در  هـا  گرایان افراطی و تروریست مین و تسلیح اسالمأبستان سعودي به ت. عر3

  روسیه و مناطق پیرامونی نظیر قفقاز و آسیاي مرکزي پرداخته است.
طلبـان چچـن و قفقـازي پشـتیبانی و از نظـر       . عربستان سعودي از جـدایی 4

  .کند می ایدئولوژیک آنها را تقویت
سوریه ضربات مانند وسیه در منطقه . عربستان سعودي به کشورهاي متحد ر5

  .)Егоров, 2015اساسی وارد کرده است (
دوران پـس از  در چه در طـول جنـگ سـرد و چـه      ها سعودي ،از سوي دیگر
انـد و بـیش از    با دیده تردید به اقدامات مسکو نگریسته همیشه فروپاشی شوروي

از ، دچــار واگرایــی بودنــد. حمایــت شــوروي کننــدآنکــه احســاس همگرایــی 
کـه در آن    گرا در جهان عرب، از دالیلی بود ي چپها ي انقالبی و رژیمها نهضت

داد. پس از فروپاشی شوروي  میقرار  تأثیردوران روابط مسکو و ریاض را تحت 
ایران و سوریه، همـواره بـر ذهنیـت    مانند نیز روابط نزدیک روسیه با کشورهایی 

داراي  ها روسمانند نیز  ها سعودي ،لگذار بوده است. به همین دلیتأثیر ها سعودي
  دیدگاه منفی تاریخی نسبت به یکدیگر هستند.
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  . تقابل منافع در خاورمیانه2
در همیشـه  ي گذشته منافع روسـیه و عربسـتان در منطقـه خاورمیانـه     ها طی سال

عربستان به طور غیرمسـتقیم در  به نحوي که  ؛تقابل با یکدیگر تعریف شده است
و از برقراري ، دست داشته هتی که به ضرر منافع روسیه تمام شدبسیاري از تحوال

و گسترش روابط مسکو با کشورهاي عربی منطقه ممانعت به عمل آورده اسـت.  
  چند دسته تقسیم کرد:به توان  میرا باره  ي عربستان در اینها کارشنکی

 عربستان نقش مهمی در راندن روسیه از تحـوالت منطقـه خاورمیانـه ایفـا      .1
گرفتـه اسـت.    مقابل روسیه قرار بحران سوریه، کامالًمانند یی ها کرده و در بحران

  تـرین حامیـان دولـت بشـار اسـد بارهـا از ادامـه        یکی از اصـلی به عنوان روسیه 
عربسـتان سـعودي از    اسـت. از سـوي دیگـر،    بر سوریه دفاع کردهحاکمیت وي 

هـاي نظـامی،    بـه گـروه   شود و میترین مخالفان دولت بشار اسد محسوب  کلیدي
کـرده اسـت.    يهاي مالی بسیار جنگند، کمک نظامی و تندرو که علیه اسد می شبه

اي و جهانی مرتبط با روسیه به نحوي بوده که  در تحوالت منطقهاین کشور نقش 
آمیزي تالش کرده وضعیت  معتقدند ریاض به شکل توطئه ها حتی برخی از روس

ر کند تا ثقل سیاسی این کشـور در عرصـه جهـانی    ت روسیه را در اوکراین بحرانی
ي سیاسـی تـازه، فرصـت حمایـت از     ها گرفتار شدن در چالش  تضعیف شود و با

 هـا  عـالوه بـر ایـن، سـعودي     .)2015اسد را در سوریه نداشته باشد (عبدالسمیع، 
ي هـا  ه با نگرانی به فروش تسلیحات روسی به ایران و همچنـین همکـاري  رهموا

ابـراز نگرانـی   بـاره  اي نگریسـته و بارهـا در ایـن     در حوزه هسته تهران و مسکو
  .)Сафаров, 2015اند ( هکرد

واسـطه  ه آنها ببیشتر که   . عربستان به تطمیع شرکاي احتمالی مسکو پرداخته2
تـوان بـه    مـی بـاره  ي مـالی هسـتند. در ایـن    هـا  کاهش بهاي نفت نیازمند کمـک 

یکی ي لبنان و مصر اشاره کرد. ها دولتبه  ها ي مالی و تسلیحاتی سعوديها کمک
گذاري عربستان بر روابط روسیه با کشورهاي خاورمیانه، روابط تأثیري ها از نمونه
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فوریـه  والدیمیر پـوتین از قـاهره در   رغم آنکه دیدار   بهزیرا  ؛مسکو با قاهره است
ي مختلـف از  هـا  و دو طرف توافقات متعددي در زمینـه   با شکوه بود 2015سال 

در مصر منعقـد کردنـد، مصـر     اي هبارزه با تروریسم تا توسعه بخش انرژي هستم
نکـه  ایمصر عالوه بر  کند. گیري و اقدام هرگز نتوانست به صورت مستقل تصمیم

لحـاظ سیاسـی و نظـامی بـه     از مریکـا قـرار داشـته و    اي متمادي در مدار ها سال
م پولی عربسـتان سـعودي   به تزریق مستقینیز واشنگتن وابسته است، از نظر مالی 

در حالی که همه قراردادها در زمینه همکاري نظامی و فنی   نیازمند است. بنابراین
توانـد امیـد    میان مصر و روسیه باید توسط ریاض پرداخت شـوند، مسـکو نمـی   

  .)Алексеев, 2015چندان زیادي به سرانجام این توافقات داشته باشد (
اي ممانعـت بـه عمـل     ه با نهادهاي منطقهعربستان از گسترش روابط روسی. 3

 گو در سطح وزیران خارجـه و گفت ،2011مثال، روسیه از سال براي آورده است. 
شوراي همکاري کشـورهاي خلـیج فـارس را بـراي تشـویق       ـفدراسیون روسیه   

این اقدام نه تنهـا دسـتاورد عملـی     ؛ امااندازي کرد روابط بازرگانی و اقتصادي راه
ي عربسـتان باعـث   هـا  براي روسیه نداشت، بلکه به دلیـل سیاسـت  چندان زیادي 

نمونـه،  بـراي  حاشیه خلیج فـارس نیـز شـد.      سرزنش مسکو از سوي کشورهاي
براي اجالس سران اتحادیه کشورهاي عـرب در  پیامی که والدیمیر پوتین  میهنگا
وزیـر خارجـه عربسـتان     ،در شرم الشیخ فرستاد سعود الفیصـل  2015مارس  29

ي اعالم کرد که روسیه تنها در صـورت دسـت کشـیدن از نفـوذ منفـی در      سعود
در  ،تواند به سطح باالتري از روابط با اعـراب دسـت یابـد    می اي همناقشات منطق

جمهـور روسـیه دربرگیرنـده دعـوت بـه صـلح و ثبـات در         حالی که پیام رئـیس 
 .)Алексеев, 2015خاورمیانه از طریق حل مناقشات از جمله مناقشه یمـن بـود (  

مختلـف  هاي  با روشکند  میدهد که ریاض سعی  میاین رویکرد عربستان نشان 
اي در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس  از گسترش روابط روسیه با نهادهاي منطقه

  ممانعت به عمل آورد.
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اي  ل منطقـه ئمسـا برابـر  ي دولت عربستان در ها روسیه از برخی از سیاست. 4
اي  ، وارد معادالت پیچیده منطقهها سعوديمطابق انتظار د برد و قصد ندار میسود 

شود. در شرایطی که عربستان سعودي با تهاجم نظامی به یمـن، خـود را درگیـر    
ثر مسکو بـراي پایـان دادن بـه    ؤنتیجه کرده و خواهان ایفاي نقش م یک جنگ بی

 زیـرا میـزان تـردد    ،بـرد  مـی سـود  ، روسیه از تداوم بحران یمـن  استاین جنگ 
ي روسی از تنگه باب المندب نسبت به کشورهاي غربی کمتر است. این ها کشتی

تداوم بحران در یمن بیش از آنکه بر اقتصاد و مبادالت تجـاري روسـیه   یعنی امر 
گذارد. عالوه  میمخرب  تأثیرگذار باشد، بر اقتصاد و مبادالت بازرگانی اروپا تأثیر
گـذار باشـد و   تأثیریمت جهانی انرژي نیز تواند بر ق میتداوم بحران یمن  ،بر این

چنین امري به نفع روسیه است. در چنین شرایطی، وقوع جنـگ یمـن و دخالـت    
تواند باعث افزایش بهاي نفت شود. چنین امري بـراي   میآن مستقیم عربستان در 

روسیه که با فشارهاي اقتصـادي زیـادي مواجـه اسـت، یـک موقعیـت مطلـوب        
درگیر ماندن عربستان در یمن به ایـن معناسـت کـه    همچنین  1شود. میمحسوب 

که حامی اسد  ها شود و این مسئله براي روس میتمرکز ریاض از سوریه برداشته 
  شود. میهستند، امري مثبت تلقی 

ي مختلـف روابـط روسـیه و عربسـتان در منطقـه      ها بررسی جنبه ،در مجموع
اي هسـتند و   ابع گسـترده دهد که هر دو کشور داراي تضاد من میخاورمیانه نشان 

بعید است که در آینده، منافع ملی و امنیتی آنها با یکدیگر در یک راستا قرار گیرد 
  و همسو شود.

                                                                                                                                         
آن، حـدود   پیش از سال با مقایسه در که کرده تولید نفت تن میلیون 523بیش از  2013 سال در . روسیه1
 در نفت درآمد به وابستگی و نفت تولید که دهد می نشان مسئله این. است داشته افزایش بشکه میلیون 2/5

 و اقتصادي هاي سیاست بر زیادي تأثیر تواند می آن قیمت کاهش و بوده برخوردار افزایشی روند از روسیه
 بحـران  سر بر غرب هاي تحریم اثر در روسیه که حالی در. باشد داشته کرملین خارجی سیاست مشی خط

 هـم  یجهـان  بازارهاي در نفت بهاي کاهش همچنین. دهد می زیان سال در دالر میلیارد 40 حدود اوکراین،
 درآمـدهاي  سـوم  دو حـدود  کـه  حـالی  در. دارد پی در ضرر سال در دالر میلیارد 100 تا 90 روسیه براي
 و غربـی  سـوي کشـورهاي   از شـده  اعمال هاي تحریم اثرات شود، می حاصل نفت و گاز فروش از روسیه
  .است مالحظه قابل روسیه اقتصاد بر انرژي قیمت کاهش همچنین
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  از گسترش روابط مسکو و ریاض  . ممانعت امریکا3
متغیر  تأثیرروابط روسیه و عربستان بیش از آنکه داراي ابعاد دوجانبه باشد، تحت 

ي هـا  نحوي که چه در دوران جنگ سرد و چـه در سـال  به  است، الملل نظام بین
گذار عمل کرده تأثیرمتغیر یک به عنوان همواره   امریکاپس از فروپاشی شوروي، 
بـه    امریکامیان مسکو و ریاض بوده است. در واقع  هاي و مانع گسترش همکاري

از و  بـوده  گذارتأثیرمسکو و ابط ریاض ودر رعنوان بازیگري مسلط بر عربستان، 
 با توجه به ایـن مسـئله،  . ده استبه عربستان ممانعت به عمل آور  نزدیکی روسیه

در سیاست خارجی خود یک راهبرد مستقل و مغایر با  ستهتواننعربستان سعودي 
در خاندان  ها یی امریکازیرا با توجه به نفوذ بسیار باالي  ،مریکا داشته باشدامنافع 

خاذ تصمیمات مستقل بزند و اگـر بخواهـد   تواند دست به ات میسعودي، ریاض ن
شـود. بنـابراین    میچنین اقدامی انجام دهد با مخالفت سرسختانه واشنگتن مواجه 

یکـی از   ،و نفـوذ کـاخ سـفید در ایـن کشـور       امریکـا روابط نزدیک عربستان بـا  
  آید. میگسترش روابط روسیه و عربستان به شمار ي ها و چالشترین موانع  مهم

  
  ودن سطح روابط تجاري. پایین ب4

در روابـط دو  سطح روابط تجاري میان روسیه و عربستان بـه شـدت    پایین بودن
، سهم روسیه در 2013است. در سال خودنمایی کرده هاي گذشته  طی سالکشور 

در  ،درصـد بـوده اسـت    /.2 مبادالت بازرگانی خارجی عربستان سـعودي حـدود  
درصد،  7/13 درصد، چین 3/14 مریکاالحاظ صادرات، ایاالت متحده از حالی که 

لحـاظ واردات،  از درصد و  2/8هند  و درصد 9/9 درصد، کره جنوبی 7/13 ژاپن
 5/6درصد، آلمان  7/6درصد، کره جنوبی  2/13 درصد، ایاالت متحده 5/13 چین

درصد پنج کشور اول در شراکت بازرگانی و اقتصادي عربستان  3/6درصد و هند 
دهـد کـه    مـی این آمار نشان  .)Панкратенко, 2015د (نشو میسعودي محسوب 

اي میان روسیه و عربستان سعودي وجود ندارد که  روابط اقتصادي چندان گسترده
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  دو طرف باشد.  سیاسیبخواهد پایه و مبناي گسترش مناسبات 
انداز روابط اقتصادي میان دو کشور نیز چندان روشن نیسـت. بـراي نمونـه،     چشم

بخـش  مانند هاي اقتصاد روسیه  ها در بخش گذاري سعودي ه سرمایهبحث درباره وعد
زیرا در شرایط فعلـی بـا توجـه بـه      ،مورد است بیکامالً کشاورزي و خدمات شهري 

هـا سـرمایه    هاي تهاجم عربستان به یمن، سعودي کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه
اقتصـاد روسـیه    هـاي مختلـف   چندان زیادي در اختیار ندارند که بخواهند در بخـش 

نیروگاه اتمی به کمک روسـیه در خـاك    شانزده سیسأتموضوع گذاري کنند.  سرمایه
عربسـتان، ایـن   انـدك  زیرا با توجه به جمعیت  ،آمیز است اغراقنیز عربستان سعودي 

  تعداد نیروگاه کارایی خاصی در این کشور نخواهد داشت.  
گانی میان روسیه و عربستان بنابراین سطح پایین روابط تجاري و مبادالت بازر

یی که امید چندانی براي اجرایی شـدن آنهـا وجـود    ها طرحکردن به همراه مطرح 
شـک   ندارد، زمینه مناسبی براي روابط مسکو و ریاض فـراهم نکـرده اسـت. بـی    

 بارهبه همگرایی در یشود که دو کشور تمایل میپیوند منافع اقتصادي باعث نبودن 
  ی نداشته باشند.اي و جهان ل منطقهئمسا

  
  رقابت در حوزه انرژي .5

ویـژه فـروش نفـت، رقیـب یکـدیگر       در حوزه انرژي بهروسیه و عربستان دو کشور 
در شرایطی که مسکو از افـزایش قیمـت نفـت حمایـت     بنابراین شوند.  محسوب می

شوند. افـزایش   ها یکی از عوامل مهم کاهش بهاي نفت محسوب می کند، سعودي می
در بازارهـاي  را زیادي جایگاه عربسـتان  اندازه تواند تا  ر نفت روسیه میتولید و صدو

از این رو، رقابت دو کشور در حوزه انرژي کـامالً مشـهود   جهانی انرژي متزلزل کند. 
عزم عربستان در پی حفظ سهم خود در بازار حتی به قیمت درآمـد کمتـر، بـه    است. 

هـاي نفـت،    نعـت از رشـد قیمـت   عالوه بـر مما  و شدت به روسیه آسیب وارد کرده
  است. با شکست مواجه کردهبراي رسیدن به توافق با اوپک را هاي مسکو  تالش
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هاي عربسـتان سـعودي    ها یکی از دالیل کاهش قیمت نفت، سیاست از نظر روس
یـک توطئـه   هـا   از نظـر روس تداوم کاهش بهاي نفـت   ،در این زمینه است. در واقع

  ر روسیه اعتقاد دارند عربستان سـعودي و امریکـا  شود. برخی د سعودي محسوب می
به روسیه فشار اقتصادي وارد کنند تا مسکو ناگزیر  با کاهش قیمت نفت قصد داشتند 

از نظـر  زیـرا   1؛کنـد  از مداخله در امور منطقه خاورمیانه به ویژه سـوریه پرهیـز  شود 
آن کشور اهمیـت  روسیه مشغول بحران اوکراین است و اینکه ها، با توجه به  سعودي

با کاهش منابع مالی مواجه شود، اولویـت خـود    کرملیناگر دارد بیشتري براي مسکو 
دارد.  دهـد و از حمایـت اسـد در سـوریه دسـت برمـی       را به اوکراین اختصاص مـی 

بـراي نیروهـاي طرفـدار    اي  تا انـدازه تواند فضا را  مسکو با دمشق مینکردن همراهی 
زنـی   تواند به ابزاري براي چانـه  قیمت نفت نیز می و دعربستان در سوریه دگرگون کن
تواند از یک سـو   بنابراین تداوم کاهش قیمت نفت می عربستان با روسیه تبدیل شود.

برابـر  هاي مسـکو را در   و از سوي دیگر سیاستشود روسیه  نفت مانع افزایش تولید
ن مسـئله از وجـود   ای .)Bahman, 2014: 44-45ایران و سوریه تحت تأثیر قرار دهد (

دارد و از نزدیکـی روابـط   حکایت جنگ انرژي میان روسیه و عربستان رقابت و یک 
  آورد. دو کشور ممانعت به عمل می

  
  هاي نوین ورياهاي نظامی و فن در همکاري . ناکامی6

قول و قراردهایی که و گاه به تعهدات خود  اعتقاد دارند که عربستان هیچ ها روس
تمایل خود  ،2007عمل نکرده است. عربستان سعودي در سال  با مسکو گذاشته،
  فرونـد بـالگرد    100، 90دسـتگاه تانـک تـی    ماننـد  ي روسی ها را به خرید سالح

میلیارد  4سامانه ضد هوایی معادل  20و  3ـنفربر  دستگاه 100، 35ـ  و می 17ـ  می

                                                                                                                                         
 ایـن  از پـیش  اسـت.  دار مریکا علیه مسـکو سـابقه  ات با همکاري عربستان و کاهش قیمت نف لهئ. مس1

 داده انجـام  مشابهی مشترك کار شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی براي 1985 سال در امریکا و عربستان
 روز در بشـکه  میلیـون  ده به بشکه میلیون دو از را خود نفت تولید میزان عربستان هنگام، آن در بودند.
  .کند سقوط دالر 10 به بشکه هر در دالر 32 از نفت قیمت شد باعث که ادد افزایش
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 هـا  سابقه سـعودي  ،اما این معامله هرگز انجام نشد. عالوه بر این ؛دالر اعالم کرد
ي ها ي نوین نشان از آن دارد که آنها به توافقها ورياي مرتبط با فنها در همکاري

نمونه، آژانس فضایی و وزارت امور خارجـه روسـیه از   براي خود پایبند نیستند. 
با طرف سعودي مشغول طراحی مبـانی حقـوقی همکـاري در زمینـه      2008سال 

ن هیچ توافقی میان طرفین حاصل نشده است. در اما تاکنو ؛سامانه گلوناس هستند
مریکا و فرانسه به نتایج مشخصی دسـت  اطی همین مدت با  ها حالی که سعودي

پـیش   عمـالً نیـز  اند. بنابراین همکاري روسیه و عربستان در زمینه گلونـاس   یافته
   .)Панкратенко, 2015رفته است (ن

، بـه  ي نـوین هـا  ورياامی و فني نظها در همکاري با توجه به این سوابق منفی
رغم ابراز تمایل عربستان سعودي به خرید تسلیحات روسی، بـاز  به رسد  مینظر 

ي ها زیرا از یک سو تسلیحات روسی با ساختار نیرو ،چنین قراردادي عملی نشود
که تحت تعلیم کشورهاي غربـی بـود، سـازگار نیسـت و نیـروي      سعودي مسلح 

از سـوي دیگـر   و وجود ندارد  در عربستانتجهیزات انسانی براي استفاده از این 
در اختیار کامل صنایع نظامی امریکـا قـرار    قراردادهاي تسلیحاتی عربستان عموماً

از شریک نخواهند شـد.   ها گاه این بازار بزرگ را با روس هیچ ،ها یی امریکادارد و 
هـاي   کـاري که ناکامی روسیه و عربسـتان در هم کرد توان چنین عنوان  میاین رو 

ي نوین به مانع و چالشی براي گسترش روابـط میـان طـرفین    ها ورينظامی و فنا
  شده است.تبدیل 

  
  طلبی قومی در روسیه گرایی مذهبی و جدایی ها با افراط گري سعودي . پیوند وهابی7

ي وهابی و سـلفی  ها پذیري مسلمانان خود از جریانتأثیربه شدت نگران  ها روس
معتقدنـد ارتبـاط    ، زیـرا شـوند  مـی ستان سـعودي حمایـت   هستند که توسط عرب

طلبی قومی در قفقاز شمالی با  گرایی مذهبی و جدایی مستقیمی میان افزایش افراط
نسبت به خطر گسـترش  آنان ي عربستان سعودي وجود دارد. در واقع ها سیاست
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وهابیت در میان مسلمانان خود از قفقاز تا سیبري غربـی و حمایـت عربسـتان از    
ي ها ینگران ها گراي مذهبی وابسته به سعودي ترویج این ایده توسط عناصر افراط

   .)Сафаров, 2015( زیادي دارند
ي افراطـی روسـیه بـا    هـا  است که پیوند و ارتباط مستقیم جریـان این واقعیت 

شوند، امنیت روسیه را بـا   میحمایت  ها وهابی که از سوي سعودي ـمراکز سلفی  
در  انـد   شـده  موفـق   سـعودي    هـاي  ـ وهابی سلفی ، زیراه استمخاطره مواجه کرد

محلـی   مقامـات   حمایـت   از  حتـی   و  کننـد   بـاز   پـا   جاي  روسیه  مناطق  از  تعدادي  
 ـ وهـابی   سلفی هاي  سلول با  حکومتی  نهادهاي  محکم  هاي  شوند. پیوند برخوردار  
رسـد   مـی شود و به نظر  می مشاهده  گا ول سواحل  مناطق  بعضی  و  قفقاز  شمال  در   

مرکزي  قسمت  در  این افراد نیز  تعداد  نها افزایش یابد، آمالی  ي ها چنانچه حمایت
افـرادي کـه   بیشـتر  عالوه بر این،    .)Филин, 2014( 1یافت خواهد  افزایش  روسیه  

انـد، نقـش مهمـی در رادیکـال شـدن       براي تحصیالت مذهبی به عربسـتان رفتـه  
   2اند. سلمانان روسیه و انجام اعمال تروریستی این کشور داشتهم

هاي تفکیري و وهابی روسیه نه  عربستان بر جریان این امر موجب شده که نفوذ
تأثیرگـذار  تنها نفوذ این کشور را افزایش دهد، بلکه بر سیاست خارجی روسیه نیـز  

سیه مدلی را تحمیل کنند کنند به مسلمانان رو ها سعی می نمونه، سعوديبراي . باشد
هاي  گروه ،کرملین به قطع حمایت از دمشق بپردازد و از سوي دیگر ،که از یک سو

فعاالن وابسته  .شوند مند تروریستی و وهابی از تصویر مطلوبی در داخل روسیه بهره
کننـد مسـکو را نسـبت بـه      به عربستان سعودي در فضاي مجازي روسیه سعی مـی 

کننـد   فان دولت سوریه قانع سازند. آنها چنین استدالل میضرورت حمایت از مخال
توانـد منـافع    گرایان، حمایت مسـکو از مخالفـان مـی    که در صورت پیروزي اسالم

                                                                                                                                         
هـاي   تمـاس  آنها  با  قلعه  ماخاچ  سابق  شهردار   ،امیروف سعید  مدعاست.  این  مصداق  بهترین  داغستان  . 1
   .شود می شاهده م نیز ولگا  رود  کرانه  دیگر  هاي  جمهوري و  تاتارستان  در  وضع  که این داشت.  مستقیم  
جهانی   هایی مانند اتحادیه افرادي که در دانشگاه امام محمد در عربستان سعودي و یا سازمان . براي مثال،2

المللی امداد اسالمی، مؤسسه جهانی جوانـان مسـلمان و سـازمان الحـرمین آمـوزش       اسالم، سازمان بین
  . ایفا کردندراد براي نبرد در سوریه دیدند به مبلغان تندرو مبدل شدند و نقش مهمی در جذب اف
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در حـالی کـه اگـر مسـکو بـه حمایـت از        ،داشته باشد بر سیاسی براي کرملین در
    .)Сулейманов, 2013شود ( دشمن اسالم شناخته می مخالفان نپردازد

اتفـاق   1ولگـاگراد شـهر  میالدي در  2014تروریستی که در آستانه سال  ل اعما
در  روسـیه   قاطعانـه   گیـري    موضع از  ها ارتباط مستقیمی با دلخوري سعودي افتاد، 
مسـئولیت ایـن حمـالت    بـه طـور رسـمی،    سوریه داشـت. هـیچ گروهـی     برابر 

بان چچنی که بـه  طل رهبر جدایی ،اما دوکو عمروف ؛تروریستی را برعهده نگرفت
طرفداران خود خواسـته بـود بـا اجـراي      عربستان سعودي وابسته است، پیشتر از

سوچی  زمستانیبرگزاري مسابقات المپیک  گذاري، روند عملیات مسلحانه و بمب
ریـاض   داشتن  دست   بارهناپذیري در انکار دالیل  ، ها زنند. به عقیده روسبرا برهم 

بندر بن    2013سال  جوالي  ماه  زیرا اواخر  ،داشت وجود  تروریستی  اعمال  در این  
احتمال  تا  کرد مالقات  پوتین  والدیمیر  با  سعودي  اطالعات  سازمان  رئیس   ،سلطان

در مطبوعات، معامله  این  تخمینی  بهاي    که کند بررسی  را  تسلیحاتی  معامله  انعقاد  
شـرط   سوریه،  از  حمایت  از  کرملین  امتناع  بود.  شده  اعالم  دالر  میلیارد   15 معادل  
به روسیه پیشنهاد  ها  سعودي نشد،  نهایی  معامله  این بود. اگرچه  معامله  آن  اساسی  
کنند. پس از آنکـه ایـن    کنترل  را  نفت  جهانی  که به صورت مشترك، بازار  کردند  

و  شد  صحنه  وارد  دوباره  ندر بن سلطان ب پیشنهاد نیز با مخالفت پوتین مواجه شد، 
هاي  گروه ما  بدهیم.  را  شما  المپیک  هاي  بازي از  دفاع  ضمانت  توانیم   میما «گفت:  
 .)Филин, 2014( »کننـد  مـی  تهدیـد   را  ها  بازي امنیت  که  کنیم  می کنترل  را  چچنی  

                                                                                                                                         
 ،قرار دارد. فاصله این شـهر تـا مسـکو    کیلومتري شمال منطقه قفقاز شمالی 650. ولگاگراد در فاصله 1

کیلومتر است. انفجارهاي ولگاگراد در شرایطی رخ داد که در فاصله کمتـر از دو   900پایتخت روسیه 
 .دابیر امنیتی در سراسر روسیه به شدت افزایش یافته بودسوچی، ت 2014زمستانی  ماه مانده به المپیک

طلب بومی در قفقـاز   روه جداییگ از این رو طراحی و اجراي این حمالت، به هیچ وجه از عهده یک
بـه   .اطالعاتی قدرتمندتري برخوردار بودند ها از پشتیبانی آمد و بدون تردید، تروریست الی برنمیشم

اي اعالم کرد که حمالت  خارجه روسیه در پی این حمالت با انتشار بیانیههمین دلیل نیز وزارت امور 
افغانسـتان، نیجریـه و     اسـت کـه در سـوریه، عـراق، لیبـی،       تروریسـتی  ولگاگراد شبیه همان حمالت

مسـکو   ،به این ترتیـب  .دهد و طراحان و عامالن این حمالت نیز یکی هستند رخ می اي دیگرکشوره
هـاي اعمـال    هزینـه  ، به صورت آشکار به پرداخـت  ورهاي عربی در انفجارهادست داشتن کش بارهدر

  توسط ریاض اشاره کرد.  تروریستی 
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از  سـعودي   عربسـتان   بکشـد،   یه سور دست از حمایت   اگر مسکو  که  پیشنهاد  این  
کرد، بیانگر نفوذ قابـل توجـه    خواهد  دفاع  ها  تروریست در برابر  سوچی  هاي  بازي 

 ،گرایان مـذهبی در روسـیه اسـت. ایـن عامـل      و افراط ها بر تروریست ها سعودي
تاکنون نقشی منفی در توسعه روابط رسمی میان روسیه و عربستان سـعودي ایفـا   

  کرده است.
  
  گیري نتیجه

روابطی پیچیده، چند الیه و متغیـر   ،ي گذشتهها روابط روسیه و عربستان طی سال
سـاز   توانند زمینـه  میبوده است. در این روابط از یک سو عواملی وجود دارند که 

خـورد   به چشم میلی ئو از سوي دیگر مساشوند توسعه مناسبات میان دو کشور 
دو کشور در مسـائل سیاسـی    ، اینر حال حاضردکنند.  میکه به عنوان مانع عمل 

کـه  ثابـت کـرده    هـا  تجربه به عربستانی اما عمالً ؛اختالف نظرهاي بسیاري دارند
در  خـود  براي ایجاد یک نظام سیاسی باثبات و قابل اعتنا در منطقه و حفظ منافع

به همکاري با مسکو و تقویت وضعیت جایگاه خـود از طریـق همکـاري بـا      ،آن
اي به روسیه نزدیـک   ل منطقهئمسا بارهیاز دارند. اگر عربستان بخواهد درروسیه ن

مهم در  اي هشود، ناگزیر است که نقش روسیه را به عنوان یک کشور بازیگر منطق
   خاورمیانه به رسمیت بشناسد و با آن به تعامل بپردازد.

 ادمنافع استراتژیک روسیه و عربستان سعودي در موارد زیـادي بـا هـم در تضـ    
ترین منشأ خطر براي ثبات منطقه و منـافع روسـیه در منطقـه     مهم ،. عربستانهستند
گـري،   زیرا اهداف ریاض یعنی سلطه بر جهان اسالم، صدور افراطی شود، می تلقی

نابودي سوریه، جنگ سرد با ایران و تحریک رویارویی شیعه و سنی به طور کامـل  
سـابقه منفـی   عواملی ماننـد   ،همین دلیلبه با اهداف راهبردي مسکو مغایرت دارد. 

، پـایین بـودن سـطح روابـط      ، تقابل منافع در خاورمیانـه، ممانعـت امریکـا   تاریخی
هاي نوین  هاي نظامی و فناوري تجاري، رقابت در حوزه انرژي، ناکامی در همکاري
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طلبی قـومی   گرایی مذهبی و جدایی ها با افراط گري سعودي و همچنین پیوند وهابی
  اند. شدهمانع گسترش روابط روسیه و عربستان فقاز شمالی تاکنون در ق

و موانع فوق در روابط مسکو و ریـاض بایـد    ها وجود چالشبا  ،در عین حال
اگر منافع اقتصادي خود را  ي دیگرکشورهامانند روسیه و عربستان توجه کرد که 

دسـت یابنـد،    ل راهبردي با هـم بـه توافـق   ئبه یکدیگر پیوند دهند و درباره مسا
تغییرات ژئوپلتیک در ویژه شوند. به تبدیل توانند در آینده به شرکاي راهبردي  می

تواند عربستان و روسـیه   میمنطقه خاورمیانه و احتمال بهبود روابط ایران با غرب 
  . کند را نسبت به گسترش روابط با یکدیگر ترغیب
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