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«نظرسنجی موسسه هریس( 1به سفارش دانشگاه هاروارد) 2از شهروندان آمریکایی دربارة اولویت آمریکا
در قبال عربستان»
● روش :مصاحبه تلفنی با  1835بزرگسال
● تاريخ اجرا 4 :تا  7آبان 1397
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● تاريخ انتشار  11 :آبان 1397

■در اين نظرسنجی از پاسخگويان پرسيده شده است« :در خصوص منطقه خاورميانه ،با کددام يدا از ايدن دو
مورد موافق هستيد :تنبيه عربستان برای قتل روزنامهنگار منتقد يا حفظ روابط با عربستان برای مهار ايران؟»
نتایج 60:درصد از پاسخگويان با تنبیه عربستان برای قتل روزنامهنگار منتقد موافق هستند .در مقابل
 34درصد از پاسخگويان با حفظ روابط با عربستان برای مهار ایران موافق هستند 6 .درصد از
پاسخگويان نيز به اين سؤال پاسخی ندادهاند( .نمودار )1

نمودار  .1نظر پاسخگویان درباره اولویت آمریکا در قبال عربستان (درصد)
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1. Harris Poll
2. Harvard University

 .3ترجمه اين نظرسنجی به معنی تأييد يافتههای آن از سوی مرکز پژوهش و سنجش افکار نيست.
4. https://harvardharrispoll.com/
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سرنوشت جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی که بر روابط عربستان و اياالتمتحده سايه افکنده ،باعث
طرح موضوع تجديدنظر در روابط دو کشور شده است .اين امر تا حدی است که رئيسجمهور آمريکا گفته است
در صورت اثبات نقش عربستان و محمد بن سلمان در قتل خاشقجی ،اين موضوع پيامدهای غيرقابل جبرانی
برای رياض خواهد داشت .عليرغم فشارهای گسترده بر عربستان ،واقعيت روابط رياض و واشنگتن را منافع
حاصل از همکاری محمد بن سلمان و دونالد ترامپ تعيين میکند و اين منافع همچنان به قوت خود باقی مانده
است.
از اين رو بايد به عناصر اصلی راهبرد خاورميانهای آمريکا که بازيگرانی مانند عربستان سعودی نقش
مهمی در اجرای آنها دارند توجه داشت .درواقع میتوان منافع امنيتی آمريکا در خاورميانه را در چند دهه اخير
حول اين پنج محور اصلی دستهبندی کرد :تضمين صدور بیضرر نفت با قيمت معقول ،جلوگيری از ظهور
هژمونهای منطقهای؛ حفظ رژيمهای دوست؛ مديريت منازعه اعراب و اسرائيل و مبارزه با تروريسم.
اين عناصر که شالودههای استراتژی آمريکا در منطقه است ،تا حد زيادی به نقش تکميلی عربستان
سعودی بهعنوان رژيم متحد و دوست وابسته است .ازاينرو ،طرح تجديدنظر در روابط با عربستان از سوی برخی
مقامات آمريکايی ،بيش از آنکه نمودهای عينی و ميدانی داشته باشد ،ناشی از برخی مالحظات حزبی در آمريکا و
مبتنی بر امتياز گيریهای جديد از عربستان است .بنابراين ،برخالف ديدگاه افکار عمومی آمريکا ،تا زمانی که در
پيشرانهای راهبرد خاورميانهای آمريکا تغييرات عمده صورت نگيرد ،سخن از تجديدنظر در روابط دو کشور
محلی از اِعراب ندارد.
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