
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

سیاست خارجی آمریکا و روند اصالحات اقتصادی در 

 مصر و عربستان 
 شانی هرمزی

 چکیده 
ای با منابع انرژی فراوان و پتانسیل منازعه باال، همواره جایگاهی ویژه در  خاورمیانه به عنوان منطقه

بیش از پیش سپتامبر  ١١های ایاالت متحده داشته است. وقوع رخداد  گذاری چگونگی سیاست
 رو پس طرح لزوم تنیدگی منفعتی و امنیتی آمریکا با منطقه خاورمیانه را آشکار ساخت. از این درهم
سیاست دموکراسی گستری از سوی آمریکا در خاورمیانه، مجموعه اصالحات اقتصادی نیز به  اعمال

در نهایت به قصد اصالحات سیاسی در دستور کار قرار گرفت. امری که  هعنوان مکمل و جهت دهند
همسوسازی منطقه با نظم جهانی مورد نظر ایاالت متحده، امنیت و منفعت دراز مدت آمریکا را هدف 

های  شود تا با بررسی روند اصالحات اقتصادی متأثر از سیاست قرار داده است. در این پژوهش سعی می
ای،  با درجه تأثیرگذاری باالی منطقه ای آمریکا، در مصر و عربستان، به عنوان دو کشور مهم و خاورمیانه

 ابعاد و اثرات این رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد. 
 

 ها: کلید واژه
 آمریکا، سیاست خارجی، اصالحات، خاورمیانه، عربستان، مصر
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 درآمد

ایسساالت  200١سسسپتامبر  ١١پسسس از رخسسداد 

متحده امریکا به دنبال ارایه طسرح خاورمیانسه   

چسرخش در سیاسست    بزرگ بطور رسسمی بسا  

پیگیسری   ،خارجی خسود در قبسال خاورمیانسه   

سلسسسه اصسسالحات سیاسسسی و اقتصسسادی را    

جایگزین رویکرد حفظ ثبات و وضسع موجسود   

سسساخت. هسسر چنسسد چگسسونگی اجسسرا و انجسسام  

اصالحات سیاسی و اقتصسادی بسسیار در هسم    

یرگسسذاری ثتنیسسده و دارای تسساثیر پسسذیری و تا

وهش تمرکسز  متقابل می باشند اما در این پسژ 

بر اصسالحات اقتصسادی در دو کشسور مصسر و     

عربستان تحت تاثیر فشار و خواست بازیگران 

داخلی و خارجی بویژه ایاالت متحسده امریکسا   

 -قرار دارد. با توجه به تفاوت هسای سساختاری  

منابع  -شیوه حکومتی -جمعیتی -جغرافیایی

اصسالحات   ،درآمدی و ... در مصر و عربسستان 

سپتامبر از  ١١ازه زمانی پس از اقتصادی در ب

سرعت کیفیت و حد و مرز متفساوتی در ایسن   

دو کشور برخوردار است.در این میان امریکا با 

اعمسال فشسار و یسا اعطسای تسسهیالت و عقسسد      

موافقتنامه های تجاری و یا وعده مسساعدت و  

تهدیسسد عسسدم مسسساعدت در جریسسان پیوسسستن 

ی کشورها به سازمانها و پیمان هسای اقتصساد  

عمال به نحو قابل مالحظسه ای تساثیر گسذاری    

مستقیم و غیر مستقیم دارد. در ادامه تسال   

شسسود تسسا بسسا ارایسسه بصشسسی از اصسسالحات   مسسی

اقتصادی انجسام شسده در کشسورهای مصسر و     

عربستان و با توجه به نقش بازیگران داخلی و 

خارجی تصویری از مصتصات این رونسد ارایسه   

 گردد.

 

 مصر   اصالحات اقتصادی در

اوضاع اقتصادی مصر تحست تساثیر تحسوالت و    

شرایط جهانی کامالً تغییر کرده است .امسروزه  

امریکسسا و اتحادیسسه اروپسسا ، طسسرف هسسای مهسسم  

تجاری مصر به شمار می رونسد .شسرکایی کسه    

خسسود برنامسسه اصسسالحات سیاسسسی و اقتصسسادی 

مصر را به منظسور تسامین منسافع اقتصسادی و     

اصالحات سیاسی امنیتی پیگیری می کنند . 

و اقتصادی در مصسر بسه شسدت بهسم وابسسته      

از یسسس سسسو بسسسیاری از صسساحبنظران  اسسست.

داخلی فرآیندهای اقتصادی شسفاف را منسو    

به انجسام اصسالحات سیاسسی و اسستقرار یسس      

نظام دموکراتیس می دانند و از سوی دیگسر و  

در بعد خسارجی پیوسستن مصسر بسه اتحادهسا      

ا بسا پسیش شسر     وسازمانهای بین المللی تنه

 . شود میانجام تغییرات سیاسی پذیرفته 

در حال حاضر پنج منبسع مهسم درآمسد ارزی    

 مصر به شرح زیر است :
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 صادرات مواد هیدروکربن ؛ .١

عوارض حاصل از عبور و مرور در کانال  .2

 سویز؛

درآمد کارگران مصری شاغل در خسار    .3

 از کشور ؛

 صنعت جهانگردی ؛ .4

 کمس های خارجی . .5

مهمترین کشورهای تولید کننده  مصر یکی از

نفت است و میسزان خخسایر ثابست شسده نفست      

میلیسارد بشسکه اسست .     7/3( ،  2005مصر ) 

امروزه ، تولید گاز طبیعی در ایسن کشسور بسه    

گستر  نهاده است ،به گونه ای  به سرعت رو

تسسا  ١999کسسه میسسزان آن در فاصسسله سسسالهای 

 بیش از دو برابر شد. 2003

هسای   بصسش  دد اسست تسا  در صس دولت مصسر   

مصابرات و بسر  را بسه بصسش     ،راهبردی مانند

هسای   خصوصی واگذار کند. با این حال، بصش

گساز ایسن کشسور همننسان در اختیسار       نفت و

 دولت باقی خواهند ماند.

مصسسر بسسا توجسسه بسسه جایگسساه ویسسژه در میسسان   

کشورهای عربی و به عنوان منشاء بسیاری از 

در طول چند پدیده ها و تحوالت جهان عرب 

دهه اخیر ، تحست تساثیر رونسدهای جدیسد در     

، در زمره کسانون هسای تحسول قسرار      خاورمیانه

ایفای نقش فعال در ایسن تحسول    . گرفته است

کسه در قالسط طسرح خاورمیانسه بسزرگ انجسام       

شود هر چند بسه ماننسد بسسیاری دیگسر از      می

کشسسسورهای عسسسرب بسسسا اسسسستقبال از سسسسوی 

، بسا ایسن    است دولتمردان مصری مواجه نشده

حال رهبران مصر بویژه شسص  مبسارت تسن    

گیسری   ه دادن به اصالحات تحمیلی را به کنسار 

از قدرت به شکل آننه درکشورهایی همنون 

انسد. امسا گسام     اوکراین اتفا  افتاد، ترجیح داده

بسسه صسسورت  ،گذاشسستن در مسسسیر اصسسالحات 

تدریجی و از حوزه هایی آغاز شد که کمترین 

تدار حزب حاکم در مصسر وارد  خدشه را به اق

 کند .

های خسارجی نسسبت بسه تحسوالت      حساسیت

اقتصسسادی مصسسر و بسسه دنبسسال آن تحسسوالت    

اجتماعی بسسیار بساال اسست . ایسن حساسسیت      

ناشسسی از رتبسسه دوم مصسسر بسسه لحسسا  قسسدرت  

 اقتصسسادی در بسسین کشسسورهای عربسسی اسسست. 

ازسوی دیگر رشد متوازن و مبتنی بر الگسوی  

دیسسد طراحسسان خاورمیانسسه  اقتصسساد لیبسسرال، از

بزرگ، آسیط های نظام جهانی سرمایه داری 

کنسسد و بسسا ایجسساد پیونسسد بسسین     را کسسم مسسی 

المللسی زمینسه    اقتصادهای ملی با اقتصاد بسین 

را اختالفات و در پی آن منازعات ایدیولوژیس 

این استدالل در مورد مصر از  .دهد میکاهش 

 اهمیت بیشتری برخوردار است . به این دلیل

برخی معتقدند اصالحات اقتصادی مصر بیش 

از آنکه متاثر از توانایی ها و نیروهسای داخلسی   
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ایسن کشسسور باشسد ، متسساثر از فشسار نیروهسسای    

خارجی وبسه عبسارتی تحست هسدایت و تساثیر      

الگوهای صسندو  بسین المللسی پسول و بانسس      

 جهانی است.

به هسر حسال امسروزه خاورمیانسه در معسادالت      

و امنیتسی ایساالت متحسده    سیاسی ، اقتصادی 

امریکا نقش ویژه ای دارد .صادرات امریکا بسه  

میلیارد  38،  2006کشورهای عربی در سال 

دالر بودکه نسبت به سالهای گذشته نشسانگر  

جهش قابل مالحظه ای است ، ) این رقسم در  

میلیارد دالر رسیده بود.(   26، به  2005سال 

ای با توجه به افسزایش قیمست نفست در سساله    

اخیر ، تسوان مسالی دولست هسای عسرب بسرای       

واردات و توان بصش های دولتی و خصوصسی  

 بسرای سسرمایه گسذاری افسزایش یافتسه اسست.      

ناظران اقتصادی بر این باورنسد کسه بسا وجسود     

امضسسسای توافقسسسات تجسسساری بسسسین آمریکسسسا  

وکشورهای منطقسه ، ایسن کشسورها از انعقساد     

پیمسسان هسسای اقتصسسادی و رفسسع موانسسع بسسرای  

زایش مبسادالت تجساری بسین خسود نساتوان      اف

هستند . اعضای شورای همکاری خلیج فارس 

وکشورهای اتحادیه عرب سالهاست برای رفع 

هسای گمرکسی    موانع تجساری وکساهش تعرفسه   

درحال بحث و رایزنی هستند اما موفقیتی در 

 این زمینه حاصل نگردیده است.

های اخیسر بسا مسساعدت بسه      آمریکا طی سال 

منطقه بسرای عضسویت در سسازمان    کشورهای 

تجارت جهانی عالوه بر تعقیط اهداف سیاسی 

کوشد تا از این طریس  اسستانداردها ،    میخود 

شسسرایط و قسسوانین نابسسسامان اقتصسسادی ایسسن   

،  ، بازرگسانی  کشورها را در زمینه های تجسارت 

، باال بودن تعرفه هسا و.....   قوانین مربو  به کار

انعقساد موافقتنامسه   . تسا پسیش از    سامان بصشد

،  آمریکا پیمان هایی را در مورد *تجارت آزاد

ونیسسز توافقسسات  **گسسذاری دو جانبسسه سسسرمایه

بسسا  ***تجسسارت ای سسسرمایه گسسذاری و  پایسسه

 . کشسسورهای طسسرف پیمسسان امضسسا مسسی نمایسسد 

کساهش و بعضساً حسذف     ،توافقات تجسارت آزاد 

تعرفه های گمرکی برای کاالهای کشسورهای  

هیالت دیگسر بازرگسسانی و  وتسسسطسرف قسرارداد   

گسذاران   برای تجار و سسرمایه را گذاری  سرمایه

 آورد. فراهم می

آمریکا اولین موافقتنامه تجارت آزاد در ایسن   

بسسا اسسسراییل امضسسا  ١985منطقسسه را در سسسال 

این پیمان بسین اردن و   2000نمود. در سال 

آمریکا امضا گردید که اولسین پیمسان تجسارت    

ولت عربی بود که جهسش  آزاد آمریکا با یس د

 ١999میلیسسون دالر در  3١صسسادرات اردن از 

را بسسه  2003میلیسسون دالر در سسسال  674بسسه 

                                      
*
  FTA 

**
  BITS 

***
  TIFAS 
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موافقتنامسه تجسارت آزاد بسین     دنبال داشست. 

امضا گردید و  2004آمریکا و مراکش در اوت 

ایسسن  الزم االجسسرا شسسد.  2006از اول ژانویسسه 

نیز بسا بحسرین    2004موافقتنامه در سپتامبر 

ین کشور حوزه خلیج فارس( امضا گردیسد  )اول

الزم االجسسرا شسسده. ایسسن   2006و از اول اوت 

های مالیاتی و کساهش تعرفسه    توافقات معافیت

% به باال برای طرفین بسه   80های گمرکی از 

همراه دارد. موافقتنامه تجارت آزاد بسا عمسان   

بسرای   2006در ژوییسه   نیز به امضا رسسیده و 

قسرار گرفست. تولیسد     تصویط در اختیار کنگره

رشدی معسادل   2004ناخال  عمان در سال 

% در سسال   ١9و این رشد بسه   % داشته ١4/4

همننسسین موافقتنامسسه تجسسارت  ١رسسسد. 2006

وسرمایه گذاری آزاد بین آمریکسا و عربسستان   

به امضا رسیده اما تا کنون  2005نیز در سال 

 2003در ماه مه سسال   . اجرایی نگردیده است

در سسصنانی در کنگسره پیشسنهاد    جر  بسو   

خسسود مبتنسسی بسسر تشسسکیل منسساط  آزاد بسسین 

را تا سسال   ****کشورهای خاورمیانه آمریکا و

مطرح نمود و تحق  آن را گامی مهسم   20١3

در روند دموکراسی در خاورمیانسه بسر شسمرد.    

کند در حاشیه امضسای ایسن    آمریکا تال  می

 های تجاری، کشورهای امضا کننده موافقتنامه

را بسسه اصسسالح قسسوانین کسساری و همسساهنگی بسسا 

                                      
****  Middle East Free Trade Area 

(MEFTA). 

استاندارهای اقتصاد جهانی تشوی  و ترغیسط  

نمایسسد. طبسس  آمارهسسای موجسسود، مسسسایل و   

مشکالت سساختاری در منطقسه خاورمیانسه و    

شمال آفریقا همنون افزایش جمعیت )برآورد 

میلیسون نفسر    4١5جمعیت منطقه از  شود می

سسال  میلیسون نفسر در    823در حال حاضر به 

برسد( و رشد جمیعت جسوان جویسای    2050

 56میلیون نفر در حال حاضر بسه   36کار ) از 

( بسه دغدغسه ای   2050میلیون نفسر تسا سسال    

برای دولت های منطقه تبدیل گردیده اسست  

تا با همگرایی و اتصال بیشتر با اقتصاد جهانی 

از طری  پیوستن به سازمان تجارت جهانی و 

قتصسادی بسا آمریکسا و    توسعه و تقویت روابط ا

دیگر قطط های صسنعتی دنیسا بسر مشسکالت     

خسسود فسسای  آینسسد. در حسسال حاضسسر ، اقتصسساد 

کشسسورهای عربسسی سسساالنه بسسه طسسور متوسسسط 

 % دارد. 5/0رشدی کمتر از 

حمایت از گسستر  نظسام بسازار آزاد از ابعساد     

مهم دیپلماسی اقتصادی ایاالت متحده اسست  

ر در های اقتصسادی ایسن کشسو    که در سیاست

خاورمیانه بروز می کند. بر اسساس مالحظسات   

، رشسسد  دیپلماسسسی اقتصسسادی ایسساالت متحسسده

 پایسسدار اقتصسسادی صسسرفاً از طریسس  ایجسساد و  

گستر  رژیم های تجارت و سرمایه گسذاری  

.بر همسین اسساس جسور      شود میآزاد محق  

جهسان بسدون یارانسه و بسدون     » بو  ایده آل 
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ع عمسومی  را در اجالس مجم« تعرفه گمرکی 

مطسرح   2004سازمان ملل متحد در سپتامبر 

کرده است . در چارچوب دیپلماسی اقتصادی 

آمریکسسا ، سسسازمان تجسسارت جهسسانی بهتسسرین  

محمل برای توسسعه تجسارت جهسانی و رشسد     

اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جملسه  

در منطقسسه خاورمیانسسه اسسست . دیپلماسسسی    

ر اقتصسسادی ایسسن کشسسور ،در کنسسار تاکیسسد بسس  

توافقنامه های چند جانبسه در قالسط سسازمان    

تجسارت جهسانی ،برنامسه تجساری فعسسالی را در     

چارچوب موافقتنامسه هسای منطقسه ای ، زیسر     

منطقه ای و دو جانبه دنبال می کند .آمریکسا  

در خصوص انعقاد موافقت نامسه تجسارت آزاد   

با کشورهای خاورمیانه از جمله مصر ، بسسیار  

وان پسیش شسرطی   بر اصالحات سیاسسی بعنس  

 برای آغاز مذاکرات تاکید می کند.

نماینده تجاری امریکا در پاسخ به درخواسست  

هیات مصری برای امضساء توافقنامسه تجسارت    

، اعسسالم  2003آزاد بسسین دو کشسسور در ژویسسن 

داشت ، مصر کشوری است کسه در اصسالحات   

اقتصادی مسیر قهقرایی را طی می کند و بسه  

ن کشور نمی توان صرف بزرگ و مهم بودن ای

قرار داد تجارت آزاد با آن امضاء کرد . امریکسا  

معتقد است کسه هنسوز مالحظسات اقتصسادی     

مصر وجود دارد که مانع  در خصوصوسیاسی 

 شود میاز آغاز مذاکرات رسمی این توافقنامه 

.به گفته مقامسات امریکسایی ، حرکست کنسد و     

میزان انسدت پیشسرفت اصسالحات اقتصسادی     

از عوامسل   ١998-2004زمسان   مصر در مدت

باز دارنده آغاز مذاکرات بسوده اسست و امریکسا    

مسی دانسد.این در   «  ناکافی» این اصالحات را 

حالی است که برخسی صساحبنظران معتقدنسد    

که چنین ادعایی ، مشسکالت بیشستری را بسه    

همراه خواهد آورد چرا که مشسص  نیسست ،   

قلمسسداد « کسسافی » چسسه میسسزان از اصسسالحات 

 2د شد. خواه

از سوی دیگر امریکا آغاز مسذاکرات رسسمی را   

به آزادی ایمن نور ، رهبر اپوزیسیون لیبسرال  

سال زندان محکوم است، وابسته می  5که به 

داند . بر این اساس به گفتسه یکسی ازمقامسات    

بصتسی   20١0کنگره امریکسا ، مصسر تسا سسال     

نسدارد . ایسن    FTAبرای پرداختن به موضسوع  

ه دولست مبسارت آزاد کسردن    در حالی است ک

  3کند.  نور را نشانه ای بر ضعف خود تلقی می

رخی دیگر از تحلیلگران نیسز مطسرح کسردن    ب

را تنهسا یسس بهانسه     FTAپرونده نور در بحث 

مسسی داننسسد. دولسست مصسسر در واکسسنش بسسه     

درخواست اصالحات سیاسی بیشتر به منظور 

امضاء موافقتنامه تجارت آزاد عالم کرده است 

غییسرات زیسادی از جملسه بهبسود قسانون      که ت

اساسی که برگزاری چنسد نسامزدی انتصابسات    

ریاست جمهوری را میسر می ساخت، صورت 

گرفتسسه اسسست . امسسا نماینسسدگان امریکسسایی     
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معتقدند که هم انتصابات ریاست جمهسوری و  

هم پارلمان به شسدت مصسدو  بسوده اسست.     

 روبرت الورنس واحمسد جسالل، دوکارشسناس   

ضسمن مصالفست   صسادی خاورمیانسه   مسایل اقت

و این  FTAبه تعوی  افتادن امضاء  ورزیدن با

پیمان را متضمن منافعی برای هسر دو طسرف   

تسساثیر عمسسده   4مسسی داننسسد. از نظسسر آنهسسا    

موافقتنامه تجارت آزاد بین امریکا و مصسر بسه   

 شرح زیر است :

 

 تقویت اصالحات داخلی مصر؛ -1

کسردن   اصسالحات و لیبرالیسزه   ١99١مصسر از  

این  2004اقتصاد را آغاز کرده است .در سال 

حرکت جهش قابل مالحظه ای را نشان داد . 

امضاء این توافقنامه می تواند خصوصی سازی 

 و اصالحات بیشتر اقتصادی را تقویت کند. 

 تحکیم و تقویت اصالحات منطقه ای؛ -٢

ای مصسر،   بصاطر وسعت ، تاریخ و نقش منطقه

یان مصر و امریکا می تواند انعقاد این پیمان م

تاثیرات منطقه ای زیادی داشته باشد و امضاء 

این پیمسان میسان امریکسا وسسایر کشسورهای      

خاورمیانه را تسهیل کند و در نهایت منجر به 

موافقت نامه تجارت آزاد یکپارچه خاورمیانسه  

 با امریکا شود .

 انسجام و یکپارچگی تجارت؛  -٣

یسه اروپسا و دیگسر    مصر در حال حاضر با اتحاد

کشورهای عرب پیمان تجسارت آزاد دارد ، بسا   

توجه به اینکه امریکا دومین شسریس تجساری   

 شود میمصر ) بعد از اتحادیه اروپا ( محسوب 

 ،FTA     میان مصر و امریکا مسی توانسد شسبکه

 موجود توافقات تجاری مصر را تکمیل کند.

 ؛  بهبود روابط اقتصادی دو جانبه -٤

ری محسسدود امریکسسا در مصسسر ،  سسسرمایه گسسذا

عمدتاً در بصش نفت متمرکز اسست . تجسارت   

دو جانبه نیز تنها به موارد محدودی خالصسه  

و این در حالی است که کمسس هسای    شود می

   FTAامریکا به مصر نیز کاهش یافته اسست .  

می تواند این پیوند ضعیف اقتصادی میسان دو  

 4کشور را تقویت کند.

ان مصر و امریکا بسرای  می FTAاجرایی شدن 

هر دو کشسور منفعست آور اسست . تساثیرات و     

بسسرای امریکسسا  FTAدسسستاوردهای اقتصسسادی 

اندت است اما آننه که به جهت توسعه مصسر  

بسسا دیگسسر کشسسورهای  FTAو تسسسریع انعقسساد 

قابسل   شود میخاورمیانه در دراز مدت حاصل 

مالحظه می نماید .این پیمسان دسستاوردهای   

مصسر بسه همسراه مسی آورد از      مهمی نیز برای

درصسسد ،  3کشسسور تسسا  GDPجملسسه افسسزایش 

افزایش میزان اشستغال زایسی ، ورود بسه بسازار     

تعرفسسه آزاد امریکسسا و تسسامین امنیسست بیشسستر  

با وجود استفاده ابسزاری امریکسا از    5اقتصادی.

، مصر همننان به حمایت ایاالت  FTAمقوله 

متحده امیدوار است . احمد نظیسف ، نصسست   

اظهار  USA Todayوزیر مصر در مصاحبه با 

مردمان مصسر خاتساً افسرادی مهربسان     »داشت : 

هستند و افراد مهربان به آسانی تحست تساثیر   
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قرار می گیرند . بنابراین اگر آنها تصور کننسد  

کسسه امریکسسا آنقسسدر کسسه بایسسد بسسه مهربسسانی و  

مالطفت رفتار نمی کند ، همننان بسه روابسط   

شسند ، .....مسا بسسیار    به طسر  دیگسر مسی اندی   

تالشهای امریکا به جهت استقرار دموکراسسی  

در منطقه را ار  مسی نهسیم و امیسدواریم کسه     

امریکا به رشد و توسعه منطقه کمسس کنسد ،   

..... همننان کسه توافقنامسه تجسارت آزاد مسی     

تواند اصسالحات اقتصسادی مصسر را گسستر      

 6«دهد.

به هر حال مصر در تال  است که بسا امضساء   

موافقت نامه تجارت آزاد با امریکا گام دیگری 

در جهت اصسالحات اقتصسادی بسردارد . ایسن     

به سازمان تجسارت   ١995جون  30کشور در 

جهسسانی پیوسسست . ایسسن در حسسالی اسسست کسسه  

بسسه عضسسویت ایسسن  2005عربسسستان در سسسال 

سازمان درآمد . همننسین توافقنامسه تجسارت    

ل به آزاد میان عربستان و امریکا در همین سا

امضاء رسید اما همننان بسه مرحلسه اجسرا در    

میلیسارد دالر   5نیامده است . مصر بسا حسدود   

( بعسسد از  2006واردات از امریکسسا )در سسسال  

عربسسستان و امسسارات سسسومین کشسسور از میسسان 

 طرف های تجاری امریکا در منطقه است .

پیشرفت و اصالحات اقتصادی مصر اگر چسه   

 شسود.  ه جلو تلقی میاما گامی رو ب ،با احتیا 

به گزار  بانس جهانی ، در سطح کشسورهای  

خاورمیانه ، بزرگ ترین اقتصاد غیر رسسمی از  

درصسد تولیسد ناخسال      35آن کشور مصر با 

ملی است . این در حالی اسست کسه میسانگین    

درصسد   25جهانی اقتصاد غیر رسسمی حسدود   

است . بنابراین هر چنسد بصسش هسای اصسلی     

نفت و گساز همننسان در    اقتصاد وشرکت های

امسا مجموعسه    باشسد  مسی سیطره قدرت دولتی 

عوامل و فشارهای داخلی و خارجی ، دولت را 

ناگزیر از تفویض اختیارات در بسسیاری دیگسر   

 از حوزه های اقتصادی کرده است .

 

 اصالحات اقتصادی در عربستان  

نتایج به دست آمده از انتصابات در کشورهای 

،عربسستان وخطسر بسه    منطقه از جملسه مصسر   

، سیاسستمداران   گرایسان  قدرت رسسیدن بنیساد  

امریکا را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهسای  

غیر سیاسی سو  داد. طرح خاورمیانه بسزرگ  

در بصش اول بر اصالحات سیاسی و در بصش 

 دوم بسسسر اصسسسالحات اقتصسسسادی تکیسسسه دارد.

برگزاری انتصابات شبه دموکراتیس در منطقه 

 –زیسسادی وزن گروههسسای سیاسسسی  تسسا انسسدازه

اجتماعی موجود را باز نمسایی کسرد . نتسایجی    

که ادامه روند استقرار دموکراسسی در منطقسه   

را با تردید روبرو سساخت .ابسزار اقتصسادی نسه     

بعنوان جایگزینی بسرای اصسالحت سیاسسی ،    

بلکه بعنسوان مکمسل وکنتسرل کننسده آن ، از     

ویژه  سوی سیاستمداران امریکایی مورد توجه
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قرار گرفت .فرضیه ای که در پس این رویکرد 

قرار داشت معطوف به تقویت طبقسه متوسسط   

در جوامع کشورهای منطقه به عنسوان عامسل   

 متعادل کننده در برابر نیروهسای تنسدرو بسود.   

اصالحات اقتصادی در این کشورها ، می تواند 

دگی را بهبود بصشد، طبقه متوسسط  شرایط زن

را فربه کند و سطح نارضایتی های عمسومی و  

پتانسسسیل کشسسش بسسه سسسمت جریسسان هسسای   

 رادیکال را کاهش دهد.  

رشد طبقه متوسط در عربستان را مسی تسوان   

پیامد دو عامل اصلی بهبود شرایط اقتصسادی  

وافسسسزایش شسسسمار تحصسسسیلکردگان خسسسار    

صسادی  دانست.در شسرایط حاضسر، توسسعه اقت   

عربستان نسبت به توسعه سیاسسی در سسطح   

باالتری قرار دارد و با توجه به اقبسال عمسومی   

ودولتی به نظر می آید که نسبت به اصالحات 

سیاسی مسیر همسوارتری را پسیش رو داشسته    

باشسسد .از آنجسسا کسسه اصسسالحات اقتصسسادی در  

پادشسسساهی عربسسسستان از محبوبیسسست بسسسسیار 

سازی اجتماعی گسترده ای در مقایسه با آزاد 

برخوردار بوده است ، عسده ای معتقدنسد اگسر    

اصالحات سیاسی در یسس بسسته مشسترت و    

تحت عنوان اصسالحت اقتصسادی ارایسه شسود     

بسیار هوشمندانه خواهد بود و مسانع مداخلسه   

. با گذشت چنسدین  شود میتشکیالت مذهبی 

اقتصادی در    –سال از آغاز اصالحات سیاسی 

ی حاصسله از اصسالحات   عربستان ، دستاوردها

اقتصسسادی در مقایسسسه بسسا اصسسالحات سیاسسسی 

بسیار ملموس تسر و مشسهودتر اسست . انجسام     

اصالحات اقتصادی در عربستان هم خواسست  

جامعسسه و نیروهسسای داخلسسی و هسسم مطالبسسه   

بسسازیگران خسسارجی بصصسسوص ایسساالت متحسسده 

 به اعتقاد سیاستمداران امریکسایی امریکا است.

وان بصشسی از برنامسه   اصالحات اقتصادی بعنس 

مبارزه با تروریسم ضروری بنظسر مسی رسسد ،    

چرا کسه در پشست فضسای مسبهم اقتصسادی ،      

کسسساال و سسسسرمایه و موسسسسسات ،   صسسساحبان

.  شسسود مسسیهسسای کالنسسی ازتروریسسسم  حمایسست

میلیسون   ١5حسدود   2003چنانکه در ماه می 

دالر هزینه اقدامات تروریستی بوده است کسه  

های خیریه مرتبط به اکثر آن بوسیله انجمن 

در   7بازرگانان و کسبه بازار فراهم شسده بسود.  

بعسسد داخلسسی نیسسز، عربسسستان از مشسسکالت     

 :  نی های متعدد اقتصادی رنج می بردونابساما

 توابستگی شدید اقتصسادی بسه صسادرا    .١

 نفت ؛

 باال بودن نرخ بیکاری ؛ .2

افزایش جمعیت ) که به دلیل پاسسصگو   .3

اند در آینده بسه  نبودن امکانات کشور ، می تو

 ای تبدیل شود( ؛ مشکل عمده
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 ؛عربستانفساد مالی  .4

انحصسسار دولتسسی بسسر بصسسش عظیمسسی از   .5

 فعالیت های اقتصادی .

عربستان کشوری است که کشاورزی چندانی 

ندارد و هیچ برنامه ریسزی جسدی بسرای ارتقسا     

کشاورزی خود انجام نداده است . کم آبی نیز 

بصساطر   مشکل دیگر آن است کسه عمسدتاً نسه   

بلکه بصاطر مدرنیزه نکردن سیستم  ،آب نبود

از سسوی دیگسر عربسستان     .باشسد  مسی آبرسانی 

کشور صنعتی یسا تجساری مهمسی نیسست و از     

بعد نظسامی نیسز بسا وجسود خریسد تسسلیحات       

پیشرفته از امریکا، به دلیل نداشتن تصصس   

ایسسن امسسر و همننسسین جمعیسست پسسایین   ) در 

شسوری غیسر   ( ک مقایسه با کشورهای منطقسه 

. جمعیست عربسستان   شود نظامی محسوب می

میلیون نفر گسزار    283/24،  2007درسال 

شسسده اسسست .در چنسسین شسسرایطی ، اقتصسساد   

عربستان به شدت به صسادرات نفست وابسسته    

درصد کسل صسادرات و    95تا  90است. نفت ، 

 40درصد درآمد دولت و همننین  80تا  70

( را  GDPدرصسسد تولیسسد ناخسسال  ملسسی )     

 .دهد میتشکیل 

میزان بیکساری در عربسستان بساال اسست و بسا      

 20درصد جمعیت زیسر   7/55توجه به اینکه 

سال هستند، نرخ بیکاری در میان جوانسان از  

% گسزار    30سوی بانس امریکایی سسعودی  

شده است. نرخ باالی بیکساری در کنسار رشسد    

% ( می تواند در آینده مشسکالت   3جمعیت  

بیشستر کنسد. پسیش بینسی     اقتصادی کشور را 

جمعیت عربسستان بسه    2020شود تا سال  یم

میلیون نفر برسد.این در حالی اسست کسه    38

میلیسسون خسسارجی در عربسسستان   6در حسسدود 

مشسسغول بسسه کسسار هسسستند و بسسه دلیسسل نبسسود  

تصص  درمیان غالط شهروندان عرب، امکان 

جایگزینی این مشاغل بسا نیسروی کسار بسومی     

% 79ادی در عربسستان  وجود ندارد.نرخ با سسو 

است. اما بسیاری از دانشجویان به تحصیل در 

علوم دینی اشتغال دارنسد. در نظسام آموزشسی    

کمتر به پسرور  نیسروی متصصس  در علسوم     

مصتلسسف توجسسه شسسده اسسست . یکسسی از وجسسوه 

اصالحات در سیستم آموزشی ، همسو کسردن  

محسسوب  ها با نیساز بسازار کسار کشسور      آموز 

و انحصسار   در عربسستان ی فسساد مسال   .شود می

دولتسسی در بصسسش عظیمسسی از اقتصسساد نیسسز از 

موانع اصالحات اقتصادی درعربسستان اسست .   

اقتصاد عربستان در بصش انرژی بطور عمسده  

 در دست دو شرکت بزرگ است :  

آرامکو: مونوپولی بصش نفت را با کنترل  .١

 % خخایر نفتی کشور در اختیار دارد؛ 98

دی : سسسسابیس: صسسسنایع پایسسسه صسسسعو   .2

یازدهمین تولید کننده محصوالت پتروشیمی 

 جهان است .
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این درحالی است کسه ایسن دو شسرکت بطسور     

کامل در اختیار دولت است وخصوصی سازی 

در این زمینه تنها به اجازه بسه شسرکت هسای    

خصوصسسی جهسست انجسسام عملیسسات خسسدماتی   

 90از آنجا که فرو  نفست،   8.شود میمحدود 

ی عربسستان را بسه   درصد درآمد صادرات 95تا 

، تا زمانی که شفافیت  دهد میخود اختصاص 

به دایره مدیریتی آرامکو و شرکت های دیگسر  

نفوخ نکند بسیاری از مسایل اقتصادی کشسور  

سسسوء مسسدیریت هسسا،   مسسبهم خواهسسد مانسسد . 

فسادهای مالی دربسار، هزینسه هسای سسنگین     

نظسسامی و شسسبکه رفسساهی گسسسترده عربسسستان 

ان های اقتصادی کشور باعث عدم انسجام بنی

.بطور کلی بودجه عربسستان سسعودی   شود می

، خریدهای نظامی، مصار  در سه بصش عمده

هسای   هزار نفری آل سعود و هزینسه  7خاندان 

 رسد.   عمرانی جاری به مصرف می

توان گفت که آغاز اصالحات اقتصسادی در   می

بسساز مسسی گسسردد.   ١997عربسسستان بسسه سسسال  

 در حسد فاصسل   بیشترین توجه ملسس عبسدا   

معطوف به اصالحات  200١تا  ١996سالهای 

 .اقتصادی بود

اهمیست   بسر  ملس فهد پادشاه ساب  عربستان 

اتحسساد منطقسسه ای میسسان کشسسورهای شسسورای 

همکسساری خلسسیج ) فسسارس ( در حسسوزه هسسای  

 .داشسستکیسسد أ، سیاسسسی و نظسسامی ت اقتصسسادی

بر سسر نظسام     ،١999براین اساس در نشست 

 2003  شد ، که در سسال  گمرکی واحد تواف

به مرحله اجرا درآمد .همننین اعضساء توافس    

نظام پولی واحدی را  20١0کردند که از سال 

 ١١و حادثسسه  200١شسسوت  9تشسسکیل دهنسسد.

سپتامبر در امریکسا ، شسرایط نسوینی را بسرای     

عربستان بوجود آورد کسه یکسی از پیامسدهای    

آن توسعه روند اصالحات اقتصسادی و شستاب   

 .اصالحات اجتماعی و فرهنگسی اسست  تن گرف

در اصالحات اقتصادی عربستان با اهداف زیسر  

 دستور کار قرار گرفت :

 متنوع سازی اقتصاد کشور ؛ .١

 ایجاد مشاغل جدید ؛ .2

جلسسط رضسسایت داخلسسی وکسساهش فشسسار  .3

 خارجی ؛

پیوسسستن بسسه سسسازمان تجسسارت جهسسانی  .4

(WTO) 

دولت در نتیجسه وضسع نابسسمان اقتصسادی و     

نساگزیر شسد تسا بسرای حسل      فشارهای خارجی 

اقتصساد  » مشکالت اقتصادی خود به سیاست 

روی آورد و بسسسه حمایسسست از بصسسسش  « آزاد 

خصوصی بپردازد، ضمن آنکه بسرای پیوسستن   

به سازمان تجارت جهانی نیز اقسداماتی اتصساخ   

نماید که هم گوشه ای از مشکالت داخلسی را  

برطرف کند وهم احتمال عضویت این کشسور  

بدین منظور بصش خصوصی در میسر گردد . 
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برخسسی از نهادهسسای دولتسسی نظیسسر پسسست و    

 2003مصابرات مشارکت داده شد. در ژوییسه  

نیز بسازار بسورس عربسستان سسعودی فعالیست      

خویش را با اعالم این نکتسه کسه حتسی اتبساع     

دیگر کشورها نیز مجاز به خرید سهام هستند 

 ١0آغاز کرد .

 درشسورای وزیسران   2003ژوین سسال   ١6در 

عربستان سعودی قانونی تصویط گردید که بر 

اساس آن، شهروندان سعودی اجازه یافتند به 

قلمرو اختصاصی شاهزادگان در زمینسه هسای   

اقتصادی و تجساری وارد شسوند . در پسی ایسن     

قسسانون ، نهادهسسای اقتصسسادی متعسسددی در    

عربسسستان سسسعودی شسسکل گرفسست و تحسسرت  

اقتصسسادی آغسساز شسسد .اصسسالح نظسسام قضسسایی ، 

وانین مربسو  بسه حقسو  معنسوی از جملسه      قس 

کارهایی بسود کسه راه را بسرای اسستقرار نظسم      

حقوقی درفعالیست هسای اقتصسادی و تجساری     

هموار کسرد .نکتسه حسایز اهمیست در اقتصساد      

عربستان آن است که ، کوچس ترین اقتصساد  

غیسسسر رسسسسمی در خاورمیانسسسه از آن کشسسسور 

% از تولیسد خسال     ١8عربستان سسعودی بسا   

ست . این در حالی است کسه بزرگتسرین   ملی ا

اقتصاد غیر رسمی خاورمیانه ، متعل  به مصر 

% از تولید ناخال  ملی می باشد . پس  35با 

با  2004، در سال  ١998از افت قیمت ها در 

افسسزایش قیمسست نفسست ، شسسرایط اقتصسسادی    

عربسسستان بهبسسود یافسست .اوضسساع اقتصسسادی    

رد به شدت تغییر ک  2004عربستان در سال 

. در حالیکه دولت کسری بودجه بسرای سسال   

پیش بینسی کسرده بسود ) بسا احتسساب       2004

دالر برای هر بشکه نفست ، وتولیسد    ١9قیمت 

میلیون بشکه در روز ( ، هر دو بسرآورد ،   7/7

با شسرایطی کسامالً متفساوت روبسرو شسد و در      

وزارت اقتصاد  2004نتیجه در اواسط دسامبر 

 ١/26نشسد بلکسه   نه تنهسا بسا کسسری مواجسه     

 میلیسارد  8/١04دالر مازاد بر بودجسه   میلیارد

دالری عاید کشسور شسد .ایسن بودجسه صسرف      

بدهی دولت به مردم ) پرداختی هسای معوقسه   

بسسه کارکنسسان دولسست ( ، آمسسوز  وپسسرور  ؛  

افسزایش ضسسریط امنیسست در برابسسر تروریسسسم ،  

پرداخسست دریسسافتی بیشسستر بسسه شسسهروندان از  

خانه ، آمسوز  ،سسالمت   طری  یارانه  ) برای 

و....( گردید .این افزایش ناگهانی ، درمجمسوع  

بیلیون دالر از صادرات نفت خام نصسیط   ١/6

%  35،  2003دولت کرد که نسبت بسه سسال   

 ١١افزایش داشت.

 GDPبدین ترتیط با بهبود شرایط اقتصادی ، 

 % رسید . 2/5به 

در کشوری همنون عربستان ، تا زمسانی کسه   

ییسسرات بنیسسادین در سسساختار   اصسسالحات وتغ

سیاسی و اقتصادی کشور انجام نشود ، بسرای  

سیاسسی بسه قیمست هسای      –ثبات اقتصسادی  
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باالی نفت نیاز است . با وجود افزایش قیمست  

نفت ، وضعیت اقتصادی عربستان در مقایسسه  

در سسطح بسسیار    ١980واوایل  ١970با دهه 

پایین تری قرار دارد . یکی از عوامل آن است 

، سه برابسر   ١980جمعیت نسبت به سال  که

شده است.عربستان یکی از کشسورهایی اسست   

که سریعترین نرخ رشد جمعیت در جهسان را  

دارنسسد ، ایسسن عامسسل در کنسسار افسسزایش شسسمار 

بیکسسساران و همننسسسین افسسسزایش حمسسسالت   

تروریستی موجط شد تا این کشور نتوانسد بسر   

مشکالت اقتصادی خسود فسای  آید.عربسستان    

زیادی را صسرف مبسارزه بسا حرکتهسای     هزینه 

تروریستی می کند .به دنبسال شسدت گسرفتن    

حمسسالت تروریسسستی ، بودجسسه امنیتسسی سسسال 

% افزایش  50،  2003کشور نسبت به  2004

( در  2003بیلیسون دالر در سسال    5یافت )از 

چنین شرایطی ،دولتمردان عربستان سعودی 

بصصوص ملس عبدا  ،اصالحات اقتصسادی را  

 وان ضرورتی اجتناب ناپذیر ارزیابی کردند.بعن

عربسستان، امسارات متحسده و     2006در سال  

مصر به ترتیط بزرگترین طرف تجاری آمریکا 

این در حالی است که خخایر  در منطقه بوند. 

بیلیسون   9/26١ثابت شسده نفست عربسستان ،    

 0/235بشکه است و منابع گاز طبیعسی آن ،  

بستان نزدیسس  تریلیون فوت مکعط است . عر

میدان نفتی دارد که بسیش از نیمسی از    80به 

 ١2.باشد میمیدان آن  8خخایر در 

بنابراین بزرگترین شسریس تجساری امریکسا در    

منطقه ، بیشترین منابع انرژی منطقسه را نیسز   

مریکا به جهت حفظ امنیست  آ در اختیار دارد.

خود چه از لحسا  سیاسسی وچسه اقتصسادی ،     

دموکراسسسی را در  اسسستقرار اصسسول لیبسسرال  

عربستان پی گیری می کند و ایسن در حسالی   

است که خاندان سسعودی نیسز بصساطر حفسظ     

حمایت خارجی و کسسط مشسروعیت داخلسی    

 –همسویی بیشتری را با جریانهای اقتصادی 

سیاسی جهانی به نمایش گذاشته است .یکی 

از اهداف اصلی اصالحات در عربسستان بسویژه   

سسستن کشسسور بسسه  سسسپتامبر ، پیو ١١پسسس از 

سازمان تجارت جهانی بود . عربستان پسس از  

 2005دسسسامبر  ١١سسسال مسسذاکره ، در   ١0

مین عضسو بسه سسازمان تجسارت      ١49بعنوان 

 WTOالحسا  عربسستان بسه     .جهانی پیوسست 

دهای مهسم اصسالحات در کشسور    یکی دستاور

، چراکه ایسن امسر بسه دنبسال     شود می محسوب

 راقتصسسادی د –سلسسسله تغییسسرات سیاسسسی  

دولست بصساطر ورود بسه     عربستان محق  شد.

WTO    کار اصالح دادگاههسا، نظسام حقسوقی و 

مقسسررات تجسساری را آغسساز کسسرد. از عربسسستان  

خواسته شد تا تمام قسوانین تجساری دسست و    

صالح کنسد و در اعسالم مواضسع    اپاگیر خود را 
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اقتصادی خود شفاف و روشن باشسد .ایسن در   

تسرجیح   حالی است که دولت عربستان بیشتر

پاسصگوی مسایل اقتصادی باشسد تسا    دهد می

اجتماعی و شاید به همسین   –مسایل سیاسی 

خاطر دسستاوردها و اقسدامات انجسام شسده در     

برنامه اصالحات اقتصادی نسبت به اصالحات 

 9در  سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است.

، قانون کپسی رایست بسه تصسویط     2003ژوین 

نسع پیوسستن بسه    دولت عربستان رسید تسا موا 

سسسازمان تجسسارت جهسسانی کسسم شسسود. رعایسست 

حقو  بشر نیز ازجمله شرو  ورود عربسستان  

بودکه به این منظور دولت تا کنون  WTOبه 

چندین کنوانسیون مربو  به حقسو  بشسر را   

امضاء کسرده و اجسازه تاسسیس چنسد انجمسن      

حقو  بشر در کشور را نیسز داده اسست . ایسن    

تنیدگی اصالحات  امر خود پیوستگی و درهم

سیاسی و اقتصادی در عربستان را به نمسایش  

 گذارد. می

عربستان در جریان ده سال مسذاکره اقسدامات   

زیادی از جملسه اصسالح سیسستم بانکسداری ،     

سیستم بیمه و نظام تعرفسه را بسرای ورود بسه    

WTO عربسستان بسا  پیوسستن بسه      .انجام داد

WTO   متعهد شده است آزاد سازی بیشستری

عرصه تجارت کشور ایجساد کنسد و فضسای    در 

شفافی را مطاب  قوانین تجارت جهسانی بسرای   

سرمایه گذاران خارجی فراهم نماید .در سسال    

امریکا همننین موافقت نامسه تجسارت    2005

را با عربستان امضسا ء کسرد ، کسه     (FTAآزاد )

هنوز به مرحله اجرا در نیامده اسست.با وجسود   

متنسوع سسازی    کوشش های انجام شده بسرای 

اقتصسسادی ، همننسسان وابسسستگی اقتصسسادی    

ایسن در   .عربستان به نفست بسسیار بساال اسست    

حالی است که ساختار مالیاتی کشور نیساز بسه   

 اصالحات جدی دارد .

در عربستان در حسالی کسه برخسی انحصسارات     

دالل هسسا بصسسش هسسای بزرگسسی از بسسازار را در  

 اختیار دارند اما در نپسرداختن مالیسات عوایسد   

عیت وهسسسابی یخسسسود مسسسورد حمایسسست شسسسر 

هستند.صاحبان کساال و سسرمایه در عربسستان    

درصد درآمد خسود را در قالسط    5/2فقط باید 

زکات به سازمانها یا گروههایی دهند که خود 

   ١3انتصاب می کنند.

اعطاء یارانه دولتی نیز از جمله مواردی اسست  

که در عربستان اصالحات ساختاری بیشستری  

حرکسست عربسسستان بسسه سسسمت را مسسی طلبسسد .

اصسسسالحات اقتصسسسادی ، از جملسسسه کسسساهش  

سوبسسیدها ، بسسیار نسامتوازن بسوده اسسست .از     

سوی دیگر پیشرفت کشور در جذب سسرمایه  

( بسسیار آرام   FDIگذاری مستقیم خارجی ) 

، کابینسه سسعودی    2004در سال   بوده است.

گذاری مستقیم را کساهش داد.   مالیات سرمایه

% در بصش گاز  30بصشها ؛ % در بیشتر  20)

بسسا توجسسه بسسه نکسسات یسساد شسسده   ١4طبیعسسی (
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همننان تقویت و یسا تسداوم اقسدامات زیسر در     

از جریان برنامه اصالحات اقتصادی عربسستان  

سوی برخی بازیگران داخلی و خارجی مسورد  

 پیگیری است: 

 کاهش سوبسیدها ؛ .١

 تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی .2

 تقویت بصش خصوصی ؛ .3

بیشتر نیروی کار سعودی بجسای  جذب  .4

نیروی کارخارجی ) با توجه به اینکه دستمزد 

برابر نیروی داخلی است  3نیروی کار خارجی 

 و نرخ بیکاری در کشور رو به تزاید است ( ؛

 صالح نظام مالیاتی کشور ؛ا .5

 کاهش خریدهای تسلیحاتی ؛ .6

تعسسدیل ردیسسف هسسای مسسالی مصصسسوص   .7

 خاندان سلطنتی ؛

سیاسی و امنیت داخلی ایجاد فضای باز  .8

) بعنوان پیش شرطی بسرای افسزایش فرصست    

 گذاری( . سرمایه

اصسسسسسالحات اقتصسسسسسادی در عربسسسسسستان ، 

دستاوردهای غیر قابل انکاری داشته است.هر 

چند در بصش هسای مصتلسف دارای شسدت و    

ضعف و نکات مثبت و منفی بوده اسست امابسا   

توجه به پیشینه اقتصادی و ساختار دولتسی و  

اجتماعی ،مسی تسوان آن را حرکتسی بسه      بستر

جلسسو ارزیسسابی کسسرد و از آنجسسا کسسه تحرکسسات  

اقتصادی در زندگی مردم جامعه ملموس تر و 

محسوس تر است ،لذا بر خورداری از مواهسط  

اصالحات اقتصادی ، خسود محسرت و انگیسزه    

 استمرار آن خواهد بود.

 

 فرجام :

ای ایاالت متحده آمریکا به  سیاست خاورمیانه

سسازی منطقسه بسا نظسم جهسانی       صد همسسو ق

مطلوب مورد نظر و کسط منفعت و تسأمین و  

سپتامبر بسا   ١١تضمین امنیت آمریکا پس از 

ای روبرو شد. اصالحات  چرخش قابل مالحظه

اقتصادی در منطقه اگر چسه از جانسط برخسی    

ها و بسازیگران داخلسی مسورد درخواسست      گروه

ایساالت   پیگیری قرار داشته و دارد اما از سوی

متحده به عنوان ضسرورتی در جهست تکمیسل    

اصالحات سیاسسی و همننسین همصسوانی بسا     

ها و رویکردهای  نظم اقتصادی جهانی با شیوه

متفاوت مورد تأیکد قرار گرفت، این در حسالی  

است که مجموعه تحوالت رخ داده در منطقه 
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یسسابی  در نتیجسسه اصسسالحات سیاسسسی و قسسدرت

انتصابسات، تسا    هسای اسسالمی در جریسان    گروه

ای از سسسرعت و میسسزان اعمسسال فشسسار   انسسدازه

آمریکا در راستای انجام اصالحات سیاسی در 

منطقه کاست به نحسوی کسه نسوعی بازگشست     

نسبی به رویکسرد امنیتسی و حفسظ ثبسات در     

تسسوان در  کنسسار اصسسالحات اقتصسسادی را مسسی  

ای آمریکسا مشساهده    هسای خاورمیانسه   سیاست

 کرد.  

ابستگی شدید به نفست از  عربستان به لحا  و

یسسس سسسو و تسسسلط خانسسدان سسسعودی بسسه     

دهسد کسه    های اقتصسادی، تسرجیح مسی    شریان

گوی مسسایل اقتصسادی باشسد تسا      بیشتر پاسخ

اجتماعی، لذا اصسالحات اقتصسادی    –سیاسی 

نسبت به اصسالحات سیاسسی در عربسستان از    

وزن بیشسستری برخسسوردار اسسست و فشسسارهای  

لسی در ایسن   خارجی در ایسن حسوزه رونسد داخ   

خصوص را تسریع کرده است. دولت مصر نیز 

اساسسساً بسسه دلیسسل وابسسستگی اقتصسسادی بسسه    

های ایاالت متحده، ناچسار بسه  نمسایش     کمس

انعطسساف و نسسرمش بیشسستر در پیسساده سسسازی   

 اصالحات اقتصادی گردیده است. 

در نهایت باید گفت که اصالحات اقتصادی در 

ر گرفته هر دو کشور تا آنجا مورد پیگیری قرا

است که ساختار توزیسع قسدرت بسدون تغییسر     

باقی بمانسد و منسافع کسالن دولست همننسان      

 محفو  نگه داشته شود.
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