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 مقدمه
،«7ژن».بودهاستهایزندگیانسانمطالعهعلمژنتیکدارایآثارشگرفیدربسیاریازحوزه

4ژنوم» 9نگاشتژنی»و« ژندرجاندارانواحد« مفاهیمیهستندکهریشهدرعلومزیستیدارند.

وکندیمفیزیکیوکارکردیِبنیادینِوراثتاستکهخصوصیاتمختلفآنجانداررامشخص

هایموردنیازبدنینعنوانیکساختاربرایساختنپروتئبهعبارتیهمهاطالعاتموردنیازرابه

هستند دارا را موجوداتزنده روابطریگبهره. سیاسیو علوم در مفاهیم این از نیزالمللنیبی

تواندیم توصیف، کنشنیبشیپدر و نیزسیاستخارجیهادولتیرفتار و روابطدوجانبه در

شوندیمیفردمنحصربهبراساسژنگانژئوپلیتیکیخود،واجدخصوصیاتکشورهاباشد.گشاراه

ینیبشیپبهفهموتواندیمهایژگیو.تحلیلاینابدییمتجلیهاآنکهدررفتارسیاستخارجی

ارتباطکشورهایوراثتیهامؤلفهالمللکمکشایانینماید.تحلیلکنشبازیگرانملیدرنظامبین

بسیاریمفاهیمدیگردرعلومانسانیو.ژئوپلیتیکنیزمانندابدییمتنگاتنگیبامفهومژئوپلیتیک

دچارفقدانتعریفی ومانعجامعاجتماعی، طورآناست. معتقد2وِدیدوئیکه ژئوپلیتیک»است،

وسیاستکهاستعبارت درخدمترهبرانکوشدیمازعلمروابطبینفضا را دانشجغرافیا

«.سیاسیقراردهد

فدراسیونعربستانخارجیسیاستژنی،ژئوپلیتیکدراینپژوهشتالششدهاستتانگاشت

مشخصطوربه.دوبازیگربررسیشود.خارجیسیاستسعودیوایرانترسیموپیامدهایآنبرای

استیسدریریثأتچهکیتیژئوپلیابزارهااینپژوهشدرپیپاسخگفتنبهاینپرسشاستکه

دارند؟یسعودوعربستانرانیایخارج

 همین ویژگیاعتباربه ژئوپلیتیکو ژنم اینکه عبارتاستاز مقاله هایوراثتیوفرضیه

شکل در ایران اسالمی جمهوری و سعودی عربستان ژئوپلیتیک،جغرافیایی کدهای گیری

استراتژیجهت خارجیدارایتاثیرگذاریقابلتوجهیگیریو عرصه در کشور هایایندو

هایهایزدایخودراخاموشوژنهایمنفیوقدرتتاژنهستندوهردوبازیگردرتالشند

زارافعالنمایندودرعینحالرویکردژئوپلیتیکبرروابطایندوبازیگرحاکممثبتوقدرت

است.
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 پژوهش مبانی نظری

  کد و ژنوم ژئوپلیتیک
سزاییدرهژنومژئوپلیتیک،نقشهجغرافیاییژنتیکسیاستدریککشوراستکهتأثیرب

درنظام المللنیبشکلبخشیدنبهرفتارهاینظامسیاسیکشورها هاانسانکهگونههماندارد.

 عمل ژنتیکخود نقشه با کنندیممطابق ژئوپلیتیکراهبری کدهای نیز را دکننیم،کشورها

کدهاییعنوانبه(.ژنومژئوپلیتیکنقشهژنگانیککشور7934:791الف(،)گرانیدخلیلیو)

 و گشته قلمداد همسایه و رقیب کشورهای جانب ذهنیهابرنامهژئوپلیتیکاز و تصوری ی

یعنییککشوربراساسکند؛یمییککشورنسبتبهکشورهدفراراهبریخارجاستیس

وباتوجهبهکدهایژئوپلیتیککندیمیدهسازمانیخودراخارجاستیسنقشهژنگانیخود،

آ در موجود کشور، سعن در سازیخنثی هااستیسی کشور آن خارجی و)داردی خلیلی

.(7934:21دیگران،)ب(

فعّال داردسازی/خامـوشرویکردهای وجود کشورها خارجیِ سیاست ژنگان در .سازی

سیاسیژنوم ورزیدگی دیپلماتیکو مهارت و کارایی لیاقت، )دیپلماسی، شرایطی تحت ها

سیاسییکقدرتمنطقهدولتمردانوشهروندا دیکته نخبگانسیاسی، رهبریو خرد اییان،

نظامفرامنطقه نوع منطقه، بر استراتژیکحاکم فضای پخشای، از تاثیرپذیری سیاسی، های

گردند.سازیمیژئوپلیتیکیاژئوپاسیفیک،فعّالبارویکردهایدوگانهفرایندهایسیاسی(

المللیبینانتالشدارندهویّتسیاسیخودرادرعرصه،بازیگر7دررویکردژئوپاسیفیک

ایفاینقشمیانجیمنازعاتمنطقهایوبینهایمنطقهمبتنیبرعضویتدرسازمان ای،المللی،

هایمتقابلبراساسمنافعمشترک،شکلدهند؛زدا،پذیرشاصلِهمکاریاتّخاذراهبردهایِتنش

گردد.گیریمییابیبهمنافع،براساساصلِرقابتپیک،دستکه،دررویکردژئوپلیتیدرحالی

ژنوم رویکرد، دو هر زایلدر میکنندههای غیرفعّال شناساییژنگردندقدرتملّی، با هایمو.

هادرراستایتبدیلبهکدهایژئوپلیتیککشورهایرقیبتوانازفعالیتآنژنومژئوپلیتیکمی

هارابهمنابعتولیدتوسعهحوزهنفوذومرزهایژئوپلیتیککشور،ژنومممانعتنمودودرراستای

اقتدارمبدلنمود.

                                                                                                                                               
1. Geopacific 
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 های ژئوپلیتیکسازی ژنسازی /خاموشرویکردهای دوگانه فعال




فرضیهکدژئوپلیتیکمجموعه اساسآنبههایایاز بر استراتژیکاستکهیککشور

پردازدودربرگیرندهتعریفیازمنافعوعالئقآنامیخارجیخودبادیگرکشورهتنظیمسیاست

شدهجهتمقابلهریزیکشور،شناساییتهدیدهایخارجینسبتبهآنهاوارائهیکپاسخبرنامه

هرکشوریدرجهاندارایکد(.Pascal, 2004: 4)باآنتهدیدهاوتوجیهپاسخمناسباست

لمحاسباتیذیلاست:ژئوپلیتیکخاصخوداستکهمبتنیبراصو

.دوستانکنونیوبالقوهماچهکسانیهستند؟7

.دشمنانبالقوهوکنونیماچهکسانیهستند؟4

توانیمدوستانفعلیراحفظکنیمودوستانبالقوهراپرورشدهیم؟.چگونهمی9

توانبادشمنانفعلیوتهدیدهایدرحالظهورمقابلهنمود؟.چگونهمی2

توانمحاسبهوبرآوردمواردفوقرابرایافکارعمومیداخلیوجامعهجهانینهمی.چگو4

توجیهنمود؟

جغرافیاییدربارهمنافعیککشوردرجهان،_عنوانفرضیاتسیاسیکدهایژئوپلیتیکبه

اینتهدیداتوبه پاسخمناسببه اینمنافع، نسبتبه تهدیداتبالقوه کردناینخوبیتوجیه

تعریفشدهاسخپ کدهایژئوپلیتیکهرکشور(Gadiss,1982; Taylor & Flint: 2000)اندها، .
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می سعی کشورها و است کشور مختصهمان جهتکنند نیل اهداف کدهای،دخوبه بر

نقشهژنگانسیاستجغرافیایییک.درخورتوجهاستکهبگذارندریتأثننیزدیگراکیتیژئوپل

به برنامهعنوانکدهاکشور و جانبکشورهایرقیبقلمدادگشته هایذهنیییژئوپلیتیکاز

نقشهبراساسکنند.یککشورسیاستخارجییککشورنسبتبهکشورهدفراراهبریمی

بهکدهایژئوپلیتیکباتوجهکندوکشوررقیبدهیمیراسازمانیخارجاستیسژنگانخود

درواقعکدژئوپلیتیک (.7939:29)خلیلی، آنهاداردسازیخنثیدرسعیر،موجوددرآنکشو

دررنگایاستکهبهونقشه دشمنیبا-هایمختلفوبراساسدرجهدوستیسیلهکشورها،

گرددشاندرجهتمنافعملیترسیممیبازیگریابازیگرانمقابلخوددرعرصهروابطخارجی

(Dijkink,1998: 293).ًبراییکدورهخاصریاستجمهوریتعریفاگرچهاینکدهامعموال

بهمی ثابتهستندواساستغییرصورتبنیادیواساسیتغییرنمیشوند،منتهاتقریباً کنندونسبتاً

به محدودیتآنها درون در تدریجی جهانیصورت نظم که تاریخی طوالنی یکدوره های

درواقعباشود،صورتمینامیدهمی7ژئوپلیتیک یداذعانداشتکهکدهایژئوپلیتیک،گیرد.

گیریازآنباجهانخارجشوندکهیکدولتبابهرههایژئوپلیتیکیمحسوبمیچهارچوب

هایدیگربرحسباینکهنمایدودراینارتباط،منافعملیتعریفشدهاستودولتمذاکرهمی

.پردازندهارزیابیوبررسیآنهامیآیااینکدهاکمکواقعییابالقوهیامانعمنافعملیهستندب

برایتعریفکدهایژئوپلیتیکبایدفاصلهومقیاسجغرافیاییمشخصگرددبه عبارتدیگر،

.(Taylor, 1993: 36)به هرکشوری توانایی و قدرت ژئوپلیتیکبه کدهای قدرتزیرا عنوان

منطقه دقتجهانی، باید دارند. کوچکاشاره یکدولت حتی یا و کدهایای که داشت

سطحاول،کدهایمحلیژئوپلیتیکدرسهسطحمختلفشکلمی برایهمهکشورها4گیرند:

همسایهتعریفمی تمام و شاملمیشوند همدشمنرا همدوستو دوم،هاینزدیک، شود؛

قدرت9ایکدهایمنطقه توسطاینکدها چهارچوبایمنافعهایمنطقهکه از فراتر را خود

هایجهانی.سومینسطحبهقدرت(Taylor, 1993: 37)نمایندمرزهایخودتعریفمیمحدود

مقیاسجهانیتعریفمیمربوطمی در کدهایآنها که کدهایشود آنها به واقع در شودکه

هایاینکشورهامنافعخودرابهگویند.بایدبهایننکتهمهمتوجهداشتکهدولتمی2جهانی

اقدامدریفمیوسعتجهانتعر نیز و مترتببراینمنافع نمایندوهمچنینتهدیداتبالقوه
                                                                                                                                               
1. Geopolitical World Orders 
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4. Global Codes 
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نیزتعریفومشخصمیمقابلاینتهدیداتبه ایندولتعنوانیکپاسخمناسبرا ها،کنند.

نهادینهوقدرت درسرتاسرجهانحفظ، قادرندحضوروعملخودرا هایبزرگیهستندکه

وردبایداذعاننمودکهکشورهایمدعیهژمونیورهبریجهان،نقشتوجیهنمایند.دراینم

شانعنوانعواملاصلیدارندوآننیازبهپاسخهرگونهچالشعلیهاقتدارومنافعبسیارمهمیرابه

درهرنقطهازجهاناستواساساًهرگونهتالشیازسویکشورهایدیگرجهتایجادوانتخاب

 Taylor).شودعنوانیکچالشبرایرهبروهژمونجهانیقلمدادمیی،بهکدژئوپلیتیکجهان

& Flint, 2000: 59)نکتهمهمدیگرایناستکهباوجوداینکهکدهایژئوپلیتیکدرسهسطح

متفاوتوجوددارند،ومنتهاتفکیکآنهاازیکدیگراشتباهاست.درحقیقتکدهایژئوپلیتیک

اینمسئلههمانچیزی.(Flint, 2006: 18)ژئوپلیتیکجهانیمرتبطاست7درسطحمحلیبهزمینه

کند.اومعتقداستکدهایژئوپلیتیکیادمی4عنوانرابطهسلسهمراتبیاستکهتیلورازآنبه

هایمتوسطمتناسبوهماهنگایدولتهایکوچکبایدباکدهایمنطقهکدهایمحلیدولت

هایهایمتوسطنیزبهنوبهخودباکدهایفراگیرجهانیقدرتولتایدشودوکدهایمنطقه

(Taylor, 1993: 38)جهانیهماهنگومتناسبگردد سلسله. توضیحروشنودقیقاینرابطه

خودراها،فرضیاتوخواستترهاایدههایمتفاوتکدهاایناستکهقویمراتبیمیانمقیاس

اصطالحبزرگبررویهایبهرخاص،بایداذعانداشتکهقدرتطوکنند.بهبرضعفاتحمیلمی

داشتهالمللیتاثیربیشکدهایژئوپلیتیکدیگراعضاینظامبین  ,Taylor & Flint) اندازاندازه

2000: 63).


 بینش ژئوپلیتیک

بینشژئوپلیتیک مفهوم بینش9کدهایژئوپلیتیکبا تعبیریمفهوم به ارتباطعمیقیدارند.

ژئوپلیتیکدرژئوپلیتیکانتقادیریشهداردودرمتنوبافتفضایاجتماعیقابلدرکوفهم

می استکه یککنشسیاسی بینشژئوپلیتیک، بهاست. را بیشتری وضوح روشناییو تواند

وپرتوافکنینمایدوسیاستبازنماییدرژئوپلیتیکانتقادی،نقطهشروعمناسبی2سیاستبازنمایی

براساستعریف.(kumpula, 2004: 3)نمایدهایسیاستخارجیفراهممیهتدرککنشج

ایراجعبهروابطبینمکانیکبینشژئوپلیتیکعبارتاستازهرنوعنظروعقیده4دیجکینک
                                                                                                                                               
1. Context 
2. Hierarchical Relation 
3. Geopolitical vision 
4. Politica Reperesentation 
5. Dijkink 
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هایدیگر،شاملاحساسامنیتیاعدمامنیت،سودویازیانشخصیاگروهبااشخاصویاگروه

بکا اندیشهویا استراتژیسیاستخارجیرگیریعقایدو هاییدرموردیکمأموریتجمعییا

ونوعیپیوند«آنها»و«ما»بینشژئوپلیتیکحداقلدربرگیرندهتمایزبین.(Dijkink, 1996: 11)است

نوع به قائل ژئوپلیتیک بینش است. مکان به نسبت بهاحساسی که است مرزسازی پدیده ی

کندتاموجودیتوهویتخودراتولیدوبازتولیدکنند.بااینوجود،لییاریمیهایمحکومت

هیچپایهواساسطبیعییاعینیهایملیموجودیتحکومت ایهاییباهویتثابتنیستند؛زیرا

.(O’Tuathail & Dalby, 1998: 4)جهتتعریفماوآنهایاداخلیوخارجیوجودندارد



 یخارج  استیسژئوپلیتیک و 

کنشگرانعنوانبههادولتازآنجاکه  نظام محسوبالمللنیباصلی اینشوندیمی به باید ،

.اهدافگرددیمآغازهانآیهاترس،آمالوهادهیاباآنهایخارجاستیسواقعیتتوجهداشتکه

استکهخارجاستیس واقعیکتصویرازوضعیتآینده ستیابند.بایدبداندهادولتیدر

اساس،تعییننیبرا.استاهدافسیاستخارجیحاصلتحلیلمقاصدوابزارهاینیلبهاهداف

ییککشوراست.بایداذعانداشتخارجاستیسمرحلهدرنیترمهمی،خارجاستیسهدفدر

قوام،)ددهیمراتحتتأثیرقرارهادولتیخارجاستیسیهادادهکهعاملِژئوپلیتیکوجغرافیا،

7913 :34 تصوراتجغرافیایی،در(. ادراکاتو با رابطه در چیز هر حقیقتژئوپلیتیکقبلاز

7913:31ی،موسووفردیشگاهیپ)یاستخارجاستیسدهندهشکل یمنطقیازگذارهدف(.

ایجادیکهاژنومشناسایی اینخوردگگرهیژئوپلیتیک، اثر در سیاستاست. و یبینجغرافیا

اهدافخوردگگره تأمینخدمات،ترملموسی، سیاسی، یهمچونتالشدرراستایبقاینظام

هدفایناستکهنیتریاصلمنتهاشود؛یمایجادرفاهاقتصادیوتسهیلحاکمیتدولتدنبال

یدیگربینسیاستداخلیوخارجیبرمبنایواقعیاتجغرافیاییشکلگیرد؛خوردگگرهیک

ازعواملجغرافیاییوتأثیرشانبراستمدارانیسیژئوپلیتیکدرافزایشسهمهاژنومیشناسایچراکه

کهسیاستمدارانشودیمیژئوپلیتیکباعثژنوهاییدارند.شناختسزابهاهمیتآنهایهااستیس

یفضاییوجغرافیاییمفروضدرماورایمرزهاهامکملارتباطیمنطقیبینکدهایژئوپلیتیکو

کنندهنیتأمیژئوپلیتیکداخلیتجانسداشتهوبهلحاظکارکردیهاژنوملحاظساختاریباکهبه

ندینمادامنهنفوذدرعرصهسیاستخارجیهستند،برقرارتوسعهکنندهلیتسهیکشوروهایکاست

(.24)ب(:7937خلیلیودیگران،)
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سیاسیاست،بنابراینچنانچه،ژئوپلیتیکبخشیازجغرافیایصاحبنظرانزعمبهکهآنجااز

استمدارانیس شناسادر هاژنومیی بهتری نحو به کنند، ژئوپلیتیکتالشوافر بینتوانندیمی

محکمیبرحسبخارجاستیسیوامنطقهی،المللنیبمنازعات یجغرافیاییهاتیواقعیپیوندِ

 شناخت نمایند. همهاژنومبرقرار و ژئوپلیتیک سیاستمدای فکری راستای در یسازفعالران

زاقدرتیهاژنوم عاملافزایشقدرتملییککشورزداقدرتیهاژنومیسازخاموشو ،

 ابزار مقدوراتملیمکفی، یا مطمئن قدرتملیِ حوزهتوسعهاست. در سیاستعرصهنفوذ

کمکژنوماستخارجی با ژئوپلیتیککشوراست. عاملافزایشوزنِ قدرتملی، چراکه، ؛

 جغرافیایطبیعیوخوردگگرهشناسیژئوپلیتیک، یمعناداریبینسیاستداخلیوخارجیبا

.ردیگیمانسانییککشورشکل



 ی جغرافیایی اثرگذار بر سیاست خارجیِ عربستان سعودیها ژنوم
 موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک

ارس،هموارهاینکشورراموقعیتژئواستراتژیکعربستانسعودیدرخاورمیانهوخلیجف

موردتوجهقدرت ازیکجهتدسترسیبهخلیجفارسودریایهایبزرگقرارداده است.

در را اینکشور نفتجهانهمواره دستداشتنیکپنجمذخائر در سویدیگر از سرخو

دیگرکشورهایخلیجفارس از استثنایایرانو)موقعیتیممتاز است( عراقبه داده قرار قرار.

بهاینکشورموقعیت-خلیجفارسودریایسرخ-گرفتنعربستاندرمیاندوآبراهمهمجهان

یادشده،مساویباعبورازژئوپلیتیکیمنحصربهفردیبخشیده است،امااستفادهازهردوآبراهِ

(.7911:93تحتنفوذایرانویمنقراردارند)آقایی،استکهالمندبتنگههرمزوتنگهباب

برای هرمز تنگه نمودن یافتنمسیرهاییجهتجایگزین درپی سعودی عربستان اساس، براین

کهاینکشورروزان راهارتباطیتحتهدهمیلیونبشکهنفتازاینشاهصدورنفتاست؛چرا

تابر(.طیدوقرناخیرعربستانتالشزیادیکرده7937:73نماید)آشتی،نفوذایران،صادرمی

المندبمسلطشود؛چراکهایننکتهرابایدمطمحنظرقراردادکهاینکشوریمنوتنگهباب

ازآبراه هرمزهایبینجهتاستفاده استراتژیکبابالمندبو تنگه بایدازدو ناچار المللیبه

تواینمهمالمندبوایرانبرتنگههرمزمسلطاسعبورکند،ایندرحالیاستکهیمنبرباب

بهنحویکهاینمسألهموجب موجبنگرانیوتنگنایژئوپلیتیکیحساسیبرایریاضشده،

استکهعربستانهمیشهاحساسآسیب هاییادشدهپذیرینمایدودرصورتیکهتنگهشده
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اینکشورهموارهسعینموده لذا صادراتنفتاینکشورقطعخواهدشد. عمالً بستهشوند،

(.7911:27هاینتنگناهاوموانعژئوپلیتیکراازمیانبردارد)جعفریولدانی،استک
 

 ژئواکونومی

یکم بیستو قرن در ندارد. معنایی اقتصادی توان به توجه قدرتبدون کاربرد امروزه

بین سطح در اقتصادی سرمایهتوانمندی و خدمات کاال، صدور تولید، گذاری،الملل،کنترل

مناطقیمنطبقاستکهدارایمنابعهاهمیتویژ مناطقژئوپلیتیکوژئواستراتژیکبا ایدارد.

باشد)عطایی ناخالصقابلتوجه تولید وطبیعیو 7931شیبانی، ژئواکونومیمفهومی794: .)

کند.هدفاستکهبهورودموضوعاقتصادبهصحنهجهانیبویژهبهلحاظسوداگراییتأکیدمی

نومیکنترلسرزمینودستیابیبهقدرتفیزیکینیست،بلکهدستیافتنبهاستیالیاصلیژئواکو

 7914تکنولوژیکوبازرگانیاست)عزتی، دردوران31: حاکمیتگفتمانژئواکونومیک،(.

یانیازمندفضاهایبدونانرژی،انرژییتیکوژئوپلازهرزماندیگریافتهترپررنگاقتصادنقشی

وهایتولید،فرآوریوابزارهافناوریومسیرهایانتقالانرژیونیزمنابعتولیدلکنترانرژی،

وبهچالشکشیدنرقبادرایومنطقهحفظسیادتجهانیجهتوحتیمصرفانرژیانتقال

ب المللیینعرصه استو جغرافیایی یا و فضایی مکانی، ابعاد دارای جملگی ، راعتباهمینبه

مهمترینمؤلفه؛دهدیقرائتویژهخودراازژئوپلیتیکارائهماهمیتانرژی،بهوجهکشورهابات

ایگونهدرصدمنابعنفتکلجهاندراینکشوراست،به41ژئوپولیتیکیکشورعربستان،وجود

وسیلهبازارنفتجهانرادرمیلیونبشکهنفتتولیدکندوبدین74تواندروزانهکهعربستانمی

میلیاردبشکه412تیارگیرد.طبقاطالعاتمنتشرشدهنشریهنفتوگاز،عربستانسعودىتقریباًاخ

نفتخامذخیرهاثباتشدهدارد.اینمیزانشاملحدودیکپنجمذخایراثباتشدهنفتخام

شود.اگرچهعربستانسعودىحدودیکصدمیدانبزرگنفتوگازیاچیزىحدودجهانمى

ارد،نیمىازذخایرنفتىاینکشورتنهادرهشتمیدانتجمیعشدهاستکهشاملچاهد7411

نفتاست. میلیاردبشکه هفتاد ذخایرىحدود بزرگترینمیداننفتىجهانبا میداننفتىقوار،

طبقآمارمنتشرشده.استخیزجهانبرابرتنهایىباششکشورنفتنفتموجوددراینمیدانبه

تریلیونفوتمکعبذخایرگازطبیعىداردوپس441وگاز،عربستانسعودىحدودنشریهنفت

ازاینحیثدرجهاندارااست تولیدقدرت .(bp:2017)ازایران،روسیهوقطرمقامچهارمرا

گذاریکشورامکاندادهکهدرقیمتاینبهجهانیوایمنطقهسطحدر،نفتعربستانسعودی
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(Lustick, 2013: 2). یعومصرفآننقشخاصیراایفاکندنفت،تولید،توز

 
 المللیژئوکالچر و اعتبار بین

جزیرهعربستانلحاظفرهنگینیزاهمیتشایانیدارد.برخاستندیناسالمازشبهعربستانبه

اازمدینه،اینکشوررشهرالحرامدرمکهوآرامگاهحضرتمحمد)ص(دراهللوقرارداشتنبیت

 به جهان، مسلمانان از بسیاری نظر در استکه داده قرار موقعیتی در تاریخی، خصوصنظر

جلوهمسلمانانخارجازمنطقهخلیج ساالنهفارس، حکامسعودیضمناینکه اسالماست. گاه

راآورند،نقشمیزبانمسلمانانونگهبانانحرمینشریفینمبالغهنگفتیازاینبابتبهدستمی

امتیا و اعتبار برایحاکمیتخود اینطریق از بازیکرده، تحصیلمینیز پرستیژز از و کنند

هایتبلیغی،بهحاکمانسعودی(.برنامه7937:37گردند)عزتی،المللیمناسبیبرخوردارمیبین

ترموفقدهدتادرراستایجلبنظرمسلمانانونیلبهنقشرهبریجهانعرب،اینامکانرامی

سوبهلحاظمادیمبالغهنگفتیرابهعملکنند.حضورزائرانخانهکعبهدراینمکان،ازیک

احتیاجکشورهایمسلمانبهاینخزانهدولتواردمی ازنظرفرهنگی، سازدوازسویدیگر،

-وردهمکانمقدسازدیدگاهمذهبی،بینشیهمراهبااحترامبرایعربستانسعودیبهارمغانآ

(.7917:724است)بحرانی،

 
 محوری گرایی و فرقهران مشروعیت، قبیلهم بحوژن

حاکمیت،مبانیحقانیتسربرموجوداجماعکهشودمیاطالقوضعیتیبهمشروعیتبحران

دچارجامعهشرایطیدرچنینشود،شکستهزمامدارانمقبولیتوزمامداریشیوهمطلوبیت

بهنسبتتمکینعدمهایزمینهشدنفراهمباحاکمگروهشده،گیگسیختهمازوچندپارگی

ستیزحتیورقابتبهاقتدارقبضهمدعیهایگروهباتاشودمیمجبورحکومتیفرامینوقوانین

بپردازد اقتداربرمبتنیحکومتتأسیسدردولتناتوانیازناشیبحراناین. استمشروع

وسیاسینظامبافتوساختواسطهبهنیزعربستاندولت(.44-7914:49)نوروزیودیگران،

مواجهبحرانیچنینبامشروعیتبحراندرگیرکشورهایباموجودهایمشابهت دولتاست.

گسترشاسالم،گرایی،قبیلههمچونمختلفیابزارهایطریقازتاکنونراخودمشروعیتسعودی

وهاتطمیعها،یارانهسایرارائهورفاهینظامیکیربرقرابرایتالشودولتیساالریدیوان

استکردهتوجیهگوناگونهایکمک اطالعات،انفجارعصردرومیالدیسومهزارهدراما.
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جدیدهایخواستتعریفوباشدگوپاسخراکشوراینمردممطالباتتمامتواندنمیموارداین

عربستانحکومتیابیمشروعیتبنیادهایبرسرراهنعیموا،مذکورمطالباتبازتعریفهمچنینو

استوجودآوردهبه دیگران، 7914)نوروزیو جهت471: برخیموارد در رژیمآلسعود .)

برند.وجودقبایلمتعدددرمیبهره«تفرقهبیندازوحکومتکن»ماندگاریدرقدرتازسیاست

ایجا حکومتبا افکنی،ضرورتداختالفبینقبایلوتفرقهعربستانباعثشدهاستکهاوالً

وجودوبقایخودراتوجیهنماید؛چراکهبایدحکومتیبرایممانعتازتجاوزبهقبایلدیگر

تواندمیانعنوانحکمومیانجیمیوجودداشتهباشد،ازجانبدیگردرصورتبروزاختالف،به

بهتفوقوتسلطاحتمالیقبایلدیگر،مانعازمشارکتهاعملنماید.ثانیاً،نگرانیقبایلنسبتآن

به و حکام اعتراضاتعلیه باعثتقویتمحافظهدر شکستکاریمیعبارتدیگر، زیرا شود؛

هایادستیابیقبیلهرقیببهقدرت،ممکناستقبیلهراازامتیازاتموجودمحرومسازد.اعتراض

روابطو بسیاریازسرانقبایل، حکامسعودیدارندودرمقابلخدماتیهمانندیژهثالثاً، ایبا

آورند.براینکنند،امتیازاتیرانیزبدستمیاطاعتوحمایتاعضایقبیلهکهبهدولتعرضهمی

ازوضعموجودوتداومآنمنتفعمی بیننددربازیسیاسیایواردشوندوضرورتینمیاساس،

 (.7937:23ت)قاسمی،گردندکهسودوزیانشنامعلوماس

 
 م بحران هویتوژن

- عربیهایسنت در پا یک جامعه این اینکه واسطه به عربستان، جامعه میان در هویت بحران

 در دیگر پاییک دیگر سوی از و دارد وهابیتو سعود آل حاکمیت از گرفته نشأت اسالمی

 بابت ازنگرانی .شودمی مشاهده وسید،بهطرزملمدا نوسازی و نفتی درآمدهای از ناشی مدرنیته

 بحران این به مدرنهایچارچوب به دستیابیجهتتالش مقابل در و هاسنت این حفظ ضرورت

 که این ضمن دارد، عربستان مردم سیاسیهایآگاهی افزایش در ریشه مسئله این.است زده دامن

هویت قابلیت یپدرساالرومتحک شیوهدیگر سیاسی، حکمرانی مدرن کارهایوساز به توجهبا

 باشد، نداشتهخوانیهم نیز دینی جدید هایقرائت با شاید حتی و ندارد را عربستان جامعه به بخشی

با خوانهم البته و مدرنبوی و رنگ باید دیگر که هویتی بازیابی جهت در تالش فضایی چنین در

گرددمی پیشین هویت ردو راضاعت به منجر د،باش داشته کشور این مردم دینی هایآموزه

 7911)منزوی،  در منطقه عربی کشورهای رسای تحوالت تأثیرگذاریاین،برعالوه(.41-41:

 مردم تالشدر عربستان، اوضاع  واقع در و است نبوده تأثیربی هویت بازیابی دراینکشور
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 سیاسی، عمیق مشکالت کنندهمنعکسعربستان همچنین و منطقه درگرااسالم هایجنبش

 جامعه طبیعتاً و باشندخود جامعه هویت بحران پاسخگوی شاید و هستنداجتماعی و اقتصادی

(.7911:43خارجازشمولیتاینوضعیتنیست)منزوی،نیز عربستان


 ژنوم جمعیت 

 41173197جمعیتعربستانبالغبر اینتعداد از استکه بومیانو4411111نفر نفرغیر

سالو12تا74درصد2/43سال،72درصدازاینجمعیتزیر4/91دهند.تشکیلمیخارجیان

سالبودهکه2/47دهند.میانگینسنیجمعیتعربستانسالتشکیلمی14درصدراباالی2/4

مردان 3/44اینمیانگیندر زنان در می2/73سالو رشدجمعیتدرسالتخمینزده شود.

تولددرهزارنفرومیزان4392به4111ومیزانتولدبراساستخمینسالدرصد71/4عربستان

 سعودی درعربستان شیعیان (.جمعیت7932:79گردد)اسالمی،نفربالغمی7111در41/4وفات

 کشورمتمرکز نفت از غنی و شرقی هایدراستان عمدتاً که شودمی برآورد درصد 41الی 74بین

دربوده عربستان ومعترض هایناراضیگروهجزء موارهه شیعیان هستند. و7311هایدهه اند.

 به 7331دهه از تدریجبه منتها داشتند، اصرار برانقالب نظامی بارویکردی عربستان شیعیان7311

 از شیعیان کلی طوراند.بهیافته گرایش برابر حقوق پلورالیسمو دموکراسی، تأکیدبر سمت به بعد

 ملک زمان در اگرچه اند.واقعشده تبعیض مورد کشور دراین سعودی پادشاهی تأسیس زمان

 اقدامات اما برداشت، سنی و بینمذاهبشیعی روابط بهبود جهت در را هاییگام دولت عبداهلل

 هستند. گرفتن فزونی درحال اینزمینه در هاتنش نتیجه، در و بوده محدود بسیار گرفته صورت

 ازبرخوردهای آموزاندانش شوند،گرفتهمی کاربه رسمی مشاغل در کمتر عربستان در شیعیان

و پلیس همچون نهادهایی در شغلی هایهستند،فرصت شاکی مذهب سنی معلمان آمیزخصومت

 شود، گرفته کاربه نهادهایی چنین در نیز اگرفردی و هستند محدود بسیار شیعیان برای ارتش

 مراسم برگزاری در شیعیان این، بر عالوه.خواهدبود محدود بسیار آن غلیارتقایش اندازچشم

 کشور .در(Inrenational Crisis Group, 2005: 1-3)جدیمواجههستند محدودیت با خود مذهبی

 اختیار در و است ممنوع شیعی مذهبی هایسیدی و نوارها ها،سرودها،کتاب انتشار عربستان

 آنها بر وهابی تعالیم تنهاآموزش نه کشور این داشت.در خواهد دنبالبهمجازات هاآن داشتن

 ممنوع هایکشورازدانشگاه درصد 41کمدست شیعیاندر ورود این، بر عالوه.گرددمی تحمیل

 قاضی کشور این دراست.  وجود مذهبی شیعه هیچ در(Mossalanejad, 2011: 154)ندارد . 
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 براصل شیعیان از برخی گیرد،می صورت هاآن خصوص در که هاییتبعیض به واکنشنسبت

7السیف توفیق دارند. تأکید گراییفرقه با ومخالفت برابریشهروندی
 شناسانازجامعه یکی که 

 درسی منابع مراسممذهبی، در گرایانهفرقه هایدیدگاه گردد،عربستانمحسوبمی در شیعه نامبه

قرار مورد را عربستان تلویزیون و است انتقاد  جهت در قوانینی خواهانتصویب حتی و داده

 استفاده به نسبت شیعه کلعمدهمتفکرین در است. شده هاییبرنامه چنین ممنوعیت و جلوگیری

 حتی که است دستدولت در رویکردابزاری این هاآن نظر از دارند. انتقاد گراییفرقه از سیاسی

 اثباتسیاسی جهت آنها هایاستدالل ازمهمترین یکی است. مضر نیز سنت اهل شهروندان برای

 حکومت چرا که دارندمی بیان شیعیان از بسیاری.شودمی مربوط ایران موضوع به گراییفرقه بودن

 این از قبل شیعیان کهحالی در کند،می متهم ایران ارتباطبا به را شیعیان 7313انقالب از فقطبعد

عربستا نیز تاریخ اتهامی و زیستندمی ندر  چنین دیگر برخی است. نبوده هاآن متوجه چنین

به مانندمسئله به را شیعیان علیه رویکردی  تشدید برای حکومت دست در ابزاری  عنوانزنان،

 .(Meijer &Aarts, 2012: 21-22)دانندمی ایفرقه اختالفات

 
 وهابیت

 اعتقاد به که هستند سعودآل مشروعیت اولیه و موجبه مبانی جمله از روحانیت آن تبعبه و دین

 رود.وهابیتمی شماربه حال و گذشته در سعودآل مشروعیت منبع تریناصلی محققین از بسیاری

 حالی در. نظرگرفت در آن هایرگ در خون مثابهبه و سعود آل عمر شیشه توانمی را عربستان در

 سرزمین این در دین اصول و اعتقادات به راجع وکالمی عقلی گفتگوی و مباحثه هرگونه که

 .در(Enayat & Raki, 2012: 23-27)است فضایی چنین تأثیر شدیداًتحت نیز سیاست است، حرام

 کشور و بنیانگذاریشد سعود شورای و شیخ شورای میان مصالحه پایه بر پادشاهی نظام این واقع،

 حافظ عنوانوهابیتبه و سیاسی حاکمیت وانعنبه سعودآل یعنی قدرت، نخبگان بال دو با

می اداره اسالمی بنیادگرایی هنجارهای )اعالیی، 7937گردد جریان11:  در ریشه وهابیت (.

روحیه اسالم تاریخ در گذشته مذهبی یهاجریان  و جدید چیز آن عقاید و هاروش ها،دارد.

 سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی مناسب وضعیت در که است این در تفاوت تنها نیست. ایسابقهبی

 سطح در نیز حاضر حال در بیایند. کار روی توانستند قبلی هایجریان برخالف آلسعود نجد،

 و گریقشری جمود، و جزمیت از آکنده که هامشیخط و هابینش ها،روحیه نوع این اسالم جهان
                                                                                                                                               
1. Tawfiq Al-Sayf 
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وهاب رایج بشدت است، وفرعینگری جزئی و نگری سطحی  هایگرایش هرگونه با یاناست.

 از که شیوهای روشو هر با و قرآن تفسیر و تأویل و عرفان و تصوف و منطقی و فلسفی عقلی،

کنندوگفتمانخودرادرمی تحریم بدعت عنوانبه را هاآن و روند،مخالفهستند فراتر ظاهر

.(Encyclopædia, Britannica: 2012)اندبندینمودههامخصوصاشیعهمفصلتقابلبادیگرقرائت

اعطاء خدمت در تنها کشور در موجود مذهبی فضای که پنداشت چنین نباید این، وجود با

عنوانبه است. متصور آن برای نیز دیگری کارکردهای که چرا باشد؛حکومتمی به مشروعیت

-معرفیمی شرع خالفم و ممنوع را حزبی فعالیت نوع هر وسنت قرآن به استناد با دینی نهاد مثال

 خودنشان از احزاب قالب در سیاسی کار به ایعالقه اصل این از تأثیرپذیری با نیز مردم و کند

عالوهنمی از نیز دولت برانگیزجنجال اقدامات از برخی به بخشی اعتبار این، بر دهند.  یکی

 (.41-7937:43رود)عنایت،می شماربه عربستان در روحانیت دستگاه اصلی کارکردهای

 

 ی جغرافیایی اثرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانها ژنوم
 تکثر قومی و تنوع زبانی

طلبانهدرمحدودهسرزمینیکشورهامحصوراست،امازمانیهایتجزیهگرچهبیشترحرکت

ناسببهسرکوبطریقمهانتوانندبهنیازهاوتقاضاهاپاسخمثبتدهندویانتوانندبهکهحکومت

تجزیه مهار کشورهاییا سوی از بویژه کسبحمایتخارجی گرایشبه کنند، اقدام طلبانه

گروه و تقویتهمسایه دارند، فرهنگی مشترکات یا نژادی قومی، وابستگی آنها به که هایی

بینگروهمی اتحاد ناحیهشود. بازیگرانخارجیموجبدرهمبافتههایمحلیو ایناراضیو

سازد.ایرانشودومدیریتامنیتملیرابامشکلمواجهمیشدنتهدیداتداخلیوخارجیمی

ناهمگنبه از یکی استو قومی تکثر دارای طبیعی بهطور خاورمیانه کشورهای حسابترین

ویژگیمی قومیاز فرهنگیو تنوع ایراناستبهآید. نظرهایجامعه نقطه ایراناز نحویکه

یزبانیدرشماردهکشورنخستدنیاواولینکشورازایننظردرجهاناسالمشمردهناهمگن

هاییبامنشأقومیبودهاست.گیریتنششودوبارهادرطولحیاتسیاسیخودشاهداوجمی

کارهاییهایمثبتومنفیاینژنوارائهراهبندیظرفیتبهایندلیلبایدبهدنبالشناساییوطبقه

(.714:7934دراینزمینهبود)خلیلیوهمکاران،
 

 قدرت نرم و ژئوکالچر

فرهنگ)بخشقدرتنرمهرکشورازسهمنبعمهمنشأتمی هاییکهبرایدیگرانگیرد:
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هایسیاسی)زمانیکهمنطبقباافکارعمومیداخلوخارجباشد(؛سیاستجذاباست(؛ارزش

(.پیوندهایقومی،44:7939تلقیشود()خلیلیوهمکاران،خارجی)زمانیکهمشروعواخالقی

ایمانندالعالم،جامجم،پرستیهایخبریورسانهمذهبیوزبانیباکشورهایهمجوار،شبکه

کشورخاورمیانه،مهدتشیعومرکزیت74پذیری،قرابتمذهبیباوی،ظرفیتباالیتوریست

ایوسالمی،دیناسالموانقالباسالمی،دیپلماسیرسانها-جهانشیعه،تمدنوفرهنگایرانی

ظرفیت جمله از فارسی زبان فرامرزیو و هویتملی بهدیجیتال، ایران قدرتنرم شمارهای

نرممی قدرت میزان بیشترین ایران استکه ذکر شایان ژئوپلیتیکروند. منطقه در را افزاری

نمایشوترویجارزش414:7931پناه،ارد)حقدرصدد41/11اوراسیایمرکزیبهمیزان های(.

ملت تأثیرگذاریبرنخبگانعلمیفرهنگیمشترکایرانبا و -هایمنطقهخاورمیانهواوراسیا

فرهنگیکشورهایاینمناطقوهمچنینفراهمساختنبستروزمینهالزمبرایبرقراریتماسبا

ه مواردی جمله از اینکشورها عمومی ایرانیافکار تمدن کارگیریهویتو به با که ستند

بهمی کمکنمایند. ایران عمومی تقویتدیپلماسی به فرهنگتوانند و تمدن مؤلفه طورکلی

اسالمیدرابعادداخلیوخارجیحائزاهمیتاست.دربعدداخلیگرچهایراندارای-ایرانی

زیرمجموعه و هویتمشتراقوام منتها تمدنیموجبهایمتفاوتیاست، زبانیو کفرهنگی،

ها،اتحاددراینکشورشدهاست.دربُعدخارجینیزتقویتعناصرتمدنایرانیهمچوناسطوره

تواندهایکهن،زبانوفرهنگبویژهدرمناطقیکهدرحوزهتمدنیایرانقراردارند،میآیین

هایایرانیکهبرایترینآیینمهمموجبهمبستگیبیشترمیانمردماناینمناطقشود.ازجمله

ریزیدرجهتتقویتوجههایرانیوقدرتنرمایراندرجهانمناسباست،نوروزاستبرنامه

عنوانمیراثجهانیدریونسکوبود.یکیدیگرازتریندستاورد،ثبتنوروزبهکهاولینومهم

مصادیقتمدنایرانیبهدستاوردهایتاریخیمربوطمی هاییکهبهایرانیانحتیدردورهشود.

اندبهعلتغنایعناصرفرهنگیوعقالنیتحاکمبردالیلسیاسیازاقوامدیگرشکستخورده

بهفرهنگخودجذبرفتارتوانسته اند،ازنظرفرهنگیدراقواممهاجرتأثیربگذارندوآنانرا

ردورانحملهبهایراناشارهکرد)داداندیشتوانبهتاثیراقواممغولدنمایند.بهعنواننمونهمی

(.742:7931واحدی،

 
 فرهنگی  -پیشینه تاریخی

گردد.پیشینهدولتدرفضایجغرافیاییفالتایرانبهاوایلقرنهشتمپیشازمیالدبازمی
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شرایطاجتماعی،فرهنگی،سیاسیوامنیتیباعثشدکهاقوامایرانیمتحدشوندونخستیندولت

)حافظف تشکیلدهند مرکزیتهگمتانه به و دولتماد نام با را راگیر 7917نیا، منظومه71: .)

هایقومیاستکهفرهنگیایرانمحصولچندهزارسالهملتیکهنوبرآیندتعاملجمعیگروه

شکلبخشیده برآنالیههویتفرهنگیایرانرا هریکبهسهمخود بااندو هاییگوناگون

اندودراینهویتکالنفرهنگیمستحیلوخودبخشیازآنایمثبتومنفیافزودههمولفه

هایاند.ازاینرو،هویتفرهنگیایرانچترگستردهوفراگیریاستکههمهاقواموگروهشده

ویژگی از است. جایداده خود در تنوعاتفرهنگیوهایتاریخیایرانمیقومیرا توانبه

اینوجودهمهگروهاجتماعیاشا هادراغلبادوارتاریخیبایکدیگرهمزیستیرهکردکهبا

واقعآمیزداشتهمسالمت در است. درصفمتحدیقرارداده را آنها ایرانیبودن، اندوهویتِ

ایرانیانمردمیهستندکهبادیگرانتفاوتفاحشیدارند؛آنانازپیوندنژادهایمختلفبهوجود

هاومنافعخودرابههمپیوستهوبههماند.اینقوماندیشه،اماهویتخودرانگهداشتهاندآمده

تواندکشیدهودرازشودبدونآنکهبهیکدیگراندبهنحویکههریکازآنتاروپودمیتنیده

(.771:7911گرهبخورند)ترابی،

 
 ژئوپلیتیک شیعه 

4119بعدازاشغالعراقدرسال گیریژئوپلیتیکشیعهدرمقابلبابرخیمعتقدبهشکل،

مدعی عنوانقویاینمسئلهژئوپلیتیکسنیهستندو به ایران شیعیمنطقهاندکه ترینکشور

متعاقب ازاینواقعیتجهتپیشبرداهدافومنافعملیخوداست. خاورمیانهبهدنبالاستفاده

است،سیاستطرحایندیدگاهکههمازسویبرخیاز گذارانوهمکارشناسانمطرحشده

گیرییکخاورمیانهجدیدحولمحورشکافمذهبیشیعهوسنیاحیایشیعهنویددهندهشکل

هایمتفاوتیوجوددارد(.درزمینهژئوپلیتیکشیعهدیدگاه7911:3است)پوراحمدیوجمالی،

ایکهبرخیازآنتحتعنوانپروژه،گروهیدیگرتحتعنوانپروسهوگروهیدیگربهگونه

دانند.براساسنگرشپروژههاللشیعه،ایجادژئوپلیتیکایدرپسیکپروژهمیآنراپروسه

هدف هاللشیعیپروژه یا اهدافنوینتشیع راستایدستیابیبه در طراحیمشخصو با دار

محوربهریزیوتدوینشدهاست.دراینچارچوبچهارنگرشپروژهحخاصیدرمنطقهطر

هاللشیعهمطرحشدهاست.نگرشاول،اندیشهکسبقدرتهژمونیکتوسطایرانرامطرح

براساسایننگرشهاللشیعییکپروژهواقعیاستکهدرپرتوتحوالتجدیدمی سازد.
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درواقعتحوخاورمیانهبه ایبویژهدرعراقوسوریهسببخیزشالتمنطقهوجودآمدهاست.

تکیهبرایدئولوژیوملی ایرانبا بهمرکزیتایرانوگراییشدهوهژمونیمنطقهدوباره ایرا

النهرینتاحوزهخزرواسیایمرکزیدرقالبژئوپلیتیکشیعهبهوجودآوردهمذهبشیعهازبین

 مطرحمی(.741-7931:741است)عبدیوهمکاران، شبحهاللشیعیرا کندونگرشدوم،

معتقداستپروژهامریکاییایجادشبحهاللشیعهدرخاورمیانهدرراستایمنافعامریکادرمنطقه

ایاستکهباهمکاریواتحادساختهشدهاست.نگرشسوم،معتقداستکههاللشیعیپروژه

تطراحیشدهودرحالاجرااست.برایناساسشیعیان،امریکاواسراییلجهتنابودیاهلسن

سپتامبر77قدرتگرفتنشیعیاندرعراقبخشیازنیاتامریکادرقبالجهاناسالمپسازحادثه

نگرشچهارم، ازچنگاسالمواقعیدرآوردهوبهدستشیعیانبدهد. عراقرا بودهاستتا

بحران سناریونویسیاعرابدر به شیعی،سازیاستمعتقد طرحهالل اساساینرویکرد بر .

دولت برخی راستای در که بوده عربی پروژه یا استسناریو شده تدوین منطقه عربی های

 (.71-7911:79)جاودانیمقدم،

 

 موقعیت ژئواستراتژیک و محوریت در نظریات ژئوپلیتیک
هاودیگرقسمتلندهارت،شمالایرانبخشیازناحیهمحوریومهممکیندربراساسنظریه

(.براساسنظریهاسپایکمن،ایراندر7913:44العابدین،ای(است)زینجزهاللداخلی)حاشیه

محدودهریملندقراردارد.بهنظراواینمنطقهامکانترکیبقدرتزمینیودریاییرابهترفراهم

بیشترینمنابعانسانیوآسانیارتباطدمی ازدیگرسو، راینبخشازجهانوجودداردنماید.

(.7911:72)عزتی،

 

 تنگه استراتژیک هرمز و داشتن سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان
به را ایران موقعیتگذرگاهی، از برخورداری و استراتژیکهرمز تنگه داشتن اختیار در

راتزیکتنگههرمز،بهبهترینگلوگاهاقتصادیوانرژیجهانمسلطگردانیدهاست.اهمیتاست

دریکجنگزودهنگامبارهگفتهمیزانیاستکهدراین را اندکهتنگههرمزممکناستما

جغرافیا، مختلفنظیر عوامل صورتوقوع، در کند. همگرفتار امنیتدر و اقتصاد انرژی،

فردایران،هایمنحصربهآورند.یکیدیگرازویژگیآمیزدوموقعیتحساسیرابوجودمیمی

هایآزادمتصلدارابودنمرزهایطوالنیباخلیجفارسودریایعماناستکهایرانرابهآب
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،ایرانازموقعیتبحرینیزبرخورداراست.دراختیارداشتنچنیناسپایکمننمایدوبهتعبیرمی

امتمایزکردهویژگیمهمی،ایرانرانسبتبهدیگرکشورهایهمسایهوحتیجنوبغربیاسی

)گل است 7913وردی، و77: بهترین درجنوب، عمان دریای و فارس خلیج موقعیت .)

 (.7911:713ترینموقعیتسیاسیرابرایمرزهایجنوبیفراهمآوردهاست)اخباری،مطمئن

 
های موتحلیل سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی براساس الگوی تقابل کد/ژن

 دو بازیگر

احوزهخارجیسیاست اقدامات، متضمن استکه بازیگرانهاواکنشی تعامالتمیان و

درمرزمیاندورانیگمیتصمیاست؛بهاینمعناکهاآستانهخارجیفعالیتیدولتیاست.سیاست

برقراریتعادلمیانهاآنوظیفهکهقراردارندیداخلیدولتومحیطخارجیهااستیسعرصه

متضمنِپیگیریهوشمندانهاهدافِخارجیسیاست(.Newnham, 1998: 179)ستاایندوحیطه

رفتارهایگزینشیسیاست طریق از بازیگر (Hermann, 1983: 274)استخارجی ،رونیااز.

خارجیسیاست ایجاد (Kissinger, 2014)هاستتیاولوهنر طرفیکجامعهکهیکسان. از

کهمحیطداخلییاخارجیرادگرگوندهندیمبدانعلتانجام،اینعملرارندیگیمتصمیم

ییراکهبهیکمجموعهخاصهاانیزحفظنمایندویاقواعد،ساختارهاوسودوراآنسازندیا

(.از7919:477هالستی،)کنند،بایکدیگرتنظیمشودیمیاازآنناشیبخشندیمروابطویژگی

 یاحوزهخارجیسیاستطرفی متأثر ژئوپلیتیک از که است سیاسی تعامالت شودیماز

7919،سجادپور) :744 وهایاصلیسیاستشالوده(. توسعه جریان خارجیدولتسعودیدر

نامیده سعودی عربستان پادشاهی اینک که مناطقی سراسر در خاندان این قدرت استحکام

بهعدموقوعهرگونهدگرگونیاساسینظر.(Wilson & Graham, 1994: 88)شود،ریختهشدمی

است.حالآنخارجیاینکشورنسبتاًثابتباقیماندهدرداخلپادشاهیعربستان،اصولسیاست

رهیافت دگرگونیکه اهدافشاهد بههایتحصیلِ است. شاهدیبراینمدعاهاییبوده عنوان

7گِردنانمن"
-خارجیعبارتطهسیاستمعتقداستکهدوهدفاصلیحاکمانسعودیدرحی"

عالوهراهپیگیریهدفدومازنظرویتااندازیکیامنیتداخلیودیگریامنیتخارجی.به

 اِعالنیِ غیر هدف دو اگرچه.(Nonneman, 2005)شودحدودزیادیتوسطهدفاولتعیینمی

جایگاه مذکور چهار انتومی برخوردارند، خارجی سیاست به سعودی نگرش در محوری از
                                                                                                                                               
1. Gerd Nonneman 
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کرد: خالصه چنین را عربستان خارجی سیاست هدفاصلی

 ملی؛ وحاکمیت ارضی تمامیت اقتصادی،حفظ توسعۀو رشد.7

 وحمایتسیاسی سعودی عربستان محوریت با اسالمی-عربی همبستگی وتحکیم تقویت.4

 ؛کشور این همسوباایدئولوژی هایاقلیت از اقتصادی و

قدرت همکاری.9 منطقه المللیبین هایبا پیشبرد موجود وضع حفظ جهتایو فرآیند و

 ؛خاورمیانه درمنطقۀـالبتهبهزعمآنهاـ صلح

هاشدیدقیمت ازکاهش وپیشگیری نفت جهانی دربازارهای برترعربستان جایگاه حفظ.2

 (.7913:44)احمدیان،

موجود وضع حفظ سیاست ای،منطقه تحوالت خصوص در سعودیعربستان اصلی رویکرد

 که قرارداد هاییدگرگونی درمحاصره را عربستان پیرامونی محیط عربی، تحوالت موج اما،بود

 بحرین چون حیاتی هایدرحوزه چالش عربی، محورسازش کلیدی متحد مصر، سقوط آن برآیند

بر را تأثیراتی که دبو داخلی بعد در پراکنده هایبحران و خواهیدموکراسی موج با تقابل ویمن،

 برای عربستان ازدالیل یکی.گذاشت برجای درمنطقه مهم بازیگری عنوانبه عربستان جایگاه

 امری است. گریسلفی اندیشه با منطقه در جانشین نظم الگوی ارائه درکشورهایمنطقه، مداخله

 نشان با تا است درتالش فاکتور ازاین استفاده با عربستان است. ایدئولوژیکی تقابل از حاکی که

 همبستگی حفظ و داخلی مخالفان مهار ضمن سنی اکثریت از حمایتو سنی و شیعی تقابل دادن

سوریهدرمنطقهودرنتیجهکاهشنفوذایراندر دولت مخالفان از را خود حمایت ها،آن میان

 اصلی پیمانانهم از ییک تضعیف برای (.درواقع،عربستان7934:72دارد)کرمی، منطقهابراز

با که ایگونه به است شده سوریه خاک در نیابتی عیارِ جنگیتمام وارد عمالً منطقه، در ایران

  القاعدهو افراطی هایگروه ورود و منطقه برخیدیگرازکشورهای و کشور این هایحمایت

 کشور این در ایرقهف جنگ شاهد 4174سال بهار از عمالً داخلیسوریه، تندروهای کردن مسلح

 با نمودتاایگسترده هایتالش عربستان هستیم. اسد دولتبشار با خارجی و داخلی مخالفان میان

 و کند آوریجمع مالی هایکمک سوریه شورشیان برای خیریه هایوصندوق هافعالیت پیگیری

 محمدالعریفی نظرشیخ رزی حتی درعربستان غیردولتی خیریه فعالیت هرگونه استکه درحالی این

اس ممنوع کامالً هایاولویت عربستان، خارجی سیاست اِعمالی و اعالنی اهداف درپیگیریت.

 عربستان،جهان جزیرۀ از:شبه اندعبارت اهمیت ترتیببه هااولویتشود.اینمی دنبال مشخصی

 امنیت علیه راتهدید نخست محور علیه تهدید ریاضالمللی.وسپسعرصۀبین اسالم جهان عرب،
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شود متوسل جنگ به آناز پیشگیری برای است حاضر کندوقلمدادمی خود ملی از میزبانی.

 به کمک یمنبرایبه لشکرکشی ازکویت، عراقی نیروهای اخراج بهمنظور المللبین ائتالف

 دراین رهسپرجزی درقالب بحرین به سعودی نیروهای ورود و هاحوثی سرکوب در صالح رژیم

 .(7931:11است)احمدیانوزارع، تبیین قابل مقوله

و ایران بیشتر تقابل به منجر اینشهر داعشبه گروه حمله نتیجه وقوعجنگکوبانیدر

طوریکهایرانهمدرعرصهنظریوهمدرعرصهعملیبرایحفظتمامیتعربستانگردید.به

نماید.ایندرحالیاستکهعربستانسعودی،تقویتیارضیسوریهومقابلهباداعشفعالیتم

دنبالمی را انداختنامنیتحکومتسوریه اینوقایعنشانگروهداعشوبهخطر دهندهنماید.

عنوانیکیازکشورهایمحورمقاومتاسالمیاستکهازنظرروابطنزدیکایرانباسوریهبه

 درمقطع سوریه باکشور ایران ائزاهمیتاست.رابطهامنیتیوژئوپلیتیکفوقالعادهح-هویتی

 استراتژیک رابطه یک درچارچوب و بوده اهمیت حائز همواره اسالمی انقالب از بعد و قبل

 در همواره استثنایی درمقاطع جزء به اسالمی انقالب پیروزی از قبل روابط این.شدهاست تعریف

 ادامه بعدازانقالب،در.است بوده همراه فراوانی هایونشیب بافراز و داشته قرار پایین سطح

 با که شدیدی نظرهای اختالف دلیل به سوریه وعراق، ایران جنگ زمان در و دوجانبه روابط

 تجاری امتیازهای نیز ایران و کردحمایتمی و پشتیبانی ایران از همواره داشت، صدام حکومت

 نفت دالر میلیارد صادراتیک به توانمی آن جمله از که کردمی اعطا سوریه به توجهی قابلت

 دروازهاستراتژیک عنوانبه سوریه تهران، ازنگاه(.791:7914سعیدی،)کرد اشاره سوریه به خام

ابرازوجوددرمقابلعربستان، جهان سوی به  و واسراییل امریکا قدرت برابر در سدی عرب،

 به دسترسی نوانحلقهمیانیمحورمقاومتاسالمیجهتمهمبهع ارتباطی پل عنوانهمچنینبه

 سوریه دولت از ایران حمایت به منجر که دیگری مهم عوامل ازجمله.کندمی عمل لبنان حزباهلل

:اندازعبارت گردد،می

 خاورمیانه درمنطقه سوریه اوالً چراکه دارد؛ استراتژیک اهمیت سوریه جغرافیایی .موقعیت7

 کیلومترساحل711از و قرارگرفته مدیترانه دریای شرقی درسواحل کشور این انیاًث قراردارد

 عراقو ترکیه لبنان، اسرائیل، و اشغالی فلسطین با کشور این همسایگی نهایت در و است برخوردار

 کشور این استراتژیک اهمیت برای دیگر دلیلی.است برده باال بسیار را سوریه استراتژیک اهمیت

 بنادر ازطریق عراقو ایران کشورهای انرژی انتقال برای سوریه توانایی المللی،بین بازیگران نزد

(.9:7934اروپاست)رائی، سمت به مدیترانه درساحل طرطوس و بانیاس
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 اسالمی جمهوری دولت ،7313سال انقالب از پس که بود کشورهایی اولین از .سوریه4

 صدام رژیم از ایران علیه عراق تحمیلی جنگ در ضافاینکهشناختوم رسمیت به را ایران

نکرد حمایت ابتدای دیگر عبارتبه.  همواره سوریه دولت اسالمی، جمهوری گیریشکل از

.است داشته ایران با ایجویانهوهمکاری نزدیک روابط

 با صلح انوپیم اسرائیلایستاده با مبارزه مقدم خط در که است عربی کشور تنها .سوریه9

 جنگ در تاکنون7311از اسرائیل و سوریه.است نکرده امضاء مصر و اردن برخالف را اسرائیل

گرددمی قلمداد ایران اسالمی درپازلجمهوری بازی معنای به رفتار این برندکهسرمی به سرد

(.1:7934)کاویانیرادوهمکاران،

 قطع معنای به سوریه نظام فروپاشی گردد،می محسوب مقاومت محور عقبه عنوانبه .سوریه2

 ایاالت پیروزی آن نتیجه تنها که رودمی شمار به فلسطین و لبنان در مقاومت عقبه با ایران رابطه

همچنینعربستان معتقداست. مقاومت به همچنان که است کشورعربی برتنها واسرائیل متحده

وامنیتیبیشتریبرایرانراافزایشدهد.تواندفشارسیاسیسعودیباتضعیفسوریهمی

 که معنا بدین.شودمی مربوط سوریه شناختیجریان و اجتماعی بهساختار عامل، .پنجمین4

که سلفی ماهیت سوریه مهم هایجریان از یکی  و است سعودی عربستان حمایت مورد دارد

سوریه جریان این حاکمیت عراق، شیعی دض جریان تقویت به منجر تواندمی در و ایران در

(.4:7937پورطالب،)گردد برسوریه حاکم علویان

 برای مؤثر و فعال ایمنطقه سیاست یک به ایران اسالمی جمهوری توجه مهم، .ششمینعامل1

 سازیپیاده ایرانبرای تالش خصوص، این در محوری مسئله.است ژئوپلیتیکی مؤلفه به بازگشت

نظیر بازیگران برخی منافع با تعارض در طبیعی طور به که بوده ایمنطقه امنیت الگوی منطقه

 سمت به خود خارجی سیاست اهداف تحقق برای ایران اسالمی جمهوری درواقع.است عربستان

 المللیوبین هایفرصت از گیریبهره کسب ضمن تا است کرده حرکت ایمنطقه ساختارهای

 .راپیداکند خود امنیتی هدیداتت رساندن حداقلبه امکان ایمنطقه

توانگفتازسویدیگردرموردرویکردعربستاندرسوریهوتقابلژئوپلیتیکباایرانمی

 وایدئولوژیک ژئوپلیتیک دوسطح در عربستان برای سوریه در ساختاری تغییرات کهاهمیت

است مطرح  هایگروه از مایتح دلیل به را سوریه همواره هاسعودی ایدئولوژیک، بعد در.

 درمنطقه را مقاومت خطرانداختهو به را موجود وضع حفظ آنهاسیاست عقیده به که مقاومت

 محافظه هایپادشاهی آینده و منافع برای خطری را کشور این و نموده متهم دهد،می گسترش
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7کار
ازدو سوریهدر ییرتغ اهمیت نیز ایژئوپلیتیکیواتخاذکدژئوپلیتیکمنطقه دربعد بیند.می 

 در عربستان نفوذ هایدرحوزه سوریه مداخالت و ایران با ایمنطقه موازنه:گرددمی منظرارزیابی

 و لبنان همکاران، رادو )کاویانی در79:7934فلسطین  هایحمایت ای،منطقه موازنه زمینه (.

 ژئوپلیتیکی تضادهای گیریشکل اصلی محور عربستان از امریکا ژئوپلیتیکی و امنیتی-سیاسی

شودمی محسوب ایمنطقه قدرت توازن زدن برهم و جدید  نشان نیز عربستان رفتاری الگوی.

 یافته ادامه ایران ایمنطقه قدرت تحول که بدهد اجازه تا ندارد قصد کشور آن دولت که دهدمی

 سعودی، عربستان طورمشخصبه(.71:7931ترابی،)یابد تداوم کشور این امنیتی نقش وارتقای

 بشار نظام مقابل در دلیل همین به و کندمی نگاه ایران با ایمنطقه هایرقابت ازدریچه را سوریه

از.بکاهد شیعی هالل ازگسترش و داده کاهش منطقه این در را ایران نفوذ تا داردمیاسدگامبر

 ارائه بشاراسد، مخالفان جبهه تقویت و سوریه در مداخله جهت سعودی عربستان دیگردالیل

 ایدئولوژیکی تقابل از حاکی که امری است، گریسلفی اندیشه با منطقه در جانشین نظم الگوی

 این از استفاده با عربستان درواقع.گرددبرمی سنی اکثریت مقابل در حاکم علوی اقلیت به و است

 مهار ضمن سنی اکثریت از یتوحما سنی-شیعه تقابل دادن نشان با تا است تالش در مؤلفه

 امری ابرازدارد؛ سوریه هایسنی از را خود حمایت آنها، میان همبستگی حفظ و داخلی مخالفان

اشیعنیوهابیونیکهدرمخالفینداخلی به را خود مذهبی اعتبار تا دهدمی اجازه عربستان به که

 (.Madawi, 2012: 20)نشاندهدایخواستارجهادهستند،هایماهوارههاوتلویزیونرسانه

کدهایژئوپلیتیکعربستانسعودیدرکشوربحریننیزدرمقابلایرانقراردارد.عربستان

تعریفمی خود نفوذ منطقه حیاطخلوتو نوعی به را بحرین برسعودی، و اساساینکند

والتسیاسیدرآنگونهتغییروتحخلیفهدراینکشوراستوهیچخواستارحفظحاکمیتآل

نمی درتأمینامنیترژیمآلهااصلیپذیرد.سعودیرا خلیفهدارندودرمواردیتریننقشرا

بحران و اعترضات کردهمانند حمایت رژیم این از داخلی اندهای تسلط. باعث مسائل این

بهسعودی آن تصور و بحرین بر استها شده خود تحتنفوذ منطقه ز)عنوان و ارع،اسدی

تواندگرددکهباجمعیتاکثریتشیعهمینکتهسومبهبافتجمعیتیبحرینبرمی(.711:7931

برایکشورهایحوزهخلیجفارسخطرناکباشد.اهمیتایننکتهدرایناستکهدرعربستان

بافتهمبستهشیعیانوجودداردکهباشیعیانبحریندرارتباطاستوممکناستتحتالشعاع

ادثبحرینقرارگیرد.ازسویدیگردررابطهبااهمیتبحرینبرایایرانبایدگفتکهاینحو
                                                                                                                                               
1. Conservative Monarchies 
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اایراناست.کشورازنظرژئوپلیتیکیجایگاهخاصیداردوجزءهمسایگانودارایمرزآبیب

تأثیر و مهم پیوندمسئله تحوالتبحرین، قبال در ایران رویکرد خصوصنوع در دیگر گذار

تشکیلمیمذهبی شیعیانبحریناستکهاکثریتجمعیتاینکشوررا دهندایرانبا منافعو.

ایمهمهایآنباعربستانسعودینیزمؤلفهایایراندرحوزهخلیجفارسورقابتسیاستمنطقه

باعثشکل گیریدررویکردکشوراستوبهخصوصتهرانتحولدموکراتیکدرمنامهرا

تریراباآنایجادنماید.تواندروابطمناسبکندکهمیدربحرینقلمدادمینوعینظامسیاسی

هانیزموردتوجهقرارداد.توانازمنظرمنافعوارزشاهمیتژئوپلیتیکبحرینبرایایرانرامی

سیاسی فوری حوزه در بحرین منافع، لحاظ فارس-از خلیج حساس منطقه در ایران امنیتی

ورنیروهایسعودیدربحرینوحمایتامریکاازاینسیاست،باهدفتسلطوحض.قراردارد

امنیتیدربحرینوکلمنطقهخلیجفارس،صورتگرفتهاست.این–هایسیاسیکنترلجریان

تواندتوازنقدرتدرمنطقهخلیجفارسوجنوبغرباسیارابهضررایرانسیاستعربستانمی

ایرانوعربستاندرقبالهمدیگربایدبهایننکتهمهماشارهنمودکهتقابلدررفتار.بههمبزند

هایآنهاتعیینکنندهنهاییرفتارایندودرقبالهمدیگراست.کد/ژنوم


 ها و بروز رفتارهای دوگانه )ژئوپلیتیک و ژئوپاسیفیک(تقابل کد/ ژنوم

 
 (441: 4931منبع: )حیدری:
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سیاسیعربستانسعودیمستبدتریننظامسیاسیمنطقهاستکهبهشدتدرحالحاضر،نظام

نقضمی را بیان آزادی و دموکراسی زنان، حقوق بشر، از. کندحقوق علتیکی همین به

هایناشیازتحوالتعربیدرمنطقهخاورمیانهاستوسعیکشورهاییاستکهدرگیربحران

طورعبارتدیگرعربستانسعودیبهلوگیریکند.بهداردبهنوعیازورودبحرانبهکشورشج

کاردرمنطقهبودهاستودررابطهباتحوالتبیداریاسالمیدرجهانسنتییکیبازیگرمحافظه

بایداذعاننمود(.Barzegar, 2012: 3)عرببهدنبالحذفتهدیداتوحفظامنیتخودشاست

اینکشوربرداشتایازجملهایرانبرسوءایمنطقههایعربستاندربرابررقبپذیریکهآسیب

اینآسیبدوافز است. اقلیتپذیریه شامل جمله از بهها متراکمیبرهایشیعیاستکه طور

فارسودروندیگرکشورهایعربیخیزعربستاندرمجاورتخلیجحوزهاستراتژیکیونفت

 اقلیتخلیج این وجود هستند. متمرکز بازیگریهافارس سیاسی ایدئولوژی به نظر شیعی ی

پذیرکردهاستکههمچونایراندرمنطقه،پادشاهیعربستانرادربرابرنفوذاینبازیگرآسیب

المللیبودهبینهادرسیاستجوییهاومقابلههموارهیکیازدالیلترسدولتپذیریاینآسیب

.(Walt, 2009: 90-100)است

یکی یمن آوردگاهکشور از رقابتدیگر که بوده گذار تأثیر وها ایران ژئوپلیتیکی های

می چشم به آن در مؤلفهعربستان عربستان، حمله تحلیل در موقعیتخورد. و هویت های

آنچهیمنرابهسویآغازجنگداخلیسوقایکهایدارندبهگونهژئوپلیتیکنقشبرجسته

نیزازشیعیمذهبدرمنطقهاستویمن ایران سنیمذهببارقابتعربستانسعودی،دهدمی

بهخاکعربستاننیز4113.ازمنظرتاریخی،جنگداخلییمندرسالمستثنینیستاینقاعده

نگرانکشی پی ریاضدر و شد هرده از بهی براندازیصالح برایکمکبه تهران اقدام گونه

 داد. ویادامه مهمترینحمایتاز نظامیائتالفتحترهبریعربستانیکیاز دالیلتهاجم

رقابت مسائلمرتبطبا اینرقابتهایمنطقهسعودی، عربستاناستو تمایلاینایایرانو ها

(.711:7932سازد)فیروزکالیی،کشورهابرایرهبریمنطقهراآشکارمی

طورکلیدرارزیابیانرژییکیدیگرازکدهایتأثیرگذاردررقابتایرانوعربستاناست.به

رقابت عربستاندرجنوبغرببایدگفتکهعربستانازقیمتنفتو هایژئوپلیتیکایرانو

موقعیت این تزلزل برای خود ابزار ههم از دلیل همین آگاهیداردوبهدرمنطقه موقعیتبرترایران

قدرت هازمینه از دربسیاری ایران نسبتبهاینموضوعآگاهیداردکه عربستان.کندمی استفاده

که است درمنطقه ایران قوت نقاط برخی از ودفاعی ایهسته پزشکی، علوم.است ایمنطقه برتر

http://persian.euronews.com/tag/iran/
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دالر29توانگفتکهکاهشقیمتنفتتامرزیتواندعربستانرابهچالشبکشاند.بنابراین،ممی

بهبعداست؛زیرا4177صرفنظرازعواملاقتصادی،متأثرازتحوالتسیاسیمنطقهبویژهازسال

بوده نفوذکمتریبرخوردار بحرینوعراقاز ایراندرکشورهایسوریه، عربستاندرمقایسهبا

متنفت،تضعیفاقتصادایرانوجلوگیریازنفوذاست.درمجموع،عربستانازطریقکاهشقی

دنبالمی را میآندرجنوبغرباسیا مسئوالنعربستانادعا ترینترینواصلیمهمکنندنماید.

هدفحکومتسعودیامنیتداخلیاینرژیماست.درصورتیکهنقشعربستاندرحملهبهیمن

هشاهدیآشکاریبرخالفاینمدعاست.البتهدروبرعهدهگرفتنجنگنیابتیدرعراقوسوری

سعودیمیسیاست واقع،خارجیعربستان در داد. شناساییقرار الگویثابتمورد نوعی توان

ایوجهانی،توجهبهگرایانهبامحیطمنطقهتمرکزمطلقبربقایدولتوسلطنت،سازگاریعمل

تسلطبرعنوانمنایبههایفرامنطقهبازیگرانوقدرت ابعبالقوهمفیدبرایکسبحامیخارجی،

ایازطریقدیپلماسیمحتاطانهوتعقیبسیاستموازنهقوایجزیرهعرب،مدیریتروابطمنطقهشبه

برایهایغربیای،خریدتسلیحاتباهدفوجههودرگیرکردنمنافعوکسبتعهدقدرتمنطقه

نقشعربستانسعودیبهعنوانقدرتاصلیجهاناسالم،بازدارندگیودفاعوسرانجاماذعانبه

.علت(Ninneman, 2005: 331-340)جزرفتارهایثابتعربستانسعودیدرقرنبیستمبودهاست

خارجیعربستانسعودینسبتبهامنیتخودوداشتنرویکردپذیرشالگویثابتدرسیاست

عمل ریاضهمواره است. اینمورد در تهدیدداخلیوگرایانه بالقوه منابع علیه موازنه ایجاد به

کنش حمایتاز بهخارجیو اختالفاتگران در کننده تهدید غیر اما قدرتمندتر متعارف طور

.(Gausse, 2002: 197)ایتمایلداشتهاستمنطقه

تحتتأثیر تحوالتداخلیعربستانسعودیشدیداً سیاستمدارانسعودیمعتقدهستندکه

دروالتمنطقهتح اندیشه قدرتو تغییر نسبتبه همینعلتاستکه به است، ایخاورمیانه

دهند.برایناساس،اقداماتآنهانسبتمحیطاطرافشان،بشدتحساسهستندوواکنشنشانمی

می خود حالتبه اطرافدو محیط الفبه که-گیرد: کنند حاصل اطمینان که صورتی در

منابعخودبهاینحوادثواتفاقاتشکلدهند،بهچنینکاریاقدامخواهندتوانندازطریقمی

کنندامریکاراواردنمایندوهاباشد،تالشمیچنانچهمنابعخطردورازدسترسآن-نمود.ب

اینشوندکهتاکنوناینهایمنطقهکننددرگیرآشوباگردرهردوزمینهناکامباشند،سعیمی

هالبتهاینمسألهرانبایدفراموشکردکهب.(Quant, 1981: 8)آنهاکمتررخدادهاستحالتبرای

هایاخیردرسیاستخارجیخودمنفعلعملکردهباشدوندرتپیشآمدهکهعربستاندردهه
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تأ برای و است داشته گرایش غرب ژئوپلیتیک سمت به منطقههمیشه در خود منافع مین

سیاست امریکادرمنطقهخاورمیانهپیوندهایقدرتباسیاستهایخودرا هایغربیمخصوصاً

به بازیگر درکلبایددرنظرگرفتکهژنگانژئوپلیتیکایندو است. ایاستکهگونهزده

شودکهکدهایانتخابیآنهادرقبالهمورفتارآنهادرعرصهسیاستخارجیدرقبالباعثمی

،تعارضورویاروییغیرمستقیمونیابتیدرکشورهایمنطقهباشدوبهیکدیگربهصورترقابت

نوعیکهرویکردژئوپاسیفییکدرموردایندوبازیگروعرصههمکاری،تعامل،رقابتدربستر

نمایاند.همکاریوهمگراییرادورازذهنبازمی


 الگوی عوامل موثر بر فعال شدن ژنگان ژئوپلیتیک


 (441: 4931ی، )منبع: حیدر

 

 یریگ جهینت

یهاژنومعربستانوایراندرقبالیکدیگردرمنطقهخاورمیانهازتقابلکد/خارجیسیاست

 این رفتارهای و پذیرفته کشورژئوپلیتیکتأثیر است. داده شکل دیگران، نسبتبه نظربهرا

های)منطقهخلیجفارس(،رقابتباتوجهبهجایگاهویژهایرانوعربستاندرخاورمیانهرسدیم
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ایونیزنظربهموقعیتژئواستراتژیک،ژئوپلیتیکایندوبازیگروانتخابکدژئوپلیتیکمنطقه

ای،همچونسوریه،عراق،یمنوبحرینبهوژئوکالچرآنها،بازیگرانوحضوربازیگرانمنطقه

ینظیرروسیهوامریکا،افرامنطقهیگروهایایندوبازهایرقابتوتقابلکد/ژنومعنوانعرصه

خودمبدلخارجیسیاستمنطقهخاورمیانهوخلیجفارسرابهعرصهتقابلاستراتژیکوتقابل

هایجغرافیاییخوددرپیکنارهاوژنها،ظرفیتمندی.هردوکشوربااستفادهازتواناندکرده

ایرانوعربستانازژنایوتأمینوتضمینامنیتزدنرقبایمنطقه هایپایدارخویشهستند.

هایمنفیاندتاژنبرندودرتالشخوددرجهتداشتنبهیکسیاستخارجیقویبهرهمی

غیرفعالکردهوژنبازیگررقیبرادرمنطقهفعالنمایدوژن هایمثبتراهایمنفیخودرا

نتوانن منفی براساسژنگان رقبا تا نماید اینفعال علیه را خود استراتژی و سیاستخارجی د

جریاناتمنطقه اساسدر براین نمایند. طراحی ژنبازیگران از میوای بهره خود مانعم تا برند

به گردند. رقبا اندیشهافزایشقدرت از حمایت با سعودی عربستان مثال وعنوان سلفی های

استتادامنهنفوذجمهوریاسالمیایرانرابنیادگرایی،ژئوپلیتیکشیعهراتضعیفودرتالش

کمنماید،اگرچهتاکنونموفقنشدهاستوازطرفیازانرژینفتبهعنوانابزاریبرایپیش

هایپژوهشحکایتازآندارندکهیافته برد.اشبهرهمیبرداهدافخوددرسیاستخارجی

مثابهبهبرایجمهوریاسالمیایرانهاژنوماینکهدداریفردمنحصربهیهاژنومعربستانسعودی

انتخابکدهایژئوپلیتیکاینکشوردرقبالعربستانمحسوب ودرشوندیمعواملموثربر

جهت خارجیسیاستدهیبه سیاستایران بر عینحال در و بسزاییدارد خارجیاینتأثیر

مؤلفه این از یک هر دارند. عمیقی تاثیرات )ژبازیگر بهنها ژئوپلیتیک( های عرصهطریقی

گذاراستیس ریگمیتصمی، قرارهایسازمیتصمیو تحتتأثیر خارجیرا یسیاسیداخلیو

شناختدهندیم اعتبار همین به هاژنوم. دارند، جغرافیایی منشأ ژئوپلیتیککه بهتوانندیمی

جهاشهیرصورت مبناییمستحکم و داده سامان سیاستداخلیرا تصمیماتدری، تاتخاذ

 واقعیاتخارجیسیاستعرصه از درکدرستی ژئوپلیتیک، شناختژنگان نمایند. فراهم را

 ذهن به را گذاراناستیسجغرافیایی عرصهکندیممتبادر در مطلوب نتایج منشأ مسلماً که

کدانعنوبهاست.درواقعبادرکواقعیاتجغرافیاییکشورهایهدفکهازآنخارجیسیاست

شرایطبرایتوسعهنفوذ خارجیسیاستژئوپلیتیکیادشد، درپایانبایداذعانیممهیا شود.

هایطرفیننمودعواملموثربرژنگانژئوپلیتیکعربستانوایرانکهبرفرایندفعالسازیژنوم

یوتوسعه.ورزیدگ4گیرندگانسیاسی؛.نقشرهبرانوتصمیم7انداز:بسیارموثراستعبارت
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 ملت؛ و حکام 9سیاسی سیاسی؛ حاکمان ذهنی فضای و اراده فضای2. و سیاسی دیکته .

خاموش حال عینحالطرفیندر در برمنطقه، هایقدرتزدایسازیژنوماستراتژیکحاکم

زدایطرفمقابلهستندوازسویدیگرهایمنفیوقدرتموخودودرعینحالفعالسازیژن

برند.امانکتهمهماینزایخویشبکارمیهایقدرتتخودرابرایفعالکردنژنمکهتمامهم
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