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مقدمه
مطالعهعلمژنتیکدارایآثارشگرفیدربسیاریازحوزههایزندگیانسانبودهاست«.ژن »،
7

«ژنوم»4و«نگاشتژنی»9مفاهیمیهستندکهریشهدرعلومزیستیدارند.ژندرجاندارانواحد
یکندو
فیزیکیوکارکردیِبنیادینِوراثتاستکهخصوصیاتمختلفآنجانداررامشخصم 
بهعبارتیهمهاطالعاتموردنیازرابهعنوانیکساختاربرایساختنپروتئینهایموردنیازبدن
بهرهگیری از این مفاهیم در علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز
موجودات زنده را دارا هستند  .
شبینی رفتارو کنشدولتها در روابطدوجانبهونیزسیاستخارجی
میتواند در توصیف،پی 
منحصربهفردیمیشوند

راهگشاباشد.کشورهابراساسژنگانژئوپلیتیکیخود،واجدخصوصیات
ییابد.تحلیلاینویژگیها میتواند بهفهموپیشبینی
کهدررفتارسیاستخارجیآنها تجلیم 
کنشبازیگرانملیدرنظامبینالمللکمکشایانینماید.تحلیلمؤلفههایوراثتیکشورهاارتباط

ییابد.ژئوپلیتیکنیزمانند بسیاریمفاهیمدیگردرعلومانسانیو
تنگاتنگیبامفهومژئوپلیتیکم 
جامعومانع است.آنطور کهدوئیوِدی 2معتقد است«،ژئوپلیتیک
اجتماعی،دچارفقدانتعریفی 
عبارت است ازعلمروابطبینفضاوسیاستکهمیکوشد دانشجغرافیارادرخدمترهبران
سیاسیقراردهد» .
دراینپژوهشتالششدهاستتانگاشتژنی،ژئوپلیتیکسیاستخارجیفدراسیونعربستان
سعودیوایرانترسیموپیامدهایآنبرایسیاستخارجیدوبازیگربررسیشود..بهطورمشخص
اینپژوهشدرپیپاسخگفتنبهاینپرسشاستکهابزارهایژئوپلیتیک چه تأثیریدرسیاست
خارجیایرانوعربستانسعودیدارند؟ 
به همین اعتبار فرضیه مقاله عبارت است از اینکه ژنم ژئوپلیتیک و ویژگیهای وراثتی و
جغرافیایی عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران در شکلگیری کدهای ژئوپلیتیک،
جهتگیری و استراتژیهای این دو کشور در عرصه خارجی دارای تاثیرگذاری قابل توجهی

هایمنفیوقدرتزدایخودراخاموشوژنهایهای

هستندوهردوبازیگردرتالشند تاژن
مثبتوقدرتزارافعالنمایندودرعینحالرویکردژئوپلیتیکبرروابطایندوبازیگرحاکم
است .
1. Gene
2. Genome
3. Gene Mapping
4. Dwivedi
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مبانی نظری پژوهش
کد و ژنوم ژئوپلیتیک

ژنومژئوپلیتیک،نقشهجغرافیاییژنتیکسیاستدریککشوراستکهتأثیربهسزاییدر
انسانها
نالملل دارد.همانگونه که 
شکلبخشیدنبهرفتارهاینظامسیاسیکشورهادرنظامبی 
مطابق با نقشه ژنتیک خود عمل میکنند،کشورها را نیز کدهای ژئوپلیتیک راهبری میکنند
(خلیلیودیگران (الف).)791: 7934،ژنومژئوپلیتیکنقشهژنگانیککشوربهعنوان کدهایی
برنامههای تصوری و ذهنی
ژئوپلیتیک از جانب کشورهای رقیب و همسایه قلمداد گشته و  
یکند؛یعنییککشوربراساس
سیاست خارجییککشورنسبتبهکشورهدفراراهبریم 
یکند وباتوجهبهکدهایژئوپلیتیک
سازماندهیم 

است خارجیخودرا
نقشهژنگانیخود،سی 
یسازی سیاستهای خارجی آن کشور دارد (خلیلی و
موجود در آن کشور ،سعی در خنث 
دیگران(،ب) .)21:7934
رویکردهای فعّالسازی/خامـوشسازی در ژنگان سیاست خارجیِ کشورها وجود دارد.
ژنومها تحت شرایطی (دیپلماسی ،لیاقت ،کارایی و مهارت دیپلماتیک و ورزیدگی سیاسی
دولتمردانوشهروندان،خرد رهبریو نخبگان سیاسی،دیکته سیاسییکقدرتمنطقهاییا
فرامنطقهای ،فضای استراتژیک حاکم بر منطقه ،نوع نظامهای سیاسی ،تاثیرپذیری از پخش
بارویکردهایدوگانهژئوپلیتیکیاژئوپاسیفیک،فعّالسازیمیگردند .

فرایندهایسیاسی)
بینالمللی
دررویکردژئوپاسیفیک،7بازیگرانتالشدارندهویّتسیاسیخودرادرعرصه  
ایوبینالمللی،ایفاینقشمیانجیمنازعاتمنطقهای،

مبتنیبرعضویتدرسازمانهایمنطقه
اتّخاذراهبردهایِتنشزدا،پذیرشاصلِهمکاریهایمتقابلبراساسمنافعمشترک،شکلدهند؛
درحالیکه،دررویکردژئوپلیتیک،دستیابیبهمنافع،براساساصلِرقابتپیگیریمیگردد.
در هر دو رویکرد ،ژنومهای زایلکننده قدرت ملّی ،غیرفعّال میگردند .با شناسایی ژنومهای
ژئوپلیتیکمیتوانازفعالیتآنژنومهادرراستایتبدیلبهکدهایژئوپلیتیککشورهایرقیب
ممانعتنمودودرراستایتوسعهحوزهنفوذومرزهایژئوپلیتیککشور،ژنومهارابهمنابعتولید
اقتدارمبدلنمود .

1. Geopacific
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رویکردهای دوگانه فعالسازی /خاموشسازی ژنهای ژئوپلیتیک





کد ژئوپلیتیکمجموعهای ازفرضیههای استراتژیک است که یککشوربراساسآنبه
تنظیمسیاستخارجیخودبادیگرکشورهامیپردازدودربرگیرندهتعریفیازمنافعوعالئقآن
کشور،شناساییتهدیدهایخارجینسبتبهآنهاوارائهیکپاسخبرنامهریزیشدهجهتمقابله
باآنتهدیدهاوتوجیهپاسخمناسباست .)(Pascal, 2004: 4هرکشوریدرجهاندارایکد
ژئوپلیتیکخاصخوداستکهمبتنیبراصولمحاسباتیذیلاست :
.7دوستانکنونیوبالقوهماچهکسانیهستند؟ 
.4دشمنانبالقوهوکنونیماچهکسانیهستند؟ 
.9چگونهمیتوانیمدوستانفعلیراحفظکنیمودوستانبالقوهراپرورشدهیم؟ 
.2چگونهمیتوانبادشمنانفعلیوتهدیدهایدرحالظهورمقابلهنمود؟ 
.4چگونهمیتوانمحاسبهوبرآوردمواردفوقرابرایافکارعمومیداخلیوجامعهجهانی
توجیهنمود؟ 
کدهایژئوپلیتیکبهعنوانفرضیاتسیاسی_ جغرافیاییدربارهمنافعیککشوردرجهان،
تهدیداتبالقوهنسبتبهاینمنافع،پاسخمناسببهاینتهدیداتوبهخوبیتوجیهکردناین
پاسخها،تعریفشدهاند).(Gadiss,1982; Taylor & Flint: 2000کدهایژئوپلیتیکهرکشور
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مختص همان کشور است و کشورها سعی میکنند جهت نیل به اهداف خود ،بر کدهای
ژئوپلیتیک دیگراننیزتأثیر بگذارند.درخورتوجهاستکهنقشهژنگانسیاستجغرافیایییک
کشور بهعنوانکدهایی ژئوپلیتیکاز جانب کشورهایرقیب قلمدادگشته وبرنامههای ذهنی
سیاستخارجییککشورنسبتبهکشورهدفراراهبریمیکنند.یککشوربراساس نقشه

دهیمیکندوکشوررقیبباتوجه بهکدهایژئوپلیتیک


راسازمان
استخارجی 
ژنگانخودسی 
خنثیسازیآنهادارد (خلیلی .)29:7939،درواقعکدژئوپلیتیک
موجوددرآنکشور ،سعیدر  
نقشهایاستکهبهوسیلهکشورها،دررنگهایمختلفوبراساسدرجهدوستی -دشمنیبا
بازیگریابازیگرانمقابلخوددرعرصهروابطخارجیشاندرجهتمنافعملیترسیممیگردد
) .(Dijkink,1998: 293اگرچهاینکدهامعموالً براییکدورهخاصریاستجمهوریتعریف
میشوند،منتهاتقریباًبهصورتبنیادیواساسیتغییرنمیکنندونسبتاًثابتهستندواساستغییر
آنها بهصورت تدریجی در درون محدودیتهای یک دوره طوالنی تاریخی که نظم جهانی
ژئوپلیتیک 7نامیدهمیشود،صورتمیگیرد.درواقعبایداذعانداشتکهکدهایژئوپلیتیک،
چهارچوبهایژئوپلیتیکیمحسوبمیشوندکهیکدولتبابهرهگیریازآنباجهانخارج
مذاکرهمینمایدودراینارتباط،منافعملیتعریفشدهاستودولتهایدیگربرحسباینکه
آیااینکدهاکمکواقعییابالقوهیامانعمنافعملیهستندبهارزیابیوبررسیآنهامیپردازند.
بهعبارتدیگر،برایتعریفکدهایژئوپلیتیکبایدفاصلهومقیاسجغرافیاییمشخصگردد
)1993: 36

 .(Taylor,زیرا کدهای ژئوپلیتیک به قدرت و توانایی هرکشوری بهعنوان قدرت

جهانی ،منطقهای و یا حتی یک دولت کوچک اشاره دارند .باید دقت داشت که کدهای
ژئوپلیتیکدرسهسطحمختلفشکلمیگیرند:سطحاول،کدهایمحلی 4برایهمهکشورها

تعریف میشوند و تمام همسایههای نزدیک ،هم دوست و هم دشمن را شامل میشود؛ دوم،
کدهای منطقهای 9که توسط این کدها قدرتهای منطقهای منافع خود را فراتر از چهارچوب
محدود مرزهایخودتعریفمینمایند).(Taylor, 1993: 37سومینسطحبهقدرتهایجهانی
مربوطمیشود که کدهایآنهادرمقیاس جهانیتعریفمیشودکه درواقع بهآنهاکدهای
جهانی2میگویند.بایدبهایننکتهمهمتوجهداشتکهدولتهایاینکشورهامنافعخودرابه
وسعتجهانتعریفمینمایندوهمچنینتهدیداتبالقوهمترتببراینمنافعونیزاقدامدر
1. Geopolitical World Orders
2. Local Codes
3. Regional Codes
4. Global Codes
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مقابلاینتهدیداتبهعنوانیکپاسخمناسبرانیزتعریفومشخصمیکنند.ایندولتها،
قدرتهایبزرگیهستندکهقادرندحضوروعملخودرادرسرتاسرجهانحفظ،نهادینهو
توجیهنمایند.دراینموردبایداذعاننمودکهکشورهایمدعیهژمونیورهبریجهان،نقش
بسیارمهمیرابهعنوانعواملاصلیدارندوآننیازبهپاسخهرگونهچالشعلیهاقتدارومنافعشان
درهرنقطهازجهاناستواساساًهرگونهتالشیازسویکشورهایدیگرجهتایجادوانتخاب
کدژئوپلیتیکجهانی،بهعنوانیکچالشبرایرهبروهژمونجهانیقلمدادمیشود .(Taylor

 )& Flint, 2000: 59نکتهمهمدیگرایناستکهباوجوداینکهکدهایژئوپلیتیکدرسهسطح
متفاوتوجوددارند،ومنتهاتفکیکآنهاازیکدیگراشتباهاست.درحقیقتکدهایژئوپلیتیک
درسطحمحلیبهزمینه7ژئوپلیتیکجهانیمرتبطاست).(Flint, 2006: 18اینمسئلههمانچیزی
استکهتیلورازآنبهعنوانرابطهسلسهمراتبی4کدهایژئوپلیتیکیادمیکند.اومعتقداست
کدهایمحلیدولتهایکوچکبایدباکدهایمنطقهایدولتهایمتوسطمتناسبوهماهنگ
شودوکدهایمنطقهایدولتهایمتوسطنیزبهنوبهخودباکدهایفراگیرجهانیقدرتهای
جهانیهماهنگومتناسبگردد).(Taylor, 1993: 38توضیحروشنودقیقاینرابطهسلسله
مراتبیمیانمقیاسهایمتفاوتکدهاایناستکهقویترهاایدهها،فرضیاتوخواست خودرا
برضعفاتحمیلمیکنند.بهطورخاص،بایداذعانداشتکهقدرتهایبهاصطالحبزرگبرروی
کدهایژئوپلیتیکدیگراعضاینظامبینالمللیتاثیربیشازاندازهداشتهاند

(Taylor & Flint,

) .2000: 63


بینش ژئوپلیتیک
کدهای ژئوپلیتیک با مفهوم بینش ژئوپلیتیک 9ارتباط عمیقی دارند .به تعبیری مفهوم بینش
ژئوپلیتیکدرژئوپلیتیکانتقادیریشهداردودرمتنوبافتفضایاجتماعیقابلدرکوفهم
است .بینش ژئوپلیتیک ،یک کنش سیاسی است که میتواند روشنایی و وضوح بیشتری را به
سیاستبازنمایی2وپرتوافکنینمایدوسیاستبازنماییدرژئوپلیتیکانتقادی،نقطهشروعمناسبی
جهتدرککنشهایسیاستخارجیفراهممینماید) . (kumpula, 2004: 3براساستعریف
دیجکینک4بینشژئوپلیتیکعبارتاستازهرنوعنظروعقیدهایراجعبهروابطبینمکانیک
1. Context
2. Hierarchical Relation
3. Geopolitical vision
4. Politica Reperesentation
5. Dijkink
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شخصیاگروهبااشخاصویاگروههایدیگر،شاملاحساسامنیتیاعدمامنیت،سودویازیان
ویابکارگیریعقایدواندیشههاییدرموردیکمأموریتجمعییااستراتژیسیاستخارجی
است).(Dijkink, 1996: 11بینشژئوپلیتیکحداقلدربرگیرندهتمایزبین«ما»و«آنها»ونوعیپیوند
احساسی نسبت به مکان است .بینش ژئوپلیتیک قائل به نوعی پدیده مرزسازی است که به
حکومتهایملییاریمیکندتاموجودیتوهویتخودراتولیدوبازتولیدکنند.بااینوجود،
حکومتهایملیموجودیتهاییباهویتثابتنیستند؛زیراهیچپایهواساسطبیعییاعینیای
جهتتعریفماوآنهایاداخلیوخارجیوجودندارد) .(O’Tuathail & Dalby, 1998: 4

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی
ازآنجاکه دولتها به عنوان کنشگران اصلی نظام بینالمللی محسوب میشوند ،باید به این
ترسهایآنهاآغازمیگردد.اهداف
استخارجیآنهاباایدهها،آمالو 
واقعیتتوجهداشتکهسی 
سیاست خارجیدرواقعیکتصویرازوضعیتآیندهاستکهدولتها بایدبداندستیابند.
اهدافسیاستخارجیحاصلتحلیلمقاصدوابزارهاینیلبهاهدافاست.براین اساس،تعیین
هدفدرسیاستخارجی،مهمترینمرحلهدرسیاستخارجییککشوراست.بایداذعانداشت
کهعاملِژئوپلیتیکوجغرافیا،دادههایسیاستخارجیدولتهاراتحتتأثیرقرارمیدهد(قوام،
 .)34 :7913در حقیقت ژئوپلیتیک قبل از هر چیز در رابطه با ادراکات و تصورات جغرافیایی،
هدفگذاریمنطقیاز
یفرد وموسوی .)31:7913،
شکلدهنده سیاست خارجیاست (پیشگاه 

شناسایی ژنومهای ژئوپلیتیک ،ایجادیکگرهخوردگیبین جغرافیاو سیاستاست.در اثراین
گرهخوردگی،اهدافملموستریهمچونتالشدرراستایبقاینظامسیاسی،تأمینخدمات،

ایجادرفاهاقتصادیوتسهیلحاکمیتدولتدنبالمیشود؛ منتهااصلیترین هدفایناستکه
یکگرهخوردگیدیگربینسیاستداخلیوخارجیبرمبنایواقعیاتجغرافیاییشکلگیرد؛
ژنومهایژئوپلیتیکدرافزایشسهمسیاستمدارانازعواملجغرافیاییوتأثیرشانبر
چراکهشناسایی 
سیاستهایآنهااهمیتبهسزاییدارند.شناختژنوهایژئوپلیتیکباعثمیشودکهسیاستمداران
ارتباطیمنطقیبینکدهایژئوپلیتیکومکملهایفضاییوجغرافیاییمفروضدرماورایمرزها
کهبهلحاظساختاریباژنومهایژئوپلیتیکداخلیتجانسداشتهوبهلحاظکارکردیتأمینکننده
کاستیهایکشوروتسهیلکننده توسعهدامنهنفوذدرعرصهسیاستخارجیهستند،برقرارنمایند
(خلیلیودیگران(7937،ب) .)24:
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از آنجا که بهزعم صاحبنظران،ژئوپلیتیکبخشیازجغرافیای سیاسیاست،بنابراینچنانچه
سیاستمداران در شناسایی ژنومهای ژئوپلیتیک تالش وافر کنند ،به نحو بهتری میتوانند بین
است خارجیپیوندِمحکمیبرحسبواقعیتهایجغرافیایی
نالمللی،منطقهایوسی 
منازعاتبی 
فعالسازی
برقرار نمایند .شناخت ژنومهای ژئوپلیتیک و همفکری سیاستمداران در راستای  
قدرتزدا ،عامل افزایش قدرت ملی یک کشور

خاموشسازی ژنومهای 

قدرتزا و 

ژنومهای 
است .قدرت ملیِ مطمئن یا مقدورات ملی مکفی ،ابزار توسعه حوزه نفوذ در عرصه سیاست
خارجی است؛چراکه،قدرتملی،عاملافزایشوزنِژئوپلیتیککشوراست.باکمکژنوم
گرهخوردگیمعناداریبینسیاستداخلیوخارجیباجغرافیایطبیعیو
شناسیژئوپلیتیک ،
یگیرد .
انسانییککشورشکلم 

ژنومهای جغرافیایی اثرگذار بر سیاست خارجیِ عربستان سعودی
موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک

موقعیتژئواستراتژیکعربستانسعودیدرخاورمیانهوخلیجفارس،هموارهاینکشوررا
موردتوجهقدرتهایبزرگقراردادهاست.ازیکجهتدسترسیبهخلیجفارسودریای
سرخو از سویدیگر در دستداشتنیکپنجمذخائر نفت جهان هموارهاین کشور رادر
موقعیتیممتاز ازدیگرکشورهای خلیج فارس(بهاستثنای ایرانو عراق) قرارداده است .قرار
گرفتنعربستاندرمیاندوآبراهمهمجهان-خلیجفارسودریایسرخ-بهاینکشورموقعیت
ژئوپلیتیکیمنحصربهفردیبخشیدهاست،امااستفادهازهردوآبراهِیادشده،مساویباعبوراز
تنگههرمزوتنگهبابالمندب استکهتحتنفوذایرانویمنقراردارند(آقایی.)93:7911،
براین اساس ،عربستان سعودی درپی یافتن مسیرهایی جهت جایگزین نمودن تنگه هرمز برای
صدورنفتاست؛چراکهاینکشورروزانهدهمیلیونبشکهنفتازاینشاهراهارتباطیتحت
نفوذایران،صادرمینماید(آشتی.)73:7937،طیدوقرناخیرعربستانتالشزیادیکردهتابر
یمنوتنگهبابالمندبمسلطشود؛چراکهایننکتهرابایدمطمحنظرقراردادکهاینکشور
جهتاستفادهازآبراههایبینالمللیبهناچاربایدازدوتنگهاستراتژیکبابالمندبوهرمز
عبورکند،ایندرحالیاستکهیمنبربابالمندبوایرانبرتنگههرمزمسلطاستواینمهم
موجبنگرانیوتنگنایژئوپلیتیکیحساسیبرایریاضشده،بهنحویکهاینمسألهموجب
شدهاستکهعربستانهمیشهاحساسآسیبپذیرینمایدودرصورتیکهتنگههاییادشده
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بستهشوند،عمالًصادراتنفتاینکشورقطعخواهدشد.لذااینکشورهموارهسعینموده
استکهاینتنگناهاوموانعژئوپلیتیکراازمیانبردارد(جعفریولدانی .)27:7911،
ژئواکونومی

امروزه کاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادی معنایی ندارد .در قرن بیست و یکم
توانمندی اقتصادی در سطح بینالملل،کنترل تولید ،صدور کاال ،خدمات و سرمایهگذاری،
اهمیتویژهایدارد.مناطقژئوپلیتیکوژئواستراتژیکبامناطقیمنطبقاستکهدارایمنابع
طبیعی و تولید ناخالص قابل توجه باشد (عطایی و شیبانی .)794 :7931 ،ژئواکونومی مفهومی
استکهبهورودموضوعاقتصادبهصحنهجهانیبویژهبهلحاظسوداگراییتأکیدمیکند.هدف
اصلیژئواکونومیکنترلسرزمینودستیابیبهقدرتفیزیکینیست،بلکهدستیافتنبهاستیالی
تکنولوژیکوبازرگانیاست(عزتی.)31:7914،دردوران حاکمیتگفتمانژئواکونومیک،
اقتصادنقشیپررنگترازهرزماندیگریافتهوژئوپلیتیکانرژی،فضاهایبدونانرژییانیازمند
انرژی ،کنترل منابعتولید ومسیرهایانتقالانرژیونیزفناوریها وابزارهایتولید،فرآوری و
انتقال وحتیمصرفانرژیجهت حفظسیادتجهانی ومنطقهای وبهچالشکشیدنرقبادر
ینالمللی ،جملگی دارای ابعاد مکانی ،فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار
عرصه ب 
کشورهاباتوجهبهاهمیتانرژی،قرائتویژهخودراازژئوپلیتیکارائهمیدهد؛مهمترینمؤلفه
ژئوپولیتیکیکشورعربستان،وجود41درصدمنابعنفتکلجهاندراینکشوراست،بهگونهای
کهعربستانمیتواندروزانه 74میلیونبشکهنفتتولیدکندوبدینوسیلهبازارنفتجهانرادر
اختیارگیرد.طبقاطالعاتمنتشرشدهنشریهنفتوگاز،عربستانسعودىتقریباً412میلیاردبشکه
نفتخامذخیرهاثباتشدهدارد.اینمیزانشاملحدودیکپنجمذخایراثباتشدهنفتخام
جهانمىشود.اگرچهعربستانسعودىحدودیکصدمیدانبزرگنفتوگازیاچیزىحدود
 7411چاهدارد،نیمىازذخایرنفتىاینکشورتنهادرهشتمیدانتجمیعشدهاستکهشامل
میداننفتىقوار،بزرگترینمیداننفتىجهانباذخایرىحدودهفتادمیلیاردبشکهنفتاست.
نفتموجوددراینمیدانبهتنهایىباششکشورنفتخیزجهانبرابراست.طبقآمارمنتشرشده
نشریهنفتوگاز،عربستانسعودىحدود441تریلیونفوتمکعبذخایرگازطبیعىداردوپس
ازایران،روسیهوقطرمقامچهارمراازاینحیثدرجهاندارااست) .(bp:2017قدرت تولید
نفتعربستانسعودی ،در سطح منطقهای و جهانی به اینکشورامکاندادهکهدرقیمتگذاری
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نفت،تولید،توزیعومصرفآننقشخاصیراایفاکند).(Lustick, 2013: 2



ژئوکالچر و اعتبار بینالمللی

عربستانبهلحاظفرهنگینیزاهمیتشایانیدارد.برخاستندیناسالمازشبهجزیرهعربستان
وقرارداشتنبیتاهللالحرامدرمکهوآرامگاهحضرتمحمد(ص)درشهرمدینه،اینکشوررااز
نظر تاریخی ،در موقعیتی قرار داده است که در نظر بسیاری از مسلمانان جهان ،به خصوص
مسلمانانخارجازمنطقهخلیج فارس،جلوهگاهاسالماست.حکامسعودیضمناینکهساالنه
مبالغهنگفتیازاینبابتبهدستمیآورند،نقشمیزبانمسلمانانونگهبانانحرمینشریفینرا
نیز بازی کرده ،از این طریق برای حاکمیت خود اعتبار و امتیاز تحصیل میکنند و از پرستیژ
بینالمللیمناسبیبرخوردارمیگردند(عزتی.)37:7937،برنامههایتبلیغی،بهحاکمانسعودی

اینامکانرامیدهدتادرراستایجلبنظرمسلمانانونیلبهنقشرهبریجهانعرب،موفقتر
عملکنند.حضورزائرانخانهکعبهدراینمکان،ازیکسوبهلحاظمادیمبالغهنگفتیرابه
خزانهدولتواردمیسازدوازسویدیگر،ازنظرفرهنگی،احتیاجکشورهایمسلمانبهاین
مکانمقدسازدیدگاهمذهبی،بینشیهمراهبااحترامبرایعربستانسعودیبهارمغانآورده-
است(بحرانی .)724:7917،
ژنوم بحران مشروعیت ،قبیلهگرایی و فرقهمحوری

بحرانمشروعیتبهوضعیتیاطالقمیشودکهاجماعموجودبرسرحقانیتمبانیحاکمیت،
مطلوبیت شیوه زمامداری و مقبولیت زمامداران شکسته شود ،درچنین شرایطی جامعه دچار
چندپارگی و از همگسیختگی شده ،گروه حاکم با فراهم شدن زمینههای عدم تمکین نسبت به
قوانین و فرامین حکومتی مجبور میشود تا با گروههای مدعی قبضه اقتدار به رقابت و حتی ستیز
بپردازد .این بحران ناشی از ناتوانی دولت در تأسیس حکومت مبتنی بر اقتدار مشروع است
(نوروزیودیگران.)44-49:7914،دولت عربستان نیز به واسطه ساخت و بافت نظام سیاسی و
مشابهتهای موجود با کشورهای درگیر بحران مشروعیت با چنین بحرانی مواجه است.دولت
سعودیمشروعیتخودراتاکنونازطریقابزارهایمختلفیهمچونقبیلهگرایی،اسالم،گسترش
دیوانساالری دولتی و تالش برای برقراری یک نظام رفاهی و ارائه سایر یارانهها ،تطمیعها و

کمکهای گوناگون توجیه کرده است.اما در هزاره سوم میالدیو در عصر انفجار اطالعات،
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اینمواردنمیتواندتماممطالباتمردماینکشورراپاسخگوباشدوتعریفخواستهای جدید
وهمچنینبازتعریفمطالباتمذکور،موانعیبرسرراهبنیادهایمشروعیتیابی حکومتعربستان
بهوجودآورده است (نوروزی و دیگران .)471 :7914 ،رژیم آل سعود در برخی موارد جهت
ماندگاریدرقدرتازسیاست«تفرقهبیندازوحکومتکن»بهره میبرند.وجودقبایلمتعدددر
عربستانباعثشدهاستکهاوالًحکومتباایجاداختالفبینقبایلوتفرقهافکنی،ضرورت
وجودوبقایخودراتوجیهنماید؛چراکهبایدحکومتیبرایممانعتازتجاوزبهقبایلدیگر
وجودداشتهباشد،ازجانبدیگردرصورتبروزاختالف،بهعنوانحکمومیانجیمیتواندمیان
آنهاعملنماید.ثانیاً،نگرانیقبایلنسبتبهتفوقوتسلطاحتمالیقبایلدیگر،مانعازمشارکت
در اعتراضاتعلیه حکام و بهعبارتدیگر،باعثتقویتمحافظهکاری میشود؛زیرا شکست
اعتراضهایادستیابیقبیلهرقیببهقدرت،ممکناستقبیلهراازامتیازاتموجودمحرومسازد.
ثالثاً،بسیاریازسرانقبایل،روابطویژهایباحکامسعودیدارندودرمقابلخدماتیهمانند
اطاعتوحمایتاعضایقبیلهکهبهدولتعرضهمیکنند،امتیازاتیرانیزبدستمیآورند.براین
اساس،ازوضعموجودوتداومآنمنتفعمیشوندوضرورتینمیبیننددربازیسیاسیایوارد
گردندکهسودوزیانشنامعلوماست(قاسمی.)23:7937،
ژنوم بحران هویت

بحران هویت در میان جامعه عربستان ،به واسطه اینکه این جامعه یک پا در سنتهایعربی -
اسالمی نشأت گرفته از حاکمیت آل سعود و وهابیت دارد و از سوی دیگر یک پای دیگر در
مدرنیته ناشی از درآمدهای نفتی و نوسازی داد،بهطرزملموسی مشاهده میشود .نگرانیاز بابت
ضرورت حفظ این سنتها و در مقابل تالشجهتدستیابی به چارچوبهایمدرن به این بحران
دامن زده است.این مسئله ریشه در افزایش آگاهیهایسیاسی مردم عربستان دارد ،ضمن این که
باتوجه به سازوکارهای مدرن حکمرانی سیاسی ،دیگرشیوه حکومتپدرساالری قابلیت هویت
بخشی به جامعه عربستان را ندارد و حتی شاید با قرائتهای جدید دینی نیز همخوانینداشته باشد،
در چنین فضایی تالش در جهت بازیابی هویتی که دیگر باید رنگ و بویمدرن و البته همخوان با
آموزههای دینی مردم این کشور داشته باشد ،منجر به اعتراض و رد هویت پیشین میگردد
(منزوی .)41-41:7911،عالوه بر این ،تأثیرگذاری تحوالت سایر کشورهای عربی منطقه در
اوضاع عربستان ،در تالش مردم این کشور در بازیابی هویت بیتأثیر نبوده است و در واقع
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جنبشهای اسالمگرا در منطقه و همچنین عربستان منعکسکننده مشکالت عمیق سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی هستند و شاید پاسخگوی بحران هویت جامعه خود باشند و طبیعتاً جامعه
عربستان نیزخارجازشمولیتاینوضعیتنیست(منزوی .)43:7911،

ژنوم جمعیت

جمعیتعربستانبالغبر 41173197نفراستکهازاینتعداد 4411111نفرغیربومیانو
خارجیانتشکیلمیدهند91/4.درصدازاینجمعیتزیر72سال43/2،درصد74تا12سالو
 4/2درصدراباالی 14سالتشکیلمیدهند.میانگینسنیجمعیتعربستان 47/2سالبودهکه
این میانگین در مردان  44/3سال و در زنان  73/2سال تخمین زده میشود .رشد جمعیت در
عربستان4/71درصدومیزانتولدبراساستخمینسال4111به4392تولددرهزارنفرومیزان
وفات4/41در7111نفربالغمیگردد(اسالمی.)79:7932،جمعیت شیعیان درعربستان سعودی
بین 74الی 41درصد برآورد میشود که عمدتاً دراستانهای شرقی و غنی از نفت کشورمتمرکز
هستند .شیعیان همواره جزء گروههایناراضی ومعترض عربستان بودهاند.در دهههای 7311و
7311شیعیان عربستان بارویکردی نظامی برانقالب اصرار داشتند ،منتها بهتدریج از دهه 7331به
بعد به سمت تأکیدبر دموکراسی ،پلورالیسمو حقوق برابر گرایش یافتهاند.بهطور کلی شیعیان از
زمان تأسیس پادشاهی سعودی دراین کشور مورد تبعیض واقعشدهاند .اگرچه در زمان ملک
عبداهلل دولت گامهایی را در جهت بهبود روابط بینمذاهبشیعی و سنی برداشت ،اما اقدامات
صورت گرفته بسیار محدود بوده و در نتیجه ،تنشها در اینزمینه درحال فزونی گرفتن هستند.
شیعیان در عربستان کمتر در مشاغل رسمی بهکار گرفتهمیشوند ،دانشآموزان ازبرخوردهای
خصومتآمیز معلمان سنی مذهب شاکی هستند،فرصتهای شغلی در نهادهایی همچون پلیس و
ارتش برای شیعیان بسیار محدود هستند و اگرفردی نیز در چنین نهادهایی بهکار گرفته شود،
چشمانداز ارتقایشغلی آن بسیار محدود خواهدبود .عالوه بر این ،شیعیان در برگزاری مراسم
مذهبی خود با محدودیت جدیمواجههستند).(Inrenational Crisis Group, 2005: 1-3در کشور
عربستان انتشار کتابها،سرودها ،نوارها و سیدیهای مذهبی شیعی ممنوع است و در اختیار
داشتن آنها مجازاتبهدنبال خواهد داشت.در این کشور نه تنهاآموزش تعالیم وهابی بر آنها
دستکم 41درصد ازدانشگاههایکشور ممنوع

تحمیل میگردد.عالوه بر این ،ورود شیعیاندر
است .در این کشور هیچ قاضی شیعه مذهبی وجود

ندارد )2011: 154

 .(Mossalanejad,در
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واکنشنسبت به تبعیضهایی که در خصوص آنها صورت میگیرد ،برخی از شیعیان براصل
برابریشهروندی ومخالفت با فرقهگرایی تأکید دارند .توفیق السیف 7که یکی ازجامعهشناسان
بهنام شیعه در عربستانمحسوبمیگردد ،دیدگاههای فرقهگرایانه در مراسممذهبی ،منابع درسی
و تلویزیون عربستان را مورد انتقاد قرار داده است و حتی خواهان تصویب قوانینی در جهت
جلوگیری و ممنوعیت چنین برنامههایی شده است .در کلعمدهمتفکرین شیعه نسبت به استفاده
فرقهگرایی انتقاد دارند .از نظر آنها این رویکردابزاری در دستدولت است که حتی
سیاسی از 
برای شهروندان اهل سنت نیز مضر است .یکی ازمهمترین استداللهای آنها جهت اثباتسیاسی
بودن فرقهگرایی به موضوع ایران مربوط میشود.بسیاری از شیعیان بیان میدارند که چرا حکومت
فقطبعد از انقالب 7313شیعیان را به ارتباطبا ایران متهم میکند ،در حالیکه شیعیان قبل از این
تاریخ نیز در عربستان میزیستند و چنین اتهامی متوجه آنها نبوده است .برخی دیگر چنین
رویکردی علیه شیعیان را به مانندمسئله زنان،بهعنوان ابزاری در دست حکومت برای تشدید
اختالفات فرقهای میدانند).(Meijer &Aarts, 2012: 21-22
وهابیت

دین و بهتبع آن روحانیت از جمله مبانی موجبه و اولیه مشروعیت آلسعود هستند که به اعتقاد
بسیاری از محققین اصلیترین منبع مشروعیت آلسعود در گذشته و حال بهشمار میرود.وهابیت
در عربستان را میتوان شیشه عمر آل سعود و بهمثابه خون در رگهای آن در نظرگرفت .در حالی
که هرگونه مباحثه و گفتگوی عقلی وکالمی راجع به اعتقادات و اصول دین در این سرزمین
حرام است ،سیاست نیز شدیداًتحت تأثیر چنین فضایی است).(Enayat & Raki, 2012: 23-27در
واقع ،این نظام پادشاهی بر پایه مصالحه میان شورای شیخ و شورای سعود بنیانگذاریشد و کشور
با دو بال نخبگان قدرت ،یعنی آلسعود به عنوان حاکمیت سیاسی و وهابیت بهعنوان حافظ
هنجارهای بنیادگرایی اسالمی اداره میگردد (اعالیی .)11 :7937 ،جریان وهابیت ریشه در
جریانهای مذهبی گذشته در تاریخ اسالم دارد .روحیهها ،روشها و عقاید آن چیز جدید و
بیسابقهای نیست .تنها تفاوت در این است که در وضعیت مناسب جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی

نجد ،آلسعود برخالف جریانهای قبلی توانستند روی کار بیایند .در حال حاضر نیز در سطح
خطمشیها که آکنده از جزمیت و جمود ،قشریگری و
جهان اسالم این نوع روحیهها ،بینشها و 
1. Tawfiq Al-Sayf
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سطحی نگری و جزئی وفرعینگری است ،بشدت رایج است.وهابیان با هرگونه گرایشهای
عقلی ،فلسفی و منطقی و تصوف و عرفان و تأویل و تفسیر قرآن و با هر روشو شیوهای که از
ظاهر فراتر روند،مخالفهستند و آنها را بهعنوان بدعت تحریم میکنندوگفتمانخودرادر
تقابلبادیگرقرائتهامخصوصاشیعهمفصلبندینمودهاند).(Encyclopædia, Britannica: 2012
با وجود این ،نباید چنین پنداشت که فضای مذهبی موجود در کشور تنها در خدمت اعطاء
مشروعیت به حکومتمیباشد؛ چرا که کارکردهای دیگری نیز برای آن متصور است .بهعنوان
مثال نهاد دینی با استناد به قرآن وسنت هر نوع فعالیت حزبی را ممنوع و مخالف شرع معرفیمی-
عالقهای به کار سیاسی در قالب احزاب از خودنشان

کند و مردم نیز با تأثیرپذیری از این اصل
نمیدهند .عالوه بر این ،اعتبار بخشی به برخی از اقدامات جنجالبرانگیز دولت نیز یکی از
کارکردهای اصلی دستگاه روحانیت در عربستان بهشمار میرود(عنایت.)41-43:7937،
ژنومهای جغرافیایی اثرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تکثر قومی و تنوع زبانی

گرچهبیشترحرکتهایتجزیهطلبانهدرمحدودهسرزمینیکشورهامحصوراست،امازمانی
کهحکومتهانتوانندبهنیازهاوتقاضاهاپاسخمثبتدهندویانتوانندبهطریقمناسببهسرکوب
یا مهار تجزیهطلبانه اقدام کنند ،گرایش به کسب حمایت خارجی بویژه از سوی کشورهای
همسایه و گروههایی که به آنها وابستگی قومی ،نژادی یا مشترکات فرهنگی دارند ،تقویت
میشود.اتحادبینگروههایمحلیوناحیهای ناراضی وبازیگرانخارجیموجبدرهمبافته

شدنتهدیداتداخلیوخارجیمیشودومدیریتامنیتملیرابامشکلمواجهمیسازد.ایران
بهطور طبیعی دارای تکثر قومی است و یکی از ناهمگنترین کشورهای خاورمیانه بهحساب
میآید.تنوع فرهنگیو قومیازویژگیهایجامعهایران استبهنحویکهایرانازنقطه نظر

ناهمگنیزبانیدرشماردهکشورنخستدنیاواولینکشورازایننظردرجهاناسالمشمرده
میشودوبارهادرطولحیاتسیاسیخودشاهداوجگیریتنشهاییبامنشأقومیبودهاست.
بهایندلیلبایدبهدنبالشناساییوطبقهبندیظرفیتهایمثبتومنفیاینژنوارائهراهکارهایی
دراینزمینهبود(خلیلیوهمکاران .)714:7934،
قدرت نرم و ژئوکالچر

قدرتنرمهرکشورازسهمنبعمهمنشأتمیگیرد:فرهنگ(بخشهاییکهبرایدیگران
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جذاباست)؛ارزشهایسیاسی(زمانیکهمنطبقباافکارعمومیداخلوخارجباشد)؛سیاست

خارجی(زمانیکهمشروعواخالقیتلقیشود)(خلیلیوهمکاران.)44:7939،پیوندهایقومی،
مذهبیوزبانیباکشورهایهمجوار،شبکههایخبریورسانهایمانندالعالم،جامجم،پرستی

وی،ظرفیتباالیتوریستپذیری،قرابتمذهبیبا 74کشورخاورمیانه،مهدتشیعومرکزیت
جهانشیعه،تمدنوفرهنگایرانی-اسالمی،دیناسالموانقالباسالمی،دیپلماسیرسانهایو
دیجیتال ،هویت ملی و فرامرزی و زبان فارسی از جمله ظرفیتهای قدرت نرم ایران بهشمار
میروند .شایان ذکر است که ایران بیشترین میزان قدرت نرمافزاری را در منطقه ژئوپلیتیک

اوراسیایمرکزیبهمیزان 11/41درصددارد(حقپناه.)414:7931،نمایشوترویجارزشهای
فرهنگیمشترکایرانباملتهایمنطقهخاورمیانهواوراسیاوتأثیرگذاریبرنخبگانعلمی-
فرهنگیکشورهایاینمناطقوهمچنینفراهمساختنبستروزمینهالزمبرایبرقراریتماسبا
افکار عمومی این کشورها از جمله مواردی هستند که با به کارگیری هویت و تمدن ایرانی
میتوانند به تقویت دیپلماسی عمومی ایران کمک نمایند .بهطورکلی مؤلفه تمدن و فرهنگ

ایرانی -اسالمیدرابعادداخلیوخارجیحائزاهمیتاست.دربعدداخلیگرچهایراندارای
اقوام و زیرمجموعههای متفاوتی است ،منتها هویت مشترک فرهنگی ،زبانی و تمدنی موجب
اتحاددراینکشورشدهاست.دربُعدخارجینیزتقویتعناصرتمدنایرانیهمچوناسطورهها،
آیینهایکهن،زبانوفرهنگبویژهدرمناطقیکهدرحوزهتمدنیایرانقراردارند،میتواند
موجبهمبستگیبیشترمیانمردماناینمناطقشود.ازجملهمهمترینآیینهایایرانیکهبرای
برنامهریزیدرجهتتقویتوجههایرانیوقدرتنرمایراندرجهانمناسباست،نوروزاست
کهاولینومهمتریندستاورد،ثبتنوروزبهعنوانمیراثجهانیدریونسکوبود.یکیدیگراز
مصادیقتمدنایرانیبهدستاوردهایتاریخیمربوطمیشود.ایرانیانحتیدردورههاییکهبه
دالیلسیاسیازاقوامدیگرشکستخوردهاندبهعلتغنایعناصرفرهنگیوعقالنیتحاکمبر
رفتارتوانستهاند،ازنظرفرهنگیدراقواممهاجرتأثیربگذارندوآنانرابهفرهنگخودجذب
نمایند.بهعنواننمونهمیتوانبهتاثیراقواممغولدردورانحملهبهایراناشارهکرد(داداندیش
واحدی .)742:7931،
پیشینه تاریخی -فرهنگی

پیشینهدولتدرفضایجغرافیاییفالتایرانبهاوایلقرنهشتمپیشازمیالدبازمیگردد.
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شرایطاجتماعی،فرهنگی،سیاسیوامنیتیباعثشدکهاقوامایرانیمتحدشوندونخستیندولت
فراگیر را با نام دولت ماد و به مرکزیت هگمتانه تشکیل دهند (حافظنیا .)71 :7917 ،منظومه
فرهنگیایرانمحصولچندهزارسالهملتیکهنوبرآیندتعاملجمعیگروههایقومیاستکه
هویتفرهنگیایرانرا شکل بخشیدهاندوهریک بهسهم خودبرآنالیههایی گوناگون با
مولفههایمثبتومنفیافزودهاندودراینهویتکالنفرهنگیمستحیلوخودبخشیازآن
شدهاند.ازاینرو،هویتفرهنگیایرانچترگستردهوفراگیریاستکههمهاقواموگروههای
قومیرا در خود جایدادهاست.ازویژگیهایتاریخیایرانمیتوان به تنوعاتفرهنگی و
اجتماعیاشارهکردکهبااینوجودهمهگروههادراغلبادوارتاریخیبایکدیگرهمزیستی
مسالمتآمیزداشتهاندوهویتِایرانیبودن،آنهارادرصفمتحدیقراردادهاست.درواقع
ایرانیانمردمیهستندکهبادیگرانتفاوتفاحشیدارند؛آنانازپیوندنژادهایمختلفبهوجود
آمدهاند،اماهویتخودرانگهداشتهاند.اینقوماندیشههاومنافعخودرابههمپیوستهوبههم
تنیدهاندبهنحویکههریکازآنتاروپودمیتواندکشیدهودرازشودبدونآنکهبهیکدیگر
گرهبخورند(ترابی .)771:7911،
ژئوپلیتیک شیعه

بعدازاشغالعراقدرسال،4119برخیمعتقدبهشکلگیریژئوپلیتیکشیعهدرمقابلبا
ژئوپلیتیک سنی هستند و مدعی این مسئلهاند که ایران به عنوان قویترین کشور شیعی منطقه
خاورمیانهبهدنبالاستفادهازاینواقعیتجهتپیشبرداهدافومنافعملیخوداست.متعاقب
طرحایندیدگاهکههمازسویبرخیاز سیاستگذارانوهمکارشناسانمطرحشدهاست،
احیایشیعهنویددهندهشکلگیرییکخاورمیانهجدیدحولمحورشکافمذهبیشیعهوسنی
است(پوراحمدیوجمالی.)3:7911،درزمینهژئوپلیتیکشیعهدیدگاههایمتفاوتیوجوددارد
بهگونهایکهبرخیازآنتحتعنوانپروژه،گروهیدیگرتحتعنوانپروسهوگروهیدیگر
آنراپروسهایدرپسیکپروژهمیدانند.براساسنگرشپروژههاللشیعه،ایجادژئوپلیتیک
نوین تشیع یا هالل شیعی پروژه هدفدار با طراحی مشخص و در راستای دستیابی به اهداف
خاصیدرمنطقهطرحریزیوتدوینشدهاست.دراینچارچوبچهارنگرشپروژهمحوربه
هاللشیعهمطرحشدهاست.نگرشاول،اندیشهکسبقدرتهژمونیکتوسطایرانرامطرح
میسازد.براساسایننگرشهاللشیعییکپروژهواقعیاستکهدرپرتوتحوالتجدید
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خاورمیانهبهوجودآمدهاست.درواقعتحوالتمنطقهایبویژهدرعراقوسوریهسببخیزش
دوبارهایرانباتکیهبرایدئولوژیوملیگراییشدهوهژمونیمنطقهایرابهمرکزیتایرانو
مذهبشیعهازبینالنهرینتاحوزهخزرواسیایمرکزیدرقالبژئوپلیتیکشیعهبهوجودآورده

است(عبدیوهمکاران .)741-741:7931،نگرشدوم،شبحهاللشیعیرامطرحمیکندو
معتقداستپروژهامریکاییایجادشبحهاللشیعهدرخاورمیانهدرراستایمنافعامریکادرمنطقه
ساختهشدهاست.نگرشسوم،معتقداستکههاللشیعیپروژهایاستکهباهمکاریواتحاد
شیعیان،امریکاواسراییلجهتنابودیاهلسنتطراحیشدهودرحالاجرااست.برایناساس
قدرتگرفتنشیعیاندرعراقبخشیازنیاتامریکادرقبالجهاناسالمپسازحادثه77سپتامبر
بودهاستتاعراقراازچنگاسالمواقعیدرآوردهوبهدستشیعیانبدهد.نگرشچهارم،
معتقد به سناریونویسی اعراب در بحرانسازی است .بر اساس این رویکرد طرح هالل شیعی،
سناریو یا پروژه عربی بوده که در راستای برخی دولتهای عربی منطقه تدوین شده است
(جاودانیمقدم.)71-79:7911،
موقعیت ژئواستراتژیک و محوریت در نظریات ژئوپلیتیک
براساسنظریهمکیندر،شمالایرانبخشیازناحیهمحوریومهمهارتلند ودیگرقسمتها
جزهاللداخلی(حاشیهای)است(زینالعابدین.)44:7913،براساسنظریهاسپایکمن،ایراندر
محدودهریملندقراردارد.بهنظراواینمنطقهامکانترکیبقدرتزمینیودریاییرابهترفراهم
مینماید.ازدیگرسو،بیشترینمنابعانسانیوآسانیارتباطدراینبخشازجهانوجوددارد
(عزتی .)72:7911،
تنگه استراتژیک هرمز و داشتن سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان
در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز و برخورداری از موقعیت گذرگاهی ،ایران را به
بهترینگلوگاهاقتصادیوانرژیجهانمسلطگردانیدهاست.اهمیتاستراتزیکتنگههرمز،به
میزانیاستکهدراینبارهگفتهاندکهتنگههرمزممکناستمارادریکجنگزودهنگام

گرفتار کند .در صورت وقوع ،عوامل مختلف نظیر جغرافیا ،انرژی ،اقتصاد و امنیت در هم
میآمیزدوموقعیتحساسیرابوجودمیآورند.یکیدیگرازویژگیهایمنحصربه فردایران،

دارابودنمرزهایطوالنیباخلیجفارسودریایعماناستکهایرانرابهآبهایآزادمتصل
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مینمایدوبهتعبیراسپایکمن،ایرانازموقعیتبحرینیزبرخورداراست.دراختیارداشتنچنین

ویژگیمهمی،ایرانرانسبتبهدیگرکشورهایهمسایهوحتیجنوبغربیاسیامتمایزکرده
است (گلوردی .)77 :7913 ،موقعیت خلیج فارس و دریای عمان درجنوب ،بهترین و
مطمئنترینموقعیتسیاسیرابرایمرزهایجنوبیفراهمآوردهاست(اخباری.)713:7911،

تحلیل سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی براساس الگوی تقابل کد/ژنومهای
دو بازیگر
حوزهای است که متضمن اقدامات ،واکنشها و تعامالت میان بازیگران
سیاست خارجی  
مگیراندرمرزمیاندو
آستانهایاست؛بهاینمعناکهتصمی 

دولتیاست.سیاستخارجیفعالیتی
عرصهسیاستهایداخلیدولتومحیطخارجیقراردارندکهوظیفهآنهابرقراریتعادلمیان
ایندوحیطهاست(.)Newnham, 1998: 179سیاستخارجیمتضمنِپیگیریهوشمندانهاهدافِ
بازیگر از طریق رفتارهای گزینشی سیاست خارجی است (1983: 274
تهاست (2014
سیاست خارجی هنر ایجاد اولوی 

نرو،
 .)Hermann,از ای 

یکه از طرف یک جامعه
 .)Kissinger,کسان 

یدهند کهمحیطداخلییاخارجیرادگرگون
یگیرند،اینعملرابدانعلتانجامم 
تصمیمم 
آنراحفظنمایندویاقواعد،ساختارهاوسودوزیانهاییراکهبهیکمجموعهخاص
سازندیا 
یبخشند یاازآنناشیمیشود،بایکدیگرتنظیمکنند (هالستی.)477:7919،از
روابطویژگیم 
حوزهای از تعامالت سیاسی است که از ژئوپلیتیک متأثر میشود
طرفی سیاست خارجی  
(سجادپور .)744 :7919،شالودههای اصلی سیاست خارجی دولت سعودی در جریان توسعه و
استحکام قدرت این خاندان در سراسر مناطقی که اینک پادشاهی عربستان سعودی نامیده
میشود،ریختهشد).(Wilson & Graham, 1994: 88نظربهعدموقوعهرگونهدگرگونیاساسی

درداخلپادشاهیعربستان،اصولسیاستخارجیاینکشورنسبتاًثابتباقیماندهاست.حالآن
که رهیافتهای تحصیلِ اهداف شاهد دگرگونیهایی بوده است .بهعنوان شاهدی براین مدعا
"گِردنانمن"7معتقداستکهدوهدفاصلیحاکمانسعودیدرحیطهسیاستخارجیعبارت-
اندازیکیامنیتداخلیودیگریامنیتخارجی.بهعالوهراهپیگیریهدفدومازنظرویتا
حدودزیادیتوسطهدفاولتعیینمیشود).(Nonneman, 2005اگرچه دو هدف غیر اِعالنیِ
مذکور از جایگاه محوری در نگرش سعودی به سیاست خارجی برخوردارند ،میتوان چهار
1. Gerd Nonneman
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هدفاصلی سیاست خارجی عربستان را چنین خالصه کرد :
.7رشد وتوسعۀ اقتصادی،حفظ تمامیت ارضی وحاکمیت ملی؛
.4تقویت وتحکیم همبستگی عربی-اسالمی با محوریت عربستان سعودی وحمایتسیاسی
و اقتصادی از اقلیتهای همسوباایدئولوژی این کشور؛
 .9همکاری باقدرتهای بینالمللی ومنطقهایجهت حفظ وضع موجود وپیشبرد فرآیند
صلح ـالبتهبهزعمآنهاـدرمنطقۀ خاورمیانه؛
 .2حفظ جایگاه برترعربستان دربازارهای جهانی نفت وپیشگیری ازکاهش شدیدقیمتها
(احمدیان.)44:7913،
رویکرد اصلی عربستان سعودی در خصوص تحوالت منطقهای ،سیاست حفظ وضع موجود
بود،اما موج تحوالت عربی ،محیط پیرامونی عربستان را درمحاصره دگرگونیهایی قرارداد که
برآیند آن سقوط مصر ،متحد کلیدی محورسازش عربی ،چالش درحوزههای حیاتی چون بحرین
ویمن ،تقابل با موج دموکراسیخواهی و بحرانهای پراکنده در بعد داخلی بود که تأثیراتی را بر
جایگاه عربستان بهعنوان بازیگری مهم درمنطقه برجای گذاشت.یکی ازدالیل عربستان برای
سلفیگری است .امری

مداخله درکشورهایمنطقه ،ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه
که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است .عربستان با استفاده ازاین فاکتور درتالش است تا با نشان
دادن تقابل شیعی و سنی وحمایت از اکثریت سنی ضمن مهار مخالفان داخلی و حفظ همبستگی
میان آنها ،حمایت خود را از مخالفان دولت سوریهدرمنطقهودرنتیجهکاهشنفوذایراندر
منطقهابراز دارد(کرمی.)72:7934،درواقع،عربستان برای تضعیف یکی از همپیمانان اصلی
ایران در منطقه ،عمالً وارد جنگیتمام عیارِ نیابتی در خاک سوریه شده است به گونهای که با
حمایتهای این کشور و برخیدیگرازکشورهای منطقه و ورود گروههای افراطی القاعدهو
مسلح کردن تندروهای داخلیسوریه ،عمالً از بهار سال 4174شاهد جنگ فرقهای در این کشور
میان مخالفان داخلی و خارجی با دولتبشار اسد هستیم .عربستان تالشهای گستردهاینمودتا با
پیگیری فعالیتها وصندوقهای خیریه برای شورشیان سوریه کمکهای مالی جمعآوری کند و
این درحالی استکه هرگونه فعالیت خیریه غیردولتی درعربستان حتی زیر نظرشیخ محمدالعریفی
ممنوع است.درپیگیری اهداف اعالنی و اِعمالی سیاست خارجی عربستان ،اولویتهای کامالً
مشخصی دنبال میشود.این اولویتها بهترتیب اهمیت عبارتاند از:شبه جزیرۀ عربستان،جهان
عرب ،جهان اسالم وسپسعرصۀبینالمللی.ریاض تهدید علیه محور نخست راتهدید علیه امنیت
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ملی خود قلمدادمیکندو حاضر است برای پیشگیری از آن به جنگ متوسل شود.میزبانی از
ائتالف بینالملل بهمنظور اخراج نیروهای عراقی ازکویت ،لشکرکشی به یمنبرای کمک به
رژیم صالح در سرکوب حوثیها و ورود نیروهای سعودی به بحرین درقالب سپرجزیره دراین
مقوله قابل تبیین است(احمدیانوزارع.)11:7931،

وقوع جنگ کوبانی در نتیجه حمله گروه داعش به این شهر منجر به تقابل بیشتر ایران و
عربستانگردید.بهطوریکهایرانهمدرعرصهنظریوهمدرعرصهعملیبرایحفظتمامیت
ینماید.ایندرحالیاستکهعربستانسعودی،تقویت
ارضیسوریهومقابلهباداعشفعالیتم 
گروهداعشوبهخطرانداختنامنیتحکومتسوریهرادنبالمینماید.اینوقایعنشاندهنده
روابطنزدیکایرانباسوریهبهعنوانیکیازکشورهایمحورمقاومتاسالمیاستکهازنظر
هویتی -امنیتیوژئوپلیتیکفوقالعادهحائزاهمیتاست.رابطه ایران باکشور سوریه درمقطع
قبل و بعد از انقالب اسالمی همواره حائز اهمیت بوده و درچارچوب یک رابطه استراتژیک
تعریف شدهاست.این روابط قبل از پیروزی انقالب اسالمی به جزء درمقاطع استثنایی همواره در
سطح پایین قرار داشته و بافراز ونشیبهای فراوانی همراه بوده است.بعدازانقالب،در ادامه
روابط دوجانبه و در زمان جنگ ایران وعراق ،سوریه به دلیل اختالف نظرهای شدیدی که با
حکومت صدام داشت ،همواره از ایران پشتیبانی و حمایتمیکرد و ایران نیز امتیازهای تجاری
قابلت توجهی به سوریه اعطا میکرد که از جمله آن میتوان به صادراتیک میلیارد دالر نفت
خام به سوریه اشاره کرد(سعیدی.)791:7914،ازنگاه تهران ،سوریه بهعنوان دروازهاستراتژیک
به سوی جهان عرب،ابرازوجوددرمقابلعربستان ،سدی در برابر قدرت امریکا واسراییل و
همچنینبهعنوان پل ارتباطی مهمبهعنوانحلقهمیانیمحورمقاومتاسالمیجهت دسترسی به
میکند.ازجمله عوامل مهم دیگری که منجر به حمایت ایران از دولت سوریه
حزباهلل لبنان عمل 
میگردد ،عبارتانداز :
.7موقعیت جغرافیایی سوریه اهمیت استراتژیک دارد؛ چراکه اوالً سوریه درمنطقه خاورمیانه
قراردارد ثانیاً این کشور درسواحل شرقی دریای مدیترانه قرارگرفته و از  711کیلومترساحل
برخوردار است و در نهایت همسایگی این کشور با فلسطین اشغالی و اسرائیل ،لبنان ،ترکیه وعراق
اهمیت استراتژیک سوریه را بسیار باال برده است.دلیلی دیگر برای اهمیت استراتژیک این کشور
نزد بازیگران بینالمللی ،توانایی سوریه برای انتقال انرژی کشورهای ایران وعراق ازطریق بنادر
بانیاس و طرطوس درساحل مدیترانه به سمت اروپاست(رائی .)9:7934،

پیوند کد و ژنگان ژئوپلیتیک در سیاست خارجی ...

111

.4سوریه از اولین کشورهایی بود که پس از انقالب سال  ،7313دولت جمهوری اسالمی
ایران را به رسمیت شناختومضافاینکه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از رژیم صدام
حمایت نکرد .بهعبارت دیگر از ابتدای شکلگیری جمهوری اسالمی ،دولت سوریه همواره
روابط نزدیک وهمکاریجویانهای با ایران داشته است .
.9سوریه تنها کشور عربی است که در خط مقدم مبارزه با اسرائیلایستاده وپیمان صلح با
اسرائیل را برخالف اردن و مصر امضاء نکرده است.سوریه و اسرائیل از7311تاکنون در جنگ
سرمیبرندکه این رفتار به معنای بازی درپازلجمهوری اسالمی ایران قلمداد میگردد

سرد به
(کاویانیرادوهمکاران .)1:7934،
.2سوریه بهعنوان عقبه محور مقاومت محسوب میگردد ،فروپاشی نظام سوریه به معنای قطع
رابطه ایران با عقبه مقاومت در لبنان و فلسطین به شمار میرود که تنها نتیجه آن پیروزی ایاالت
متحده واسرائیل برتنها کشورعربی است که همچنان به مقاومت معتقداست .همچنینعربستان
سعودیباتضعیفسوریهمیتواندفشارسیاسیوامنیتیبیشتریبرایرانراافزایشدهد .
.4پنجمین عامل ،بهساختار اجتماعی و جریانشناختی سوریه مربوط میشود.بدین معنا که
یکی از جریانهای مهم سوریه ماهیت سلفی دارد که مورد حمایت عربستان سعودی است و
حاکمیت این جریان در سوریه میتواند منجر به تقویت جریان ضد شیعی در عراق ،ایران و
علویان حاکم برسوریه گردد(پورطالب .)4:7937،
.1ششمینعامل مهم ،توجه جمهوری اسالمی ایران به یک سیاست منطقهای فعال و مؤثر برای
بازگشت به مؤلفه ژئوپلیتیکی است.مسئله محوری در این خصوص ،تالش ایرانبرای پیادهسازی
الگوی امنیت منطقهای بوده که به طور طبیعی در تعارض با منافع برخی بازیگران منطقه نظیر
عربستان است.درواقع جمهوری اسالمی ایران برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود به سمت
ساختارهای منطقهای حرکت کرده است تا ضمن کسب بهرهگیری از فرصتهای بینالمللیو
منطقهای امکان بهحداقل رساندن تهدیدات امنیتی خود راپیداکند.
ازسویدیگردرموردرویکردعربستاندرسوریهوتقابلژئوپلیتیکباایرانمیتوانگفت
کهاهمیت تغییرات ساختاری در سوریه برای عربستان در دوسطح ژئوپلیتیک وایدئولوژیک
مطرح است .در بعد ایدئولوژیک ،سعودیها همواره سوریه را به دلیل حمایت از گروههای
مقاومت که به عقیده آنهاسیاست حفظ وضع موجود را به خطرانداختهو مقاومت را درمنطقه
گسترش میدهد ،متهم نموده و این کشور را خطری برای منافع و آینده پادشاهیهای محافظه
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کار 7میبیند .دربعد ژئوپلیتیکیواتخاذکدژئوپلیتیکمنطقهای نیز اهمیت تغییر درسوریه ازدو
منظرارزیابی میگردد:موازنه منطقهای با ایران و مداخالت سوریه درحوزههای نفوذ عربستان در
لبنان و فلسطین (کاویانی رادو همکاران .)79:7934 ،در زمینه موازنه منطقهای ،حمایتهای
سیاسی -امنیتی و ژئوپلیتیکی امریکا از عربستان محور اصلی شکلگیری تضادهای ژئوپلیتیکی
جدید و برهم زدن توازن قدرت منطقهای محسوب میشود .الگوی رفتاری عربستان نیز نشان
میدهد که دولت آن کشور قصد ندارد تا اجازه بدهد که تحول قدرت منطقهای ایران ادامه یافته

وارتقای نقش امنیتی این کشور تداوم یابد(ترابی.)71:7931،بهطورمشخص عربستان سعودی،
سوریه را ازدریچه رقابتهای منطقهای با ایران نگاه میکند و به همین دلیل در مقابل نظام بشار
اسدگامبرمیدارد تا نفوذ ایران را در این منطقه کاهش داده و ازگسترش هالل شیعی بکاهد.از
دیگردالیل عربستان سعودی جهت مداخله در سوریه و تقویت جبهه مخالفان بشاراسد ،ارائه
الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفیگری است ،امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی
است و به اقلیت علوی حاکم در مقابل اکثریت سنی برمیگردد.درواقع عربستان با استفاده از این
مؤلفه در تالش است تا با نشان دادن تقابل شیعه -سنی وحمایت از اکثریت سنی ضمن مهار
سنیهای سوریه ابرازدارد؛ امری
مخالفان داخلی و حفظ همبستگی میان آنها ،حمایت خود را از 
که به عربستان اجازه میدهد تا اعتبار مذهبی خود را به مخالفینداخلیاشیعنیوهابیونیکهدر
رسانههاوتلویزیونهایماهوارهایخواستارجهادهستند،نشاندهد(.)Madawi, 2012: 20
کدهایژئوپلیتیکعربستانسعودیدرکشوربحریننیزدرمقابلایرانقراردارد.عربستان
سعودی ،بحرین را به نوعی حیاط خلوت و منطقه نفوذ خود تعریف میکند و بر این اساس
خواستارحفظحاکمیتآلخلیفهدراینکشوراستوهیچگونهتغییروتحوالتسیاسیدرآن
رانمیپذیرد.سعودیهااصلیتریننقشرادرتأمینامنیترژیمآلخلیفهدارندودرمواردی

مانند اعترضات و بحرانهای داخلی از این رژیم حمایت کردهاند .این مسائل باعث تسلط
سعودیها بر بحرین و تصور آن بهعنوان منطقه تحت نفوذ خود شده است (اسدی و زارع،
 .)711:7931نکتهسومبهبافتجمعیتیبحرینبرمیگرددکهباجمعیتاکثریتشیعهمیتواند
برایکشورهایحوزهخلیجفارسخطرناکباشد.اهمیتایننکتهدرایناستکهدرعربستان
بافتهمبستهشیعیانوجودداردکهباشیعیانبحریندرارتباطاستوممکناستتحتالشعاع
حوادثبحرینقرارگیرد.ازسویدیگردررابطهبااهمیتبحرینبرایایرانبایدگفتکهاین
1. Conservative Monarchies
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کشورازنظرژئوپلیتیکیجایگاهخاصیداردوجزءهمسایگانودارایمرزآبیباایراناست.
مسئله مهم و تأثیرگذار دیگر در خصوص نوع رویکرد ایران در قبال تحوالت بحرین ،پیوند
مذهبیایرانباشیعیانبحریناستکهاکثریتجمعیتاینکشورراتشکیلمیدهند.منافعو
سیاستمنطقهایایراندرحوزهخلیجفارسورقابتهایآنباعربستانسعودینیزمؤلفهایمهم
دررویکردکشوراستوبهخصوصتهرانتحولدموکراتیکدرمنامهراباعثشکلگیری
نوعینظامسیاسی دربحرینقلمدادمیکندکهمیتواندروابطمناسبتریراباآنایجادنماید.
اهمیتژئوپلیتیکبحرینبرایایرانرامیتوانازمنظرمنافعوارزشهانیزموردتوجهقرارداد.
از لحاظ منافع ،بحرین در حوزه فوری سیاسی -امنیتی ایران در منطقه حساس خلیج فارس
قراردارد.حضورنیروهایسعودیدربحرینوحمایتامریکاازاینسیاست،باهدفتسلطو
کنترلجریانهایسیاسی– امنیتیدربحرینوکلمنطقهخلیجفارس،صورتگرفتهاست.این
سیاستعربستانمیتواندتوازنقدرتدرمنطقهخلیجفارسوجنوبغرباسیارابهضررایران
بههمبزند .دررفتارایرانوعربستاندرقبالهمدیگربایدبهایننکتهمهماشارهنمودکهتقابل
کد/ژنومهایآنهاتعیینکنندهنهاییرفتارایندودرقبالهمدیگراست .

تقابل کد /ژنومها و بروز رفتارهای دوگانه (ژئوپلیتیک و ژئوپاسیفیک)

منبع( :حیدری)441 :4931:
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درحالحاضر،نظامسیاسیعربستانسعودیمستبدتریننظامسیاسیمنطقهاستکهبهشدت
حقوق بشر ،حقوق زنان ،دموکراسی و آزادی بیان را نقض میکند .به همین علت یکی از
کشورهاییاستکهدرگیربحرانهایناشیازتحوالتعربیدرمنطقهخاورمیانهاستوسعی
داردبهنوعیازورودبحرانبهکشورشجلوگیریکند.بهعبارتدیگرعربستانسعودیبهطور
سنتییکیبازیگرمحافظهکاردرمنطقهبودهاستودررابطهباتحوالتبیداریاسالمیدرجهان
عرببهدنبالحذفتهدیداتوحفظامنیتخودشاست(.)Barzegar, 2012: 3بایداذعاننمود
کهآسیبپذیریهایعربستاندربرابررقبایمنطقهایازجملهایرانبرسوءبرداشت اینکشور
افزوده است .این آسیبپذیریها از جمله شامل اقلیتهای شیعی است که بهطور متراکمی بر
حوزهاستراتژیکیونفتخیزعربستاندرمجاورتخلیجفارسودروندیگرکشورهایعربی
خلیج فارس متمرکز هستند .وجود این اقلیتهای شیعی نظر به ایدئولوژی سیاسی بازیگری
همچونایراندرمنطقه،پادشاهیعربستانرادربرابرنفوذاینبازیگرآسیبپذیرکردهاستکه
بینالمللیبوده
اینآسیبپذیریهموارهیکیازدالیلترسدولتهاومقابلهجوییهادرسیاست 
است) .(Walt, 2009: 90-100
کشور یمن یکی دیگر از آوردگاهها تأثیر گذار بوده که رقابتهای ژئوپلیتیکی ایران و
عربستان در آن به چشم میخورد .در تحلیل حمله عربستان ،مؤلفههای هویت و موقعیت
ژئوپلیتیکنقشبرجستهایدارندبهگونهایکهآنچهیمنرابهسویآغازجنگداخلیسوق
میدهد ،رقابتعربستانسعودیسنیمذهببا ایران شیعیمذهبدرمنطقهاستویمننیزاز
اینقاعدهمستثنینیست.ازمنظرتاریخی،جنگداخلییمندرسال4113بهخاکعربستاننیز
کشیده شد و ریاض در پی نگرانی از هرگونه اقدام تهران برای کمک به براندازی صالح به
حمایت از وی ادامه داد .یکی از مهمترین دالیل تهاجم نظامی ائتالف تحت رهبری عربستان
سعودی،مسائلمرتبطبارقابتهایمنطقهای ایرانو عربستاناستواین رقابتها تمایلاین
کشورهابرایرهبریمنطقهراآشکارمیسازد(فیروزکالیی .)711:7932،
انرژییکیدیگرازکدهایتأثیرگذاردررقابتایرانوعربستاناست.بهطورکلیدرارزیابی
قیمتنفتورقابتهایژئوپلیتیکایرانوعربستاندرجنوبغرببایدگفتکهعربستاناز
درمنطقهآگاهیداردوبه همین دلیل از همه ابزار خود برای تزلزل این موقعیت

موقعیتبرترایران
میکند.عربستان نسبتبهاینموضوعآگاهیداردکه ایران دربسیاری از زمینهها قدرت
استفاده 
برتر منطقهای است.علوم پزشکی ،هستهای ودفاعی از برخی نقاط قوت ایران درمنطقه است که
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میتواندعربستانرابهچالشبکشاند.بنابراین،میتوانگفتکهکاهشقیمتنفتتامرز29دالر
صرفنظرازعواملاقتصادی،متأثرازتحوالتسیاسیمنطقهبویژهازسال4177بهبعداست؛زیرا
عربستاندرمقایسهباایراندرکشورهایسوریه،بحرینوعراقازنفوذکمتریبرخورداربوده
است.درمجموع،عربستانازطریقکاهشقیمتنفت،تضعیفاقتصادایرانوجلوگیریازنفوذ
آندرجنوبغرباسیارادنبالمینماید.مسئوالنعربستانادعامیکنندمهمترینواصلیترین
هدفحکومتسعودیامنیتداخلیاینرژیماست.درصورتیکهنقشعربستاندرحملهبهیمن
وبرعهدهگرفتنجنگنیابتیدرعراقوسوریهشاهدیآشکاریبرخالفاینمدعاست.البتهدر
سیاست خارجی عربستان سعودی میتوان نوعی الگوی ثابت مورد شناسایی قرار داد .در واقع،
تمرکزمطلقبربقایدولتوسلطنت،سازگاریعملگرایانهبامحیطمنطقهایوجهانی،توجهبه
بازیگرانوقدرتهایفرامنطقهایبهعنوانمنابعبالقوهمفیدبرایکسبحامیخارجی،تسلطبر
شبهجزیرهعرب،مدیریتروابطمنطقهایازطریقدیپلماسیمحتاطانهوتعقیبسیاستموازنهقوای
منطقهای،خریدتسلیحاتباهدفوجههودرگیرکردنمنافعوکسبتعهدقدرتهایغربیبرای
بازدارندگیودفاعوسرانجاماذعانبهنقشعربستانسعودیبهعنوانقدرتاصلیجهاناسالم،
جزرفتارهایثابتعربستانسعودیدرقرنبیستمبودهاست).(Ninneman, 2005: 331-340علت
پذیرشالگویثابتدرسیاست خارجیعربستانسعودینسبتبهامنیتخودوداشتنرویکرد
عملگرایانه در این مورد است .ریاض همواره به ایجاد موازنه علیه منابع بالقوه تهدید داخلی و
خارجی و حمایت از کنشگران بهطور متعارف  قدرتمندتر اما غیر تهدید کننده در اختالفات
منطقهایتمایلداشتهاست) .(Gausse, 2002: 197
سیاستمداران سعودیمعتقد هستندکه تحوالتداخلیعربستان سعودیشدیداً تحتتأثیر
تحوالتمنطقهای خاورمیانهاست ،به همینعلت است کهنسبت بهتغییرقدرتو اندیشهدر
محیطاطرافشان،بشدتحساسهستندوواکنشنشانمیدهند.برایناساس،اقداماتآنهانسبت
به محیط اطراف دو حالت به خود میگیرد :الف -در صورتی که اطمینان حاصل کنند که
میتوانندازطریقمنابعخودبهاینحوادثواتفاقاتشکلدهند،بهچنینکاریاقدامخواهند

نمود.ب -چنانچهمنابعخطردورازدسترسآنهاباشد،تالشمیکنندامریکاراواردنمایندو
اگردرهردوزمینهناکامباشند،سعیمیکننددرگیرآشوبهایمنطقهاینشوندکهتاکنوناین
حالتبرایآنهاکمتررخدادهاست).(Quant, 1981: 8البتهاینمسألهرانبایدفراموشکردکهبه
ندرتپیشآمدهکهعربستاندردهههایاخیردرسیاستخارجیخودمنفعلعملکردهباشدو
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همیشه به سمت ژئوپلیتیک غرب گرایش داشته است و برای تأمین منافع خود در منطقه
سیاستهایخودراباسیاستهایقدرتهایغربیمخصوصاًامریکادرمنطقهخاورمیانهپیوند
گونهایاستکه
زدهاست.درکلبایددرنظرگرفتکهژنگانژئوپلیتیکایندوبازیگربه 

باعثمیشودکهکدهایانتخابیآنهادرقبالهمورفتارآنهادرعرصهسیاستخارجیدرقبال
یکدیگربهصورترقابت،تعارضورویاروییغیرمستقیمونیابتیدرکشورهایمنطقهباشدوبه
نوعیکهرویکردژئوپاسیفییکدرموردایندوبازیگروعرصههمکاری،تعامل،رقابتدربستر
همکاریوهمگراییرادورازذهنبازمینمایاند .


الگوی عوامل موثر بر فعال شدن ژنگان ژئوپلیتیک

(منبع :حیدری)441 :4931 ،



نتیجهگیری
سیاستخارجیعربستانوایراندرقبالیکدیگردرمنطقهخاورمیانهازتقابلکد/ژنومهای
ژئوپلیتیک تأثیر پذیرفته و رفتارهای این کشور را نسبت به دیگران ،شکل داده است .به نظر
یرسد باتوجهبهجایگاهویژهایرانوعربستاندرخاورمیانه(منطقهخلیجفارس)،رقابتهای
م 
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ایندوبازیگروانتخابکدژئوپلیتیکمنطقهایونیزنظربهموقعیتژئواستراتژیک،ژئوپلیتیک
وژئوکالچرآنها،بازیگرانوحضوربازیگرانمنطقهای،همچونسوریه،عراق،یمنوبحرینبه
هایرقابتوتقابلکد/ژنومهایایندوبازیگروفرامنطقهاینظیرروسیهوامریکا،

عنوانعرصه
منطقهخاورمیانهوخلیجفارسرابهعرصهتقابلاستراتژیکوتقابلسیاستخارجی خودمبدل
کردهاند.هردوکشوربااستفادهازتوانمندیها،ظرفیتهاوژنهایجغرافیاییخوددرپیکنار

زدنرقبایمنطقهایوتأمینوتضمینامنیتپایدارخویشهستند.ایرانوعربستانازژنهای
خوددرجهتداشتنبهیکسیاستخارجیقویبهرهمیبرندودرتالشاندتاژنهایمنفی
بازیگررقیبرادرمنطقهفعالنمایدوژنهایمنفیخودراغیرفعالکردهوژنهایمثبترا
فعال نماید تا رقبا براساس ژنگان منفی نتوانند سیاست خارجی و استراتژی خود را علیه این
بازیگران طراحی نمایند .براین اساس در جریانات منطقهای از ژنوم خود بهره میبرند تا مانع
افزایش قدرت رقبا گردند .بهعنوان مثال عربستان سعودی با حمایت از اندیشههای سلفی و
بنیادگرایی،ژئوپلیتیکشیعهراتضعیفودرتالشاستتادامنهنفوذجمهوریاسالمیایرانرا
کمنماید،اگرچهتاکنونموفقنشدهاستوازطرفیازانرژینفتبهعنوانابزاریبرایپیش
یافتههایپژوهشحکایتازآندارندکه
برداهدافخوددرسیاستخارجیاشبهرهمیبرد .
منحصربهفردیداردکهاینژنومهابرایجمهوریاسالمیایرانبهمثابه

عربستانسعودیژنومهای
عواملموثربرانتخابکدهایژئوپلیتیکاینکشوردرقبالعربستانمحسوبمیشوند ودر
جهتدهی به سیاست خارجی ایران تأثیر بسزایی دارد و در عین حال بر سیاست خارجی این

بازیگر تاثیرات عمیقی دارند .هر یک از این مؤلفهها (ژنهای ژئوپلیتیک) بهطریقی عرصه
مسازیهای سیاسی داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار
مگیری و تصمی 
استگذاری ،تصمی 
سی 
یدهند .به همین اعتبار شناخت ژنومهای ژئوپلیتیک که منشأ جغرافیایی دارند ،میتوانند به
م 
شهای ،سیاست داخلی را سامان داده و مبنایی مستحکم جهت اتخاذ تصمیمات در
صورت ری 
عرصه سیاست خارجی را فراهم نمایند .شناخت ژنگان ژئوپلیتیک ،درک درستی از واقعیات
یکند که مسلماً منشأ نتایج مطلوب در عرصه
استگذاران متبادر م 
جغرافیایی را به ذهن سی 
سیاستخارجیاست.درواقعبادرکواقعیاتجغرافیاییکشورهایهدفکهازآنبهعنوانکد
ژئوپلیتیکیادشد،شرایطبرایتوسعهنفوذسیاست خارجی مهیامیشود.درپایانبایداذعان
نمودعواملموثربرژنگانژئوپلیتیکعربستانوایرانکهبرفرایندفعالسازیژنومهایطرفین
بسیارموثراستعبارتانداز.7:نقشرهبرانوتصمیمگیرندگانسیاسی؛.4ورزیدگیوتوسعه
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سیاسی حکام و ملت؛  .9اراده و فضای ذهنی حاکمان سیاسی؛  .2دیکته سیاسی و فضای
استراتژیک حاکم برمنطقه ،در عین حال طرفین در حال خاموشسازی ژنومهای قدرت زدای
خودودرعینحالفعالسازیژنومهایمنفیوقدرتزدایطرفمقابلهستندوازسویدیگر
کهتمامهمتخودرابرایفعالکردنژنمهایقدرتزایخویشبکارمیبرند.امانکتهمهماین
استکهدراینارتباطرویکرددوبازیگرمبتنیبررویکردژئوپلیتیکورقابتقدرت،تقابل
قدرت،چیرگیفضایامنیتی – نظامیو جنگنیابتیو تعارضاستودر اینمیانرویکرد
ژئوپاسیفیککهمبتنیبرهمکاریوتعاملورقابتدربسترایندومؤلفهاست،جایگاهیدر
روابطدوکشورندارد.
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