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چکيده

تالش جهت دست یابی به منافع و اهداف ملی از بدیهی ترین اقداماتی است كه كشورها را جهت تحقق آن به 

رقابت وا می دارد. از همین رو عربستان سعودی و ایران به عنوان دو رقیب منطقه ای در چند دهه گذشته به دنبال 

این بوده اند تا با استفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیكی خود قلمرو نفوذشان را در كشورهای اسالمی توسعه دهند. 

لذا در استراتژی هر دو كشور، بهره گیری از وزن ژئوپلیتیكی و متغیرهای افزاینده این وزن جهت اعمال فشار بر 

یكدیگر، دارای اهمیت باالیی است؛ كه به نظر می رسد عربستان در بكارگیری این ظرفیت ها علیه ایران موفق تر 

عمل نموده است. هدف این مقاله بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیكی موثر عربستان بر امنیت ملی ج.ا.ایران می باشد. 

سوال مقاله این است كه بنیان های ژئوپلیتیكی ارتقا دهنده وزن عربستان كه بر روابط دو كشور اثرگذارند چیست؟ 

و چه تاثیری بر امنیت ملی ج.ا.ایران دارد؟ نتیجه حاصله نشان از آن دارد كه عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی 

عربستان به همراه ذخایر انرژی و درآمدهای حاصل از آن و همچنین نقش مركزیت جهان اسالم، در ارتقا وزن 

ژئوپلیتیكی عربستان سعودی نقش بی بدیلی داشته و بهره گیری از همین عوامل، امنیت ملی ج.ا.ایران در سه 

عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی را با چالش مواجه ساخته است.

واژگان كليدی: وزن ژئوپليتيکی، امنيت ملی، عربستان سعودی، ج.ا.ايران.
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مقدمه
ایران و عربستان به عنوان دو كشور اسالمی مهم در منطقه استراتژیك جنوب غرب آسیا دارای 
این  می باشند؛  و همگرایی  و... مشتركی جهت همكاری  فرهنگی  اقتصادی،  ظرفیت های سیاسی، 
ظرفیت های ژئوپلیتیكی به دلیل ارزشمندی، نقش مهمی بر معادالت منطقه ای و جهانی ایفا نموده 
كه نقطه عطف آن را می توان در نقش دو كشور در تامین منافع غرب تحت عنوان دكترین نیكسون 
)ستون های سیاسی و اقتصادی( یاد  كرد؛ اما وقوع انقالب اسالمی ایران در منطقه زمینه ساز ایجاد 
به  و مسایل  اختالفات  از یك سلسله  و پس  منطقه ای شد  قدرت  دو  این  بین  اختالف  و  تعارض 
وجود آمده روابط سیاسی- امنیتی دو كشور در مقایسه با قبل از انقالب، وضعیت نامناسبی یافت 
كه با حمله نظامی عراق به خاك ایران، به مرز دشمنی سیاسی امنیتی و تبلیغاتی رسید )یزدانی، 
شیخون،1392: 63( و هم اكنون این روابط متاثر از تحوالت داخلی، منطقه ای و بین المللی با فراز 
لذا در  )خلیلی،:1395 7(.  دنبال می شود  رویارویی  و  رقابت  از همكاری،  با سیری  بسیار  نشیب  و 
پتانسیل های موجود  طی چند دهه گذشته  و  به ظرفیت  تكیه  با  رقابت هر دو كشور  این چرخه 
سعی كرده اند با ارتقا جایگاه منطقه ای و جهانی خود دامنه نفوذ، منزلت و جایگاه سیاسی یكدیگر 
را با چالش مواجه سازند؛ در این راستا عربستان سعودی كه به دلیل تفاوت های قومی، مذهبی و 
ایدئولوژیكی در بسیاری از امور نسبت به ج.ا.ایران بی اعتماد است، با توجه به مبانی بیناذهنی هویت 
در این كشور )تعصب و قبیله گرایی، سلفی گری، شیعه ستیزی، جهاد با كافران( كه جملگی در تقابل 
با دولت شیعی ایران شكل گرفته اند، زمینه ای را فراهم ساخت تا از ابتدای دهه 1980. م عربستان 
سیاست خصمانه و تقابل گرایانه ای را در قبال ج.ا.ایران در پیش بگیرد )منصوری مقدم،1392: 16( 
كه با حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی آغاز و هم اكنون با تاثیر بر قیمت نفت، حمایت 
از اپوزیسیون و گروهای معاند ضدانقالب ایران، توسعه تفكرات وهابی در كشورهای پیرامونی ایران، 
نفوذ در سازمان های بین المللی و منطقه ای علیه ایران، كشتار و اهانت به زوار ایرانی و رویارویی در 

عراق و سوریه ادامه دارد.
از آنجا كه ژئوپلیتیك اصوال در پی چگونگی تاثیر فاكتورهای جغرافیایی بر روابط بین كشورها 
و تالش آنان برای كسب قدرت و استیال بر دیگران است )پوراحمدی و حسینی، 1388:  104(؛ 
ارتقا منزلت  و جایگاه  فاكتورهای جغرافیایی نقش موثری در  این  از  ایجاد شده  ژئوپلیتیكی  وزن 
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سیاسی كشورها داشته و فرصت به چالش كشیدن و فشار بر رقبا را به عنوان یك ابزار فراهم نموده 
است. از همین رو عربستان سعودی در راستای فشار بر ج.ا.ایران در سال های گذشته از این ابزار 
بهره جسته؛ لذا برون رفت از این فضای چالشی كه با تداوم خود از طرفی آرمان اتحاد و یكپارچگی 
مسلمانان، بحث فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسالم و مبارزه با استكبار را به فراموشی 
می سپارد و از طرف دیگر با مانع تراشی؛ توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و... كشورمان 
با چالش مواجه ساخته و همواره به عنوان یك مسئله مهم  را در بعد داخلی، منطقه ای و جهانی 
بنیان های  بررسی  تحقیق  این  اصلی  هدف  رو  همین  از  است.  بوده  ج.ا.ایران  مقامات  موردتوجه 
ژئوپلیتیكی عربستان سعودی است كه در سه چهار دهه گذشته روابط دو كشور متاثر از آن بوده. 
لذا بر اساس هدف مدنظر این سواالت مطرح می شود كه بنیان های ژئوپلیتیكی ارتقا دهنده وزن 
عربستان كه بر روابط دو كشور اثرگذار بوده چه هستند و چه تاثیری بر امنیت ملی ج.ا.ایران دارد؟ 
بنظر می رسد كه سه عامل موقعیت جغرافیایی، انرژی و مذهب از مهمترین عوامل ارتقا دهند وزن 
ژئوپلیتیكی عربستان در 4 دهه گذشته بوده كه به نوعی امنیت ملی ج.ا.ایران را متاثر از خود ساخته 

است.
لذا اهمیت تحقیق از آن جهت است كه با شناخت دقیق شاخص های ژئوپلیتیكی عربستان و 
روش های بهره گیری از آن، فرصت انجام اقدامات متقابل و خنثی نمودن تهدیدات و فشارها را به 
ما می دهد  و این ضرورتی است كه بی توجهی به آن ضمن اینكه به منزله بی توجهی به بسترهای 
تهدیدزا علیه امنیت ملی است، منجر به رقابتی گردیده كه آرمان وحدت اسالمی را به خطر انداخته 
و نهایتا این رقابت ژئوپلتیكی به ضرر مسلمانان و تامین كننده منافع قدرتهای فرا منطقه ای خواهد 
یافته های تحقیق  ادبیات نظری در بخش  بیان  از طرح مسئله و  این مقاله پس  از همین رو  بود. 
سه عامل موقعیت جغرافیایی، انرژی )نفت( و نقش فرهنگی مذهبی كه از عوامل ارتقا دهنده وزن 
ژئوپلیتیكی عربستان بوده و به نوعی امنیت ملی ج.ا.ایران را متاثر از خود ساخته را مورد بررسی 

قرار می دهد و در نهایت جمع بندی و نتیجه بحث بیان می شود.

پيشينه تحقيق
در بررسی های صورت گرفته از منابع مكتوب اعم از كتاب ها، مقاله های علمی و منابع الكترونیكی 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

خاورمیانه 102

و وبگاه های معتبر علمی، منابع مختلفی به نقش ژئوپلیتیك و تاثیر متغییرهای مختلف در افزایش 
وزن و گسترش قلمرو ژئوپلیتیكی و نقش آن در روابط بین كشورها بخصوص روابط بین عربستان 
و  نفوذ  ژئوپلیتیكی حوزه  قلمرو  تعریف  ژئوپلیتیك در  و مفاهیم  اصول  پرداخته اند. كتاب  ایران  و 
تاثیر گذاری یك یا چند متغیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، تجاری و تكنولوژیك 
را عملی می داند كه كشورهای مركز و نقطه كانونی، هر یك از این متغیرها را در جایگاه مدیریت 
)حافظ  نماید  تحمیل  قلمرو  آن  بر  را  خود  اراده  می تواند  طریق  این  از  و  می دهد  قرار  رهبری  و 
نیا،1390: 114(. در جایی دیگر در بیان تاثیر بنیان های ژئوپلیتیكی كشورهای حوزه خلیج فارس 
در روابط كشورها، اظهار شده است كه روابط بین عربستان و ایران هیچ وقت بدون مسئله نبوده و 
حتی از دوران قاجار كه حكومت آل سعود در حال شكل گرفتن بوده اختالفات مذهبی بین این دو 
كشور وجود داشته و اكنون عربستان با بهره گیری از وزن ژئوپلیتیكی ناشی از ذخایر نفت، موقعیت 
فشار  ایران  بر  اسالم  مبین  دین  خواستگاه  همچنین  و  خلیج فارس  و  سرخ  دریای  در  جغرافیایی 
ایران و  ناسازواري روابط میان  وارد می سازد )فرجی راد،1395(. تحقیقی دیگر در واكاوي دالیل 
عربستان فقدان سه شاخص »هویت«، »انگاره« و »هنجار« مشترك میان دو كشور، دركنار رقابت 
و قدرت بر بنیاد ژئوپلیتیك را از مهمترین عوامل مهم ایجاد تنش در روابط می داند )متقی، 1393: 
141 (. پژوهشی دیگر در بررسی »تاثیر موقعیت عربستان برگسترش اسالم«، موقعیت جغرافیایی، 
ژئوپلیتیكی به همراه ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و مذهبی این كشور را در تقویت و گسترش 
اسالم موثر دانسته و معتقد است كه این موضوع در طول تاریخ كم و بیش استمرار داشته است و در 
دوران معاصر نیز این ویژگی ها، توانایی های تاثیر گذاری شبه جزیره و خاصه عربستان را افزایش داده 
است )محمدی،1390: 119(. یافته های تحقیقی دیگر تحت عنوان »دیپلماسی عمومی در سیاست 
خارجی عربستان«، بیان می دارد كه این كشور با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی خود مانند 
حج، وجود حرمین شریفین، مدارس مذهبی و... سعی دارد جایگاه رهبری جهان عرب و جهان اسالم 
را بدست آورد كه در این زمینه در چندین حوزه جغرافیایی موفق بوده است )كوهكن و نزاكتی، 
1393:  205(. همچنین تحقیق مشابه ای دیگر در تحت عنوان»تاثیر عوامل موثر ژئوپلیتیكی عراق 
بر امنیت ملی ج.ا.ایران« هم با بررسی روابط ایران و عراق عوامل چون منابع عظیم نفتی، موقعیت 
ژئوپلیتیكی، مسایل هیدروپلیتیك و قومی مذهبی این كشور را مهمترین عوامل تاثیر گذار بر امنیت 
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ملی ج.ا.ایران معرفی می نماید )هاشمی و همكاران،1395: 86(.
در مجموع قریب به اتفاق پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد كه كشورهای مختلف هر یك به 
نوعی با توجه به ظرفیت های داخلی خود سعی بر افزایش دامنه نفوذ خود در ماوراء مرزهای سیاسی خود 
می باشند تا از این طریق منافع ملی خود را در قبال رقبا تامین نمایند. از همین رو شناخت ظرفیت های 
رقبا و تالش جهت خنثی نمودن دامنه اثر گذاری این پتانسیل های امری الزم است كه كمتر مورد توجه 
قرار گرفته و این تحقیق سعی بر آن دارد تا با مطالعه ظرفیت های ژئوپلیتیكی كشور عربستان به عنوان 

بزرگترین رقیب منطقه ای ج.ا.ایران اثرات منفی این رقابت را بر امنیت ملی كشورمان كاهش دهد.

يك. مفاهيم و ادبيات نظری
1-1. وزن ژئوپليتيکی

وزن ژئوپلیتیكي، یعني ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفي تاثیرگذار در قدرت ملي یك كشور، 
یا درسیستم  از كشورها و  یا منزلت آن را در بین مجموعه اي  وزن ژئوپلیتیكي موقعیت كشور و 
ژئوپلیتیكی  وزن  بنابراین  نیا،1390: 109(.  )حافظ  مي دهد  نشان  منطقه اي  و  ژئوپلیتیك جهاني 
رابطه مستقیمي بامنزلت ژئوپلیتیكي كشور در سیستم جهاني و منطقه اي دارد، یعني هر چه این 
یا  از بزرگتر، همتراز و  اعم  اعتبار عمومي كشور در بین سایر كشورها  وزن بیشترباشد، منزلت و 
كوچكتر بیشتر مي شود و هر اندازه اعتبار و منزلت بیشتر افزایش پیدا كند، همان اندازه فرصت هاي 
جدید قدرت مرئي یا نامرئي براي اثرگذاري عیني و ذهني بر فرآیندها، تصمیم سازي ها، اقدامات 
و كشور  مي آید  فراهم  و جهاني  منطقه اي  و همسایگي،  محلي  مختلف  مقیاس هاي  در  رفتارها  و 
مي تواند بتدریج در جایگاه مدیریت، رهبري فرآیندها و كنش هاي جمعي قراربگیرد و نقش سیاسي 

و بین المللي محوري ایفا كند )همان:110(.
از آنجا كه تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیكی هر كشور متاثر از سطوح قدرت ملی آن كشور است، 
مولفه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی، علمی و فرامرزی در 
وزن دهی به كشورها موثر است؛ به نوعی كه امتیاز كشور در هر یك از این عوامل نشانگر میزان و 
سطح قدرت ملی و تعیین جایگاه آنها در میان كشورها و در سطح منطقه و قاره ای است و میزان 
كسب قدرت و افزایش وزن ژئوپلیتیكی كشورها، اقتدار، تاثیرگذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه 
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نفوذ در ابعاد مختلف گفته شده را در مقیاس های منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت 
به دنبال  ملی  قدرت  افزایش  با  كشورها  همه  كه  گفت  باید  واقع  در  )اعظمی،:1385 120-121(. 
دستیابی به منافع ملی خود هستند. مورگنتا1 در بیان رابطه منافع ملی با قدرت معتقد است كه 
سیاستمداران اگر خواستار موفقیت هستند، باید در درجه اول منافع خود و كشورشان را با اندیشه 
جستجوی قدرت و كاربرد آن پیوند دهند و اهداف سیاست خارجی نباید بیرون از امكانات قدرت 
تامین آرزوها سخت محدودتر  نامحدود است، منابع  اگر آرزوهای كشور  باشد؛ زیرا  موجود كشور 
است. از همین رو هماهنگ  كردن خواسته ها و اهداف كشور با قدرتی كه برای نیل به آنها الزم است، 
با توجه به نقشی  محور نظریه سیاست بین المللی مورگنتا است )روشندل،1374: 45-44(. پس 
كه عوامل و متغیرهای موثر در قدرت ملی بر افزایش وزن ژئوپلیتیكی كشورها دارد؛ نظریه پردازان 

عوامل مختلفی را بیان كرده اند.
جدول شماره 1 عوامل و مغييرهای موثر در قدرت ملی كشورها

متغيرهاعوامل

زیر بنای تولیدی، پس انداز ملی، نیروی انسانی تولید، تولید كشاورزی/ انرژی، تكنولوژی و...اقتصادی
موقعیت كشور، وضعیت شكلی كشور، وسعت، بنیادهای زیستی )آب وخاك(، منابع طبیعی و...جغرافيايی

ثبات سیاسی، كارایی دولت، رهبری و مدیریت سیاسی، همبستگی داخلی، مشاركت سیاسی مردم...سياسی
تعداد دانشگاه های و مراكز علمی- پژوهشی، سطح تكنولوژی های متعارف، تولیدات و صادرات علمی و...علمی

جمعیت، درجه تجانس و وحدت ملی، رفاه اجتماعی و...اجتماعی

سطح فرهنگی/ اینترنت، مصرف كتاب... میراث فرهنگی، ایدئولوژی واعتقادات، خصوصیات و روحیه ملی و...فرهنگی

كمیت و كیفیت نیروی انسانی، تجهیزات، كیفیت فرماندهی، بودجه دفاعی و نظامی، لجستیك و...نظامی

رقبا و شركای بین المللی، كفایت دیپلماسی، حضور و نقش در سازمان ها، نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیك و...فرا مرزی

پایگاه های فضایی، ماهواره ها، سفینه و سفرهای فضایی و...فضايی

)حافظ نیا، 1389: 78-81(.

1-2. امنيت ملی
به اعتقاد »ماندل«2 مفهوم كلی امنیت، بر روی »احساس آزادی از ترس« یا »احساس ایمنی« 

1. Morgenta. 
2. Mandel. 
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كه ناظر بر امنیت مادی و روانی است، تاكید دارد )ماندل، 1377 : 44(. »آرنولد ولفورز«1 معتقد 
است: امنیت یك ارزش ذاتی است كه یك كشور به طور نسبی از آن برخوردار می شود و مشتاق است 
به میزان كمتر یا بیشتری به آن دست پیدا كند؛ بنابراین وی نه تنها امنیت را »حفظ ارزش ها« بلكه 
عین آن می داند )Kenneth, 1967: 8(. اما آنچه برای دولت و نظام های سیاسی از اهمیت باالتری 
برخوردار است امنیت ملی می باشد. والتر لیپمن2 در تعریف امنیت ملی می گوید: »یك ملت وقتی 
دارای امنیت است كه در صورت اجتناب از جنگ، بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ كند و 
در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را پیش ببرد )روشندل، 1374 : 7(. امنیت به معنای سنتی 
آن عبارتست؛ از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای آرامش و فرار از خطرهای مختلف؛ اما 
از  و...  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  ابعاد دیگری چون  در مطالعات فرا سنتی، تهدید در 
تهدیدات مهم و بسیار دغدغه آفرین شناخته می شود. براین اساس، تهدید، تنها تهدید نظامی نیست، 

بلكه مجموعه ای از تهدیدات در تعریف و تحلیل امنیت تاثیر گذار است )بهرامی، 1385: 95(.
تهدیدات امنیتی دارای گونه های زیاد و متنوعی می باشد كه هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود. 
باری بوزان3 از محققان برجسته مباحث امنیتی، تهدیدات را در پنج گروه اصلی طبقه بندی كرده 
اعظمی،1390:   )زرقانی  و  و زیست محیطی  اجتماعی  اقتصادی،  نظامی، سیاسی،  تهدیدات  است: 
اتفاقی می شود.  تهدیدات  امنیتی،  تهدیدات  نظامی،  انسان ساز شامل: تهدیدهای  تهدیدات   .)144
تهدیدهای نظامی شامل تهدیداتی است كه عمدتا به وسیله دشمن خارجی با استفاده از تسلیحات 
نظامی متوجه منطقه مورد نظر می شود. كارشناسان مربوطه، حمله نظامی و بمباران مراكز مهم 
نظامی، اقتصادی، جمعیتی و زیر ساخت های حیاتی و حساس شهرها را بارزترین مصادیق تهدیدات 
نظامی دانسته اند )افتخاری، 1380:  54(. امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی است؛ از بعد 
داخلی، امنیت یك ملت در مقابل تهدیدات پیدا و پنهان در درون مرزهای ملی را شامل می شود 
)شورش، بحران های اقتصادی، كودتا، آشوب جتماعی( و از بعد خارجی، به تهدیدات برون مرزی 
علیه یك دولت مربوط می شود )فشار سیاسی، حمله نظامی، تحریم اقتصادی(. البته تفكیك این 
دو بعد امنیت ملی از یكدیگر تا حدودی غیر ممكن است، چرا كه تاثیر و تاثر متقابل، عوامل داخلی 
1. Arnold Wolfers.
2. Walter Lippman.
3. Bary Bozan.
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امنیت ملی متاثر  )زارعی، 1386:  17-20(.  با یكدیگر مرتبط و پیوسته كرده است  را  و خارجی 
عوامل  و  قدرت می باشد  و  آن سه حوزه، جغرافیا، سیاست  كه خاستگاه  است  عوامل مختلفی  از 
تولید كننده و تهدید كننده گسترده ای چون روحیه نیروهای نظامی، سطح علمی و نبوغ دانشمندان، 
ویژگی رهبران سیاسی، موقعیت ومشخصات ژئوپلیتیكی و جغرافیای كشور، قدرت اقتصادی، توان 
نظامی رقبا، وضعیت دیپلماسی و... بر آن تاثیر دارد )حافظ نیا، 1389 : 327(. اگر امنیت را مهمترین 
كاركرد و خدمت حكومت مدرن بدانیم، امنیت ملی بزرگترین دغدغه هر نظامی سیاسی است كه با 

عناصر ایدئولوژیك و فرهنگی، اجتماعی و نظامی پیوند خورده است.
به اعتقاد »برژینسكی«1 یكی از طراحان نظریه »امنیت همه جانبه«، امنیت ملی بدون عنایت به 
مالحظاتی چون زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تكنولوژیك، حیات ایدئولوژیك و غیره 
چندان موثر نخواهد بود و احتماال به شكست می انجامد )عندلیب، 1380 : 97(. به نظر می رسد با 
توجه به پیچیده بودن مفهوم امنیت، تكیه بر یك بعد مانند توسعه یا افزایش توان نظامی، نتواند 
كارایی كامل و جامع در تقابل با تهدیدات نظامی را تامین نماید؛ بلكه باید با ساز وكارهای گسترده 
نظریه پردازان  راستا،  افزایش دهیم. در همین  را  امنیت ملی كشور  افزایش قدرت ملی، ضریب  و 
مكتب كپنهاگ هم مفهوم امنیت را صرفا به حوزه نظامی محدود نمی كنند و در معنایی موسع تر، 
به حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی تاكید می نمایند. به اعتقاد بوزان، این 
و  وابسته هستند  هم  به  اجتناب ناپذیری  طور  به  و  نمی كنند  عمل  یكدیگر  از  بخش، جدای  پنج 

به صورت های مختلفی با یكدیگر تداخل دارند.

روش ، نوع تحقيق
كتابخانه ای  به  روش  پژوهش  یافته های  و  است  تحلیلی  توصیفی-  پژوهش  جزء  حاضر  مقاله 
)شامل كتب، نشریات و اینترنت( جمع آوری شده و با توصیف وضعیت كنونی بنیان های ژوپلیتیكی 
بر  نوعی  به  را كه  انرژی و نقش فرهنگی مذهبی(  عربستان سعودی شامل )موقعیت جغرافیایی، 

امنیت ملی ج.ا.ایران اثر گذار است را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

1. Bergeneski.
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دو. يافته های تحقيق
عوامل متعددی در افزایش وزن ژئوپلیتیكی و قدرت ملی كشورها موثر هستند. كشورهایی كه 
دارای ظرفیت های متعدد باشند؛ بدون شك از باال ترین توان و قدرت برخوردارند و به همین نسبت 
همه در تحقق اهداف و منافع ملی خود موفق تر هستند. چرا كه تحقق منافع ملی مستلزم داشتن 
استراتژی مناسب با تكیه بر منابع و داشته های قدرت آفرین است. از همین رو با توجه به چالش های 
موجود بین عربستان سعودی و ج.ا.ایران با بیان اهمیت موقعیت ژئوپلیتیكی این كشور، مهمترین 
بنیان های ژئوپلیتیكی عربستان )انرژی و مذهب( كه بر امنیت ملی ج.ا.ایران تاثیر گذار است مورد 

بررسی قرار می گیرد.
2-1. موقعيت ژئوپليتيکی عربستان سعودی

به اعتقاد مورگنتا »با ثبات ترین عامل قدرت یك ملت، جغرافیای آن كشور است« اما در بین عوامل 
مختلف جغرافیایی چون شكل، وسعت، وضع جغرافیایی، ناهمواری ها، آب، پوشش گیاهی، اقلیم و غیره، 
این موقعیت جغرافیایی می باشد كه چه از نظر ریاضی و چه از نظر نسبی تاثیر به سزایی در قدرت 
ملی كشورها دارد )اعظمی، 1385:  130-129(. از همین رو گلداشتین1، هم با وجود عوامل متعدد و 
موثر بر قدرت ملی، به نقش جغرافیا و تاثیر   موقعیت ژئوپلیتیكی كشورها اهمیت بیشتری می دهد و 
 GoldStein. 1999,( مهمترین مالحظات سه گانه منزلت واقعی یك دولت را تنها عامل موقعیت می داند
p. 59(. اهمیت موقعیت هم در ژئوپلیتیك سنتی و هم در ژئوپلیتیك جدید، همچنان اعتبار خود را 

حفظ كرده است. موقعیت جغرافیایي هر كشور با سیاست خارجي آن پیوند خورده است؛ ارتباط بین 
موقعیت جغرافیایي و سیاست خارجي بقدري اهمیت داشته كه به صورت یك موضوع مهم در مطالعات 
ژئوپلیتیكي درآمده است. موقعیت جغرافیایي با آب و هوا نیز پیوند نزدیكي دارد، به طوري كه بر قدرت 
ملي یك كشور نیز تاثیر مي گذارد )حافظ نیا، 1386:  89(.  برخی از اندیشمندان، موقعیت جغرافیایی 
یك كشور را مهمترین ركن قدرت ملی آن كشور به شمار آورده اند. برخی از این هم فراتر رفته و 

گفته اند، كه سیاست هر كشور را جغرافیای آن كشور تعیین می كند )روشندل، 1374: 71(.
كشور عربستان سعودی با مساحت 2149690 كیلومتر مربع دوازدهمین كشور جهان است. از 
لحاظ موقعیت موقعیت نسبی در جنوب غرب آسیا واقع شده و به دلیل دسترسی به دریای سرخ و 
1. Joshua Goldstein.
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خلیج فارس و همچنین منابع فسیلی خود جایگاه خاصی در استراتژی قدرت های فرا منطقه ای داشته 
است )نادری نسب، 1389:  317(. موقعیت سرزمینی هر كشور جهت افزایش وزن ژئوپلیتیكی دارای 
شاخص های متعددی است كه می تواند برای افزایش قدرت ملی كشورها اثر بگذارد كه مهمترین این 

شاخصه ها برای عربستان سعودی شامل:
با واقع شدن در كنار دو دریای عمده سرخ و خلیج فارس با 2424  طول سواحل: این كشور 
كیلومتر خط ساحل از موقعیت ژئوپلیتیكی خوبی برخوردار است )درایسدل و بلیك،1374 148:( كه 
جهت دسترسی به آب های آزاد نسبت به سواحل كشورهای منطقه از مزیت بسیار باالیی برخوردار 
است و می تواند در مواقع بحران سیاسی- امنیتی در یكی از سواحل، فعالیت های اقتصادی خود را 

به سمت دیگر سواحل سوق دهد.
مجاورت با تنگه های بين المللی: این كشور با توجه به موقعیت خود از سمت شرق با تنگه هرمز 
و از سمت غرب با تنگه های باب المندب و سوئز مجاورت دارد كه در صورت چالش بهره برداری از هر 
یك از این تنگه ها فرصت جایگزینی مسیر دیگر جهت ارتباط با دنیا را دارد. از طرفی عربستان به دلیل 
نفوذ سیاسی خود در كشورهای عرب منطقه همواره درخصوص بهره برداری اقتصادی جهت صادرات 
نفت از تنگه های مهم هرمز، باب المندب و كانال سوئز با چالش خاصی روبرو نبوده و هم اكنون به دلیل 
نگرانی خود نسبت به تسلط حوثی های یمن بر تنگه باب المندب و دریای سرخ با حمایت قدرت های 

خارجی و برخی از كشورهای عرب منطقه وارد درگیری نظامی با این كشور شده است.
تعدد همسايگان: عربستان به دلیل وسعت زیاد خود هم اكنون با 13 كشور همسایه می باشد )6 
مرز خشكی و 7 مرز دریایی( روابط عربستان با همسایگان خود با استثنا ایران و اسراییل )از طریق مرز 
دریایی در خلیج عقبه( به دلیل نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اتحادیه و سازمان های منطقه ای 
از وضعیت بسیاری مناسبی برخوردار است كه در همین راستا بهره گیری از اجماع این كشورها جهت 
فشار بر ایران از مهمترین مزیت موقعیت و دسترسی نزدیك این كشور می باشد. كما اینكه با توجه به 
تنش های خود با ایران، درسال های اخیر روابط خود را با رژیم صهیونیستی بر علیه ایران توسعه داده 

است.
موقعيت ترانزيتی: این كشور با توجه به دسترسی به دو دریای سرخ و خلیج فارس وضعیت بسیار 
مناسبی جهت صادرات و واردات انرژی و كاالهای مورد نیاز كشور دارد. هم اكنون بخش زیادی از 
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كشتی های ورودی به خلیج فارس به قصد عزیمت به بنادر عربستان وارد این منطقه می گردند و عمده 
كشورهای عربی توسعه خود را از فضای داخلی كشور به سمت سواحل سوق داده اند كه عربستان 
سعودی هم در این زمینه فعال بوده است. با این حال این كشور به دلیل برخی تهدیدات و نا امنی های 
احتمالی در خصوص بسته شدن تنگه هرمز سعی نموده بخش از توسعه را به سمت دریای سرخ منتقل 

نماید كه احداث خط لوله نفت به بندر ینبوع در دریای سرخ در همین راستا است.
عقبه استراتژيك: عربستان به دلیل مساحت زیاد از عمق مناسبی جهت امور دفاعی برخوردار 
است؛ اگر چه مناطق مركزی عمدتا بیابانی است اما با سرمایه گذاری در خصوص احداث جاده و خطوط 
راه آهن و خط هوایی سعی نموده بخشی از معضالت ناشی از محدودیت های جغرافیای را برطرف نماید. 

)عزتی، 1380: 83-7(
جدول شماره 1 جايگاه موقعيت عربستان در نظريه های ژئوپليتيكی

موقعیت دریایی

)نظریه دریایی(

عقیده این  بر  و  می دانست  ملی  قدرت  اساس  را  دریایی«  »توان  »ماهان«  كلی،   به طور 
وی، به نظر  است.  جهانی  برتر  قدرت  كسب  راه  در  اقدام  اولین  دریاها،  بر  نظارت  كه   بود 
بیشتری امكانات  از  دارند،  قرار  دریایی  موقعیت  در  كه  نیروهایی  قدرت ها،  بین  نزاع   در 
سرخ(. دریای  و  خلیج فارس  به  )اتصال  هستند  بر خوردار  ابتكار عمل  دست گرفتن  در  برای 

موقعیت حاشیه ای
)نظریه ریملند(

این موقعیت از نظر ژئواستراتژیك نقش تكیه گاهی دارد و به همین علت منطقه اي فعال و قابل نفوذ است. 
این منطقه تركیب بری و بحری را بهتر فراهم می سازد وبـا منـاطق نفـوذ خارجی منطبق است. از طرف 
دیگر، بیشتر منابع نیروی انسانی و سهولت ارتباطات در این بخش از جهان وجود دارد... این قبیل موقعیت ها 
در معرض ارتباطات بین المللی هستند. )كلیه كشورهای خلیج فارس در این استراتژی جای دارند(

موقعیت 

استراتژیك

تابع  كه  دارند  به فردي  منحصر  ارتباطی  نقش  كلی  به طور  استراتژیك  نقاط  مسلم،  به طور   
و  نیسـتند  ثابت  هیچ گاه  مناطق  این  دلیل،  به همین  است.  تكنولوژي  توسعه  و  استراتژي 
ارزش  همچنین  می گذارد.  تاثیر  آنها  بر  دارند  كیفی  و  كمی  جنبه  كـه  خاصـی  عوامـل 
اقتصادي  برخی  نظامی،  ارزش  داراي  برخـی  زیـرا  نیسـت،  یكسـان  اسـتراتژیك  نقاط 
دارند(. جای  استراتژی  این  در  خلیج فارس  كشورهای  )كلیه  هستند.  دو  هر  پاره اي  و 

استراتژیك  بیضی 

انرژی

بیضی استراتژیك انرژی، شامل: سرزمین ایران و كل خلیج فارس بخش هایی از عراق، تركیه، كشورهای 
اسیای مركزی و قفقاز و مجموعه دریای خزر و بخش هایی از جنوب روسیه و قسمت هایی از سرزمین 
قزاقستان در شمال و بخش هایی از ازبكستان در شمال شرق آن تعریف شده و بیش از 70 % از ذخایر 
اثبات شده نفت و بیش از 40 % از ذخایر گاز طبیعی جهان در خود جای داده است. در این نظریه هم 

نواحی شرقی كشور عربستان بخشی از مناطق جنوبی این نظریه را پوشش می دهد.
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از كشورهای جنوب غرب آسیا كه  ارزیابی وزن ژئوپلیتیكی صورت گرفته  كشور عربستان در 
بر اساس مجموع شاخصه ها و عناصر مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سرزمینی و... 
انجام شده، از بین 23 كشور دارای جایگاه چهارم می باشد؛ اما در بعد موقعیت سرزمینی با توجه 
به ویژگی های متعدد كه بخشی از آن مطرح شده، این كشور در بین 23 كشور جایگاه سوم را دارا 
می باشد )اعظمی، 1385: 138-130(. از همین رو این كشور با واقع شدن در منطقه ژئواستراتژیك 
و ژئواكونومیك خلیج فارس و دریای سرخ و دارا بودن ذخایر عظیم نفت به همراه مركزیت جهان 
اسالم و جای گرفتن آن در چارچوب استراتژی های جهانی كه در جدول شماره 1 بیان شد، وزن 
ژئوپلتیكی عربستان جهت مداخالت جهانی و منطقه ای در وضعیتی است كه تاثیر گذاری این مهم 
بر امنیت ملی ایران قابل تامل می باشد؛ اما از آنجا كه تاثیر و وزن موقعیت جغرافیایی با شناخت 
این  تاثیر گذاری  هر گونه  می شود؛  روشن تر  جغرافیای  فضای  در  یافته  استقرار  بنیان های  كاركرد 
كشور بر امنیت ملی ج.ا.ایران را در قالب دو بعد ژئوپلیتیك انرژی )منابع فسیلی( و ژئوكالچر )مركز 
سیاسی- مذهبی اسالم( تاثیرات وزن ژئوپلیتیكی عربستان سعودی را بر امنیت ملی ج.ا.ایران را 

گویا تر می نماید.
2-2. ژئوپليتيك انرژی و وزن ژئوپليتيکی عربستان سعودی

پایان جنگ سرد آغاز گردید،  با  با توجه به تحوالت حادث شده در عرصه روابط بین الملل كه 
قدرت های جهانی جهت تحقق منافع خود از توجه صرف به قدرت نظامی به قدرت اقتصادی روی  
آورده اند. دیپلمات ها امروز، مدعی دفاع از منافع اقتصادی و دیپلماسی هستند؛ چراكه قدرت ملی 
ارتباط مستقیمی با درك مفاهیم اقتصاد ملی دارد )پور احمدی و حسینی، 1388 : 103(. لوتواك1 
اقتصادی دارد و درصورتی كه  ژئواكونومی وسایل و علل مناقشه ماهیتی  معتقد است كه در عصر 
منازعات و اختالفات منجر به كشمكش های سیاسی شود، چنین درگیری هایی را می بایست با استفاده 
از ابزار اقتصادی حل وفصل نمود كه از جمله این ابزارها كاهش و افزایش صادرات و واردات كاالیی 
فرانكل2  اعتقاد  به  نیا، 1390 : 60(  و... می باشد )حافظ  رقابتی  اعتبارات طرح های  تامین  یا  خاص 
پایه های اقتصادی دولتهای عصر جدید در زمان صلح و جنگ اهمیت زیادی دارد؛ به طوری كه شرایط 

1. Lotvak. 
2. Ferankel. 
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زندگی و رفاه مردم را تعیین می كند و بدان وسیله آنها را برای اجرای سیاست خارجی موفقیت آمیز 
آماده می نماید كه در میان عوامل اقتصادی، مواد خام از اهمیت باالیی برخوردارند )اعظمی، 1385: 
133(. لذا با توجه به جایگاه انرژی های فسیلی به ویژه نفت و گاز در بیالن انرژی دنیا و نقش آن در 
مناسبات بین المللی، مسئله دسترسی و تامین انرژی برای نیازمندان آن و نیز امنیت مسیرهای انتقال 

انرژی برای تولیدكنندگان و مصرف كنندگان فوق العاده اهمیت دارد )حافظ نیا، 1390:  102(.
بنابراین توجه به مسئله انرژی آنچنان اهمیت دارد كه یكی از اصول و مبانی سیاست خارجی 
عربستان سعودی بكارگیری سیاستی مستحكم و متوازن در زمینه تولید و فروش نفت، به عنوان 
یكی از بزرگترین تولیدكنندگان و دارنده بیشترین ذخایر نفتی در جهان می باشد )آقایی و احمدیان، 
1389: 3(. این موضوع هم اكنون مهمترین مولفه ژئوپلیتیكی كشور عربستان می باشد؛ به طوری كه 
با داشتن 25 % منابع نفت كل جهان، روزانه توان تولید 12 میلیون بشكه نفت را دارد )متقی، 
1394:  151(. این در حالی است كه عربستان سعودی یكی از پایین ترین هزینه های تولید نفت را 
در جهان دارد، به طوری كه در زمان های موردنیاز كه بخواهد بر منابع یا ظرفیت تولید خود بیفزاید، 
مزیت باالیی دارد؛ بنابراین می توان گفت هزینه توسعه ظرفیت اضافی در عربستان كمترین میزان 
ممكن است. همچنین این كشور بیشترین ظرفیت تولید نفت جایگزین را دارد و می تواند با هر وقفه 
ناگهانی در عرضه نفت در زمان خیلی كوتاه شكاف بین عرضه و تقاضا را پر كند. این قدرت تولید، 
در سطح منطقه ای و جهانی به این كشور امكان داده است كه در قیمت گذاری نفت و به طوركلی 
تولید، توزیع و مصرف آن، نقش خاصی را ایفا كند. به هرحال آل سعود با تكیه بر این منابع انرژی و 
درآمدهای هنگفت حاصله به خرید مشروعیت و تامین ثبات داخلی و از طرف دیگر در بسیاری از 
موضوعات سیاسی- امنیتی، مشروعیت منطقه ای و جهانی را با ارایه مشوق های مالی به دست آورده 
است. )جعفری ولدانی و همكاران، 1395:  203(. به طور رسمی از دهه 1960 م، نفت به یكی از 
ابزار دیپلماتیك اصلی عربستان در پیشبرد اهداف سیاسی خارجی آن تبدیل شده، نفت عامل پیوند 
به رغم بحران های  بود كه  نیمه نخست قرن بیستم  ایاالت متحده در  ابرقدرت نوظهور  با  عربستان 
از برهه های قرن بیستم، دو كشور همچنان به عنوان دو  متعدد و حتی تضاد دو كشور در برخی 
متحد در عرصه های اقتصادی و دیپلماتیك با یكدیگر همكاری می كنند )صادقی و احمدیان، 1389: 
144(. با توجه به اینكه آمریكا منابع نفتی عربستان را از سال 1950 م، جزیی از منافع حیاتی خود 
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قلمداد می كند؛ از همان زمان امنیت كشور و نظام سعودی و دیگر نظام های عربی خلیج فارس جزیی 
از امنیت ملی ایاالت متحده تلقی شده )همان: 144(. به طوری كه كنترل انرژی عربستان باعث ارتقا 
وزن ژئوپلیتیكی آمریكا هم شده است و از همین رو همواره آمریكا و متحدینش جهت تثبیت حضور 
خود در منطقه در مسایل مختلف سیاسی و امنیتی همگام با خواسته ها و برنامه های عربستان علیه 
منافع ملی ج.ا.ا موضع گیری نموده اند كه تداوم تحریم های مكرر دولت آمریكا علیه ایران در همین 

راستا ارزیابی می گردد.
عربستان همواره در تالش بوده تا از حربه انرژی و درآمدهای حاصل از آن به نوعی فشارهای 
سیاسی- اقتصادی و اجتماعی را بر مخالفان سیاسی خود وارد نماید كه در این زمینه ج.ا.ایران شاهد 
بیشترین این گونه تهدیدات واقع شده است. تالش عربستان برای كاهش قیمت نفت و مخالفت با 
سیاست های ایران در اوپك و سایر مسایل منطقه ای و جهانی كه به نوعی با منافع ملی ج.ا.ایران بوده 
در 4 دهه گذشته در اولویت برنامه های این كشور بوده است. از همین رو ایران پس از توافق هسته ای 
با كشورهای 1+5، تبدیل به اولویت عربستان در سیاست خارجی شده تا حدی كه وزیر امور خارجه 
عربستان در كنفرانس مشترك با وزیر خارجه آلمان اظهار می دارد كه برای مقابله با ایران، هركاری 
بتوانیم »با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی« می كنیم )جهانبخش، 1395: 48(. 
در این بخش عربستان با توجه به وزن ژئوپلیتیكی خود كه ناشی از ژئوپلیتیك انرژی است، سعی 

نموده در سه بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی، ج.ا.ایران را با چالش مواجه سازد.
در بعد داخلی سعودی ها با كمك مالی فراوان ناشی از درآمدهای نفتی، با توسل به نیروهای 
قوم گرا در مناطق مرزی ایران، فعال كردن بخشی از كردهای عراق و تالش برای رادیكال كردن برخی 
گروه های قوم گرای كردی در راستای اهداف خود، توسل به بقایای سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
و حتی اپوزیسیون ایرانی خارج از كشور به دنبال اعمال فشار سیاسی و روانی بر ج.ا.ایران هستند 
)خلیلی، 1395:  16(. عربستان با تغییر در حجم تولید انرژی خود كه درواقع نوعی تاثیر گذاری بر 
قیمت نفت است؛ همواره سعی نموده در برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران كه بخش 
نماید. عربستان در  برنامه ریزی می شود، خلل وارد  بر مبنای قیمت نفت  عمده بودجه ساالنه آن 
سال 1979 بالفاصله بعد از پیروزی انقالب ایران در زمانی كه در این مقطع به دالیل متعدد ایران 
شدیدا به درآمد نفتی نیاز داشت، قیمت نفت پایه خود را به 18 دالر یعنی 4 دالر كمتر از قیمت 
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خام پایه تعیین كرد كه تا سال 1981 خود عربستان 230 میلیارد دالر متضرر شد و همچنین در 
پاییز 1985 میزان تولید خود را از 3/5 میلیون بشكه در روز به 4/5 میلیون بشكه رساند و ادامه 
این روند در تیرماه سال 1986 به 6 میلیون بشكه رساند كه درنتیجه این اقدامات درآمد ایران از 
رقم پیش بینی شده 15 میلیارد دالر به رقم 5/8 میلیارد دالر تنزل یافت )حافظ نیا و رومینا، 1386: 
 72(. بهره گیری از حربه انرژی با پیروزی انقالب شروع شده و با شدت یافتن نیاز به درآمد نفتی در 
ایران، این اقدام كماكان از سوی عربستان ادامه دارد و نوسان در قیمت نفت بسیاری از برنامه های 

عمرانی، رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم را در داخل كشور ایران متاثر از خودساخته است.
در بعد منطقه ای عربستان تالش نموده در تمام فضاهایی كه به نوعی نشانی از فعالیت و نفوذ 
ایران دیده می  شود با حمایت های مالی نقش آفرینی نماید، از همین رو این اقدامات از فردای پیروزی 
انقالب به منظور ممانعت از انتشار شعار انقالب و آرمان های حكومت شیعی ج.ا.ا انجام پذیرفته است. 
لذا در اولین اقدامات به همراه كشورهای عرب خلیج فارس در طول جنگ تحمیلی 40 میلیارد دالر 
كمك مالی به عراق دادند كه بخش اعظم این مبلغ را عربستان تامین كرد كه مبلغی حدود 30 
میلیارد كمك تجهیزاتی بود و روزانه 280 هزار بشكه نفت را از منطقه بی طرف به نفع عراق فروخته 
و 350 تا 500 هزار بشكه نفت این كشور را از طریق خاك خود ترانزیت نموده است )نادری نسب، 
1386 : 320(. عربستان با كمك 2/5 میلیون دالری جهت تامین مسكن به همراه كمك های غذایی 
500 تنی به مردم افغانستان كه می تواند جایگاه ج.ا.ا در بین مردم افغانستان مخدوش نماید، سعی 
نموده جایگاه خود را بین مردم این كشور نسبت به ج.ا.ایران ارتقا دهد )جهانبخش، 1395:  61(. 
همچنین در دو كشور عراق و سوریه كه پیوند نزدیكی با ج.ا.ایران دارند عربستان سعودی با حمایت 
مالی و تسلیحاتی از گروهای سنی ستیزه جو و گروه های تروریستی، سعی نموده است با ممانعت 
نفوذ و تثبیت جایگاه ایران در این كشورها از تحقق حالل شیعی جلوگیری نماید كه برای ج.ا.ایران 
بار مالی به همراه داشته است. در لبنان كه بخشی دیگر از حالل شیعی می باشد؛ به دلیل حمایت 
و پشتیبانی ج.ا.ایران از حزب اهلل و محور مقاومت، عربستان سعی نموده با حمایت های مالی خود از 
جریان های مخالف حزب اهلل، گروه های همفكر خود را به قدرت برساند؛ در این زمینه شاهد كمك 
مالی 7/6 میلیاردی عربستان به دولت سینیوره و گروه المستقبل در لبنان در مقابل گروه 8 مارس 
كه گرایش به سمت ایران داشته اند بوده ایم. همچنین در فلسطین نیز كمك های عربستان به محمود 
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با  عباس و حكومت خودگردان در مقابل حماس و جهاد اسالمی نشان دهنده ضدیت آشكار آن 
متحدان ایران در منازعه فلسطین است )سید آقایی، 1389:  14(. تاكنون عربستان از طریق بانك 
توسعه اسالمي 77 میلیارد ریال به 35 كشور اسالمی و عربی كمك كرد كه بعد از آمریكا، دومین 
رتبه را در كمك رسانی به كشورهای عربی اسالمی دارد )كوهكن و نزاكتی، 1393:  230(. این در 
حالی است كه با توجه به كمك های مالی عربستان جهت امور اجرایی سازمان های كنفرانس اسالمی، 
اتحادیه عرب، شورای همكاری خلیج فارس و... بستر نفوذ این كشور را جهت ایجاد جبهه گیری علیه 

ایران فراهم نموده است.
در بعد بین المللی كشور عربستان به دلیل درآمدهای سرشار انرژی یكی از كشورهای وام دهنده 
نفوذ  زمینه های  اقدام  این  طبیعتا  كه  است  شده  تبدیل  كشورها  سایر  به  بزرگ  كمك كننده  و 
عربستان را در سایر كشورها و حتی نهادهای سیاسی- امنیتی برای این كشور به همراه داشته است. 
اقدامات متعددی  انرژی  از صادرات  قابلیت و درآمدهای حاصله  این  به  با توجه  عربستان سعودی 
را در سطح بین المللی انجام داده است. بنا به گزارش روزنامه نیویورك تایمز در 27 فروردین سال 
2016، دولت عربستان در قبال طرح تصویبی نمایندگان آمریكا علیه عربستان جهت غرامت گرفتن 
توسط قربانیان حمالت یازده سپتامبر، دولت آمریكا را تهدید كرده كه در صورت تصویب چنین 
الیحه ای، 750 میلیارد دالر از دارایی خود را در خاك آمریكا برای جلوگیری از بلوكه شدن خواهد 
فروخت )پورسعید،1395 : 90(. همچنین دولت عربستان، سازمان ملل متحد را كه نام این كشور و 
هم پیمانانش را در فهرست سیاه گروه های متهم به كشتار و نقض حقوق كودكان در مناطق جنگی 
قرار داده بود، تهدید كرد كه در صورت خارج نكردن نام این كشور از این فهرست منابع مالی خود را 
در حمایت از برنامه های سازمان ملل قطع خواهد كرد و از نفوذ خود برای متقاعد كردن سایر دولتها 
و سازمان همكاری اسالمی برای قطع روابط با سازمان ملل استفاده خواهد كرد و این تهدید منجر به 
خروج نام این كشور از فهرست گردید )www.entekhab.ir, 1395(. از همین رو به دلیل اهمیت انرژی 
و نفوذ گسترده شاهزادگان عربستان سعودی در كنگره آمریكا و همچنین كمك مالی به مقامات 
سیاسی این كشور كه بطور نمونه در سال 2008. م به بنیاد كلینتون 25 میلیون دالر كمك شده 
و یا اینكه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در گزارشی اعالم داشته كه بیش از 20 درصد هزینه 
كمپین انتخاباتی هیالری كلینتون را در جریان انتخابات تامین نموده است )پورسعید، 1395:  90( 
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نشان دهنده نقش منابع مالی در تغییر سیاست و موضع گیری ها می باشد. نهایتا اینكه درآمدهای 
نفتی عربستان از یك طرف بازار گسترده ای را برای فروش تسلیحات نظامی شركت های خارجی فراهم 
نموده و از طرفی عربستان را به یك كشور وام دهنده و كمك كننده بزرگ به سایر كشورها تبدیل 
نموده كه طبیعتا این كمك های مالی و بازار مصرف زمینه سیاسی عربستان را در سایر كشورها فراهم 
نموده است )نادری نسب،1389 :21(. لذا با توجه به نفوذ كمپانی های نفتی در ساختار تصمیم گیری 
ایاالت متحده، و همچنین البی های عربستانی در مجامع بین المللی كه بیشتر ناشی از كمك های مالی 
است، در سال های اخیر شاهد اعالم موضع و تصویب قوانین و مقررات سخت علیه ج.ا.ایران بوده ایم.

ژئوكالچر و وزن ژئوپليتيکی عربستان سعودی
ژئوكالچر یا ژئوپلیتیك فرهنگی فرآیند پیچیده ای از تعامالت قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی 
است )حیدری،1387: 147(. از همین رو نظریه های»برخورد تمدن ها« یا »گفتگوی تمدن ها« كه 
منعكس كننده روابط و مناسبات ابناء بشر و خلق الگوهای جنگ و عداوت یا صلح و دوستی بین آنها 
می باشد نشان از نقش آفرینی فرهنگ در سیاست ملی و سیاست بین الملل دارد )حافظ نیا،1390: 106(. 
با توجه به جایگاه و اهمیتی كه مسایل فرهنگی در تعامل بین نظام های سیاسی دارد، هانتینگتن1 در 
نظریه خود، منبع اساسی برخورد و تقسیمات بزرگ بین بشر در دنیای جدید را عامل فرهنگ دانسته و 
معتقد است خطوط گسل بین تمدن ها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود )همان: 62(. نظام 
پادشاهی عربستان با بهره گیری از گفتمان وهابی پذیرفته شده در جامعه سعودی، هرگونه مخالفت 
با رژیم سعودی را مخالفت با ولی امر و درنتیجه هم طراز با كفر دانسته و جامعه را از آن نهی می كند 
و درنتیجه در تضعیف و حذف رقبای آل سعود نقش اساسی بازی می كند؛ آل سعود با بهره گیری از 
امكانات و ابزارهای قهری و تشویقی خویش هرگونه رقیب داخلی و یا خارجی كه می تواند مشروعیت 
گفتمان وهابی را در جامعه سعودی به چالش بكشد، از صحنه حذف می كند )همان: 205(. از آنجا 
كه یكی از سیاست های خارجی عربستان سعودی كه جزء اهداف كالن این كشور می باشد؛ تقویت 
از  اقتصادی  و حمایت سیاسی  عربستان سعودی  با محوریت  اسالمی  عربی-  تحكیم همبستگی  و 
اقلیت های مسلمان می باشد؛ این كشور در راستای كسب مشروعیت بیشتر جهت رهبری جهان اسالم، 
1. Huntington.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

خاورمیانه 116

كمك به كشورهای اسالمی فقیر و حمایت از حقوق اقلیت های مسلمان را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده است )آقایی و احمدیان،1389: 5-4(. لذا عربستان سعودی كه تا قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی كمتر به نقش فرهنگی- مذهبی خود جهت مقابله با ایران پرداخته بود؛ پس از پیروزی انقالب 
به دلیل اظهارات مقامات ایران در اتهامات ایدئولوژیك علیه رژیم های منطقه مبنی بركنار نهادن شئون 
اسالمی و آلت دست شدن ابرقدرت ها، به نوعی عدم اطمینان نسبت به مقاصد ایران در بین كشورهای 
عربی ایجاد شد و همین بدبین ها باعث گردید تا مقامات سعودی در مقابل این اقدامات، علیه امنیت 
ملی ایران در بلوچستان اقداماتی را آغاز كند كه با آموزش برداشت های مذهبی وهابی به بلوچ ها در 

جهت ایجاد تفرقه در جنوب شرق ایران همراه بود )حافظ نیا و رومینا، 1386:  71(.
 از همین رو به موازات توسعه نقش فرهنگی- مذهبی ج.ا.ایران در منطقه كه درواقع نشات گرفته 
از آرمان های انقالب اسالمی ایران می باشد، تحركات عربستان در توسعه نفوذ مذهبی در بین مسلمان 
افزایش یافته به نحوی كه با استفاده از ظرفیت های فرهنگی مذهبی كه در این سرزمین گسترش یافته 
سعی دارند برتری فرهنگی- مذهبی خود را نسبت به تفكرات شیعی ج.ا.ایران توجیه نمایند و از این 
طریق با نفوذ فرهنگی در منطقه وجهان، قلمرو ژئوپلیتیكی خود را نسبت به آرمان های ایدئولوژیك 
و فرهنگی ایران توسعه دهد. از آنجا كه هر قلمرو ژئوپلیتیكی دارای یك نقطه یا كانون مركزی و 
یك فضای پیرامونی است )حافظ نیا،1390: 114( عربستان سعودی با توجه به ظرفیت های متعدد 
خادم الحرمین،  به عنوان  خود  معرفی  و  وهابیت(  گری  سلفی  مذهب  و  شریفین  )حرمین  فرهنگی 
همواره به دنبال آن بوده تا جایگاه مدیریت و رهبری خود را در جهان اسالم تثبیت نماید و ارزش های 
خود كه نشات گرفته از اسالم وهابی است به قلمرو تحت نفوذ خود تحمیل نماید. در این راستا نقش 
موقعیت جغرافیایی عربستان كه از نظر ارتباطی این سرزمین را با كشورهای آفریقایی و همچنین 
جنوب غرب و با فاصله به جنوب شرق آسیا و كشورهای شبه جزیره عربستان پیوند می دهد، به همراه 
درآمدهای مالی این كشور كه از صادرات انرژی می باشد، قلمرو ژئوپلیتیكی عربستان بر پایه متغییر 
فرهنگی را نسبت به گذشته گسترش داده است. با توجه به اینكه این كشور به لحاظ ظهور اسالم 
از یك موقعیت مركزی در جهان اسالم برخوردار است و اماكن مذهبی كعبه و مسجدالنبی هم بر 
جایگاه فرهنگی آن افزوده، جمعیت یك میلیاردی مسلمانان به این كشور توجه ویژه ای دارند و هر روز 
به سمت كعبه اعمال عبادی خود را انجام می دهند و ساالنه میلیون ها مسلمان از سرتاسر دنیا جهت 
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اعمال حج واجب و تمتع وارد این كشور می شوند، لذا پادشاه عربستان به عنوان خادم الحرمین به این 
زائران خدمات رسانی كرده و از طرف دیگر با اشاعه فرهنگ و مذهب وهابیت به دنبال تحقق اهداف 
سیاسی خود به عنوان رهبری جهان اسالم می باشد. وزن ژئوپلیتیكی ایجاد شده از مركزیت جهان 
اسالم و وجود حرمین شریفین در این كشور باعث شده كه عربستان جهت مقابله با فرهنگ ایرانی 
اسالمی و شیعه دست به اقدامات گسترده ای بزند كه این حركات در مقاطع مختلف تهدید علیه 
امنیت ملی ج.ا.ایران بوده است. عربستان سعودی با حمایت های مادی و معنوی از تاسیس سازمان ها 

و نهادهای داخلی و خارجی، سیاست ترویج وهابیت را به شدت دنبال می نماید.
تشکيالت داخلی: مهمترین تشكیالت داخلی عربستان كه در توسعه و ترویج وهابیت در بین 
مسلمانان نقش دارند شامل: كبارالعلماء، رابط العالم االسالمی، وزارت حج و اوقاف و ارشاد و شئون 
اسالمی، مركز امربه معروف و نهی از منكر و پلیس مذهبی می شود كه این سازمان ها در كشورهای 
مختلف دارای نمایندگی است )كوهكن و نزاكتی، 1393 : 228(. عربستان سعودی سعی نموده است 
تا با توجه به اینكه ساالنه میلیونها مسلمان از كشورهای مختلف وارد این كشور می شود، افكار و 

عقاید و سیاست های وهابیت را از طریق این نهادها تبلیغ نماید.
تشکيالت خارجی: سازماندهی تشكیالت خارجی از طرف عربستان یكی دیگر از قابلیت های 
ارتقا دهنده دامنه نفوذ این كشور جهت مقابله با تهدیدات ایدئولوژیك ایران در جهان اسالم است 
كه از این طریق عربستان با تقویت بازوهای ایدئولوژیك خود در پی آن است. در این خصوص نظام 
سعودی دارای ارتباط طبیعی و موثر تشكیالت وهابی عربستان با مساجد كشورهای اسالمی است. 
مولوی ها و طالب مساجد در مناطق سنی نشین، مراوده ای دیرینه با عربستان دارند و همین امر، 
ضریب تاثیر گذاری عربستان را مضاعف كرده است )نصری، 1395: 98(. به ادعای پایگاه اینترنتی 
ملك فهد، این كشور با مشاركت و مدیریت عالمان مذهبی سعودی تاكنون 200 دانشكده اسالمی، 
210 مركز اسالمی، 1500 مسجد و 2000 مدرسه دینی برای مسلمانان در كشورهای غیرمسلمان 
ساخته كه برابر اظهار دیوید آفهاورز1، مقام ارشد وقت خزانه داری آمریكا هزینه كرد دولت سعودی 
را عددی نزدیك به »75 میلیارد دالر« تخمین زده است )بایمن، 1395: 109(. به همین خاطر 
پاكستان،  مانند سودان، جیبوتی، سوریه،  اماكن مذهبی كشورهای  بر  عربستان سعودی  هژمونی 
1. David Aufhauser. 
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امارات، اردن و موریتانی به گونه ای است كه فقط معدودی از مساجد، تحت كنترل و نظارت وزارت 
اوقاف دولت محلی باقی مانده اند )نصری، 1395: 98(. مهمترین تشكیالت خارجی كه عربستان در 
ساماندهی و تاسیس آنها در كشورهای اسالمی نقش داشته و به واسطه آن قلمرو ژئوپلیتیكی خود 
را توسعه داده شامل: سلفیه شمال آفریقا، دیوبندیه، سپاه صحابه، القاعده، طالبیان، جماعه التبلیغ، 
جماعت اسالمی پاكستان و هندوستان، جنداهلل و غیره می باشد )كوهكن و نزاكتی، 1393 : 228(.

درمجموع باید گفت كه تفكرات سلفی گری و روند نفوذ این تفكر در كشورهای اسالمی زنگ 
خطری را برای امنیت كشورها به وجود آورده كه برخی از اندیشمندان، تهدید فرهنگی- مذهبی 
)وهابیت( عربستان سعودی را نه تنها برای منطقه غرب آسیا بلكه آن را باالتر از این سطح می دانند. 
از همین رو فوكویاما چالش بزرگ غرب و امریكا را مسئله فرهنگی و ایدئولوژیك می داند كه از آن به 
دریای اسالم فاشیستی تعبیر می كند. او خواستگاه اسالم فاشیستی را عربستان سعودی و ایدئولوژی 

وهابی می داند )حافظ نیا،1390:  58(.

نتيجه گيری
 سوابق تاریخی روابط بین ایران و عربستان تا مقطع كنونی متاثر از نگاه فرهنگی و ایدئولوژیك 
بوده و از همین رو این عامل نقش موثری در رقابت و تعامل بین دو كشور در سایر عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و... داشته است. صرف نظر از وجود عوامل همگرایی متعدد، تفاوت های مذهبی به 
انشقاق و جدایی كشورهای  از اسالم به عنوان مهمترین عامل  همراه تحلیل و تفسیرهای متفاوت 
اسالمی بوده و درواقع منشا این موضوع هم به نوعی ایران شیعی و خصوصا عربستان وهابی به عنوان 
مهد اسالم می باشد. لذا با توجه به نقش و ماهیت استكبارستیزی و فرهنگ اسالمی و با شناختی كه 
قدرتهای جهانی از چالش تفكرات اسالمی برای منافع خود دارند، نقش آفرینی سیاسی- امنیتی و 
فرهنگی این قدرت ها در به بنبست رساندن روند توسعه فرهنگ اسالمی نقشی مهم در بسترسازی 
روند تعامل و روابط بین كشورهای جنوب غرب آسیا داشته كه روابط ج.ا.ایران و عربستان به عنوان 
دو قدرت ژئوپلیتیكی، بیشترین تاثیر را از این مداخالت داشته. لذا با پیروزی انقالب اسالمی و اتخاذ 
استراتژی نه شرقی و نه غربی از سوی مقامات ج.ا.ا، با كاهش حمایت های غرب از ایران و همچنین 
هراس موجود از انتشار انقالب مردمی ایران به سراسر جنوب غرب آسیا كه تامین كننده انرژی جهان 
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صنعتی و همچنین نقش مهار توسعه كمونیسم را بر عهده داشت؛ این فرصت را به عربستان سعودی 
داد كه زیر سایه اختالف تاریخی با ایران، در فضای ایجاد شده ناشی از حمایت های غرب با بهره گیری 

از ظرفیت های ژئوپلیتیكی خود علیه امنیت ملی ایران دست به اقدام بزند.
نیاز شدید ایران به درآمدهای نفتی جهت توسعه اقتصادی و مشكالت اجتماعی كشور در كنار 
ظرفیت های گسترده عربستان در اثرگذاری بر قیمت های جهانی كه ناشی از منابع سرشار انرژی 
این كشور است باعث شده كه عربستان با استفاده ابزاری از این موضوع، فشار زیادی را در سطح 
داخلی، منطقه ای و جهانی بر ایران وارد نماید. درآمدهای ناشی از صادرات نفت این فرصت را به 
عربستان داده تا با توجه به مركزیت جهان اسالم و همچنین تالش جهت توسعه تفكرات وهابی گری، 
در سطوح داخلی و منطقه ای شاخص های امنیت ملی ج.ا.ایران را با چالش مواجه سازد كه بخشی 
از موفقیت در این دو عرصه ناشی از موقعیت جغرافیای مناسب این كشور در دسترسی به دریای 
سرخ و خلیج فارس می باشد كه ضمن ایجاد فرصت جهت افزایش حضور در این دو منطقه، زمینه 
همكاری و استفاده از حضور قدرت های فرامنطقه ای را برای این كشور فراهم نموده است. با توجه به 
ماهیت ایدئولوژیكی نظام سیاسی حاكم بر كشور عربستان و همچنین تاثیر پذیری این كشور از نظام 
سلطه در اتخاذ برخی از استراتژی های خود، به نظر می رسد كه عربستان كماكان از این ظرفیت های 
این راستا الزم  لذا در  ادامه دهد؛  ابعاد  ایران در همه  امنیت ملی  ژئوپلیتیكی خود علیه منافع و 
است ضمن افزایش تعامالت دیپلماتیك با كشورها و نهادی سیاسی و اقتصادی مورد نفوذ عربستان، 
به سرعت با جایگزین نمودن سایر منابع اقتصادی با افزایش درآمدهای ملی ضمن كاهش دادن اثرات 
وزن ژئوپلیتیكی عربستان، زمینه اقدامات خصمانه این كشور را علیه امنیت ملی كشورمان تقلیل 
دهیم. شاید حركت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و توجه به سایر ظرفیت های داخلی كشور جهت 

حذف این فشارها بتواند نقش موثری ایفا نماید.
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