
 

 

 

 

 

  آسيا غرب جنوب در اي منطقه هاي چالش ايجاد ژئوپليتيکي  در عالئق تاثير بررسي

عربستان و ايران: يموردمطالعه   

 1 ابراهیم رومینا
 
 
 

 

 چکيده
ي با اتالش هستند، هیچ گونه رابطه دوستانه يک منطقه در دو کشوري که جهت موقعیت اولي در 

هت جکشور تابع نوعي رقابت پايدار خواهد بود که در يکديگر نخواهند داشت. رابطه اين دو 
يارگیري کشورهاي ديگر منطقه، به چالش کشاندن همديگر و حمايت از کشورها و گروههاي 

ر درقابت بین کشورهاي يک منطقه  .تداوم خواهد داشت کوچکتر جهت تثبیت موقعیت منطقه اي
رد رقابت دعي تابع نوع و تعداد موارد مواي فراگیر است، لیکن کنش میان کشورهاي مجهان پديده

طقه و نحوه نگرش به آنها است. در حال حاضر، کنش متقابل دو کشور ايران و عربستان در من
هاي جنوب غرب آسیا، رقابت رو به تنش را طي مي کند که اين رقابت و منازعه به ساير کشور

با  اين پژوهش وجود آورده است.منطقه نیز سرايت کرده و تنشهايي را در اين بخش از جهان ب
غرب  روش توصیفي و تحلیلي به مطالعه عالئق ژئوپلیتیکي دو کشور ايران و عربستان در جنوب

جعه و با مرا اي و اسناديها و اطالعات مورد نیاز کتابخانهآسیا پرداخته است. شیوه گردآوري داده
ربستان دهد کنش دو کشور ايران و عصالح انجام شده است. نتايج تحقیق نشان ميبه مراجعه ذي

بت فرهنگي، رقا -در جنوب غرب آسیا تحت تاثیر متغیرهاي مختلفي چون سابقه تاريخي
مسو ههاي قومي و مذهبي ايدئولوژيک، ساختار سیاسي متعارض، رقابتهاي ديني و مذهبي، گروه

ق وامل جزء عالئاي است. هر يک از اين عدر کشورهاي متقابل و کنش سیاسي سطح فرامنطقه
د چالش باشد و اين عالئق ژئوپلیتکي در تولیژئوپلیتیکي دو کشور ايران و عربستان سعودي مي

 اي و پايداري آن تاثیرگذار است.منطقه
 .ايران، عربستان، رقابت مسالمت آمیز، منازعه، بحران: هاکليدواژه
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 همقدم

فیايي ماوراي مرزهاي عالئق ژئوپلیتیکي عبارت است از مکملهاي فضائي و جغرا

انساني که همسويي واقعي يا تصوري با منافع هاي طبیعي و يک کشور در خصیصه

زيربناي عالئق و منافع ملي کشورها را  نوعيه بتعلق ژئوپلیتیکي آن کشور دارد. 

هاي طبیعي و تمام يا بخشي از خصیصه باکه  استدهد و ناظر بر مواردي تشکیل مي

که تأمین کننده احتیاجات کشور  موارديو همگوني دارند و يا انساني کشور تجانس 

فرهنگي، اجتماعي، ديني،  ارتباطي،در ابعاد مختلف سیاسي، اقتصادي، تجاري، 

باشند، و کشور به مي محیطي زيستعلمي، تکنولوژيکي، نظامي، امنیتي، حیثیتي يا 

در  فرهنگن و هم گروه اقلیت هم کیش يا همزبا يک. آنها دلبستگي و عالقه دارد

، واردات کشور تأمینمسیر  ،يک جزيره، يک فضاي جغرافیايي مرتفع ،کشور ديگر

 مخابراتي، ارتباطهاي شبکه، بندرگاهها و مسیرهاي انتقال صادرات)نفت، گندم(

مراکز تأمین واردات )قطعات،  ،(نفتيها و خدمات )بازارهاي مراکز فروش کاال

آداب و  ،اشتراك زباني، طرفدارحزب سیاسي  ،لحه(آالت، گندم، دارو و اسماشین

، قومي معارض اقلیت، پايگاه نظامي ،مرکز تولید و انتشار نا امني، رسوم مشترك

 ،نفوذ در ارکان کشور همسايه ،قدرت رقیب از کشور همسايه خروج، دولت رقیب

 شتارکهاي کاهش و کنترل سالح ،و خدمات در خارج از مرزها کاالافزايش مشتريان 

گر از پیرامون کشور و خروج قدرتهاي مداخله، الملليصلح و ثبات بین ،جمعي

( جزء عالئق ژئوپلیتیکي کشورهاي 121-120: 1385نیا،)حافظموارد متعدد ديگر

 شوند. رقیب محسوب مي

کنند و عالئق ژئوپلیتیکي واقعي، در جهت تامین منافع کشورها عمل مي

توانند در جهت تقويت وزن ژئوپلیتیک خود ميکشورهاي مختلف از اين طريق 

برداري از عالئق ژئوپلیتیکي، تالش نمايند. لذا ضرورت دارد جهت حداکثر بهره

استراتژي ژئوپلیتیکي مشخصي را در پیش گرفت تا با کمترين چالش با رقبا در 
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آن در  ارتباط با عالئق ژئوپلیتیک بسیط و غیر قابل تقسیم، بتوان  بیشترين سهم را از

جهت منابع ملي بدست آورد. از سوي ديگر عالئق ژئوپلیتیکي تصوري يا غیر 

-هاي سیاسي فراهم ميواقعي، بستر و زمینه الزم را جهت به انزوا کشاندن سیستم

نمايند. کشورهايي که منابع و تالشهاي خود را در جهت عالئق ژئوپلیتیکي 

ف و انزواي خود را در بین غیرواقعي و تصوري هزينه نمايند، بسترسازي ضع

 کنند. هاي پويايي سیاسي فراهم نموده و درجه انتروپي خود عمل ميسیستم

میزان فراوري عالئق ژئوپلیتیکي تابع سطح قدرت کشورها است. چنانچه قدرت 

يک کشور در ابعاد مختلف رو به گسترش باشد، عالئق ژئوپلیتیکي بسط يافته و 

يابد. بیشترين عالئق ژئوپلیتیکي يي توسعه و گسترش ميحلقه آنها در فضاي جغرافیا

يک کشور در کشورهاي همجوار آن است و به میزان فاصله از مرزهاي ملي، میزان 

کاهش خواهد يافت. در فضاهاي دور از سرزمین اصلي يک عالئق ژئوپلیتیکي 

ابطه ر 1کشور، عالئق ژئوپلیتیکي ناظر بر يک کاالي استراتژيک کمیاب است. مدل 

 سطوح قدرت کشورها و ارتباط آن با عالئق ژئوپلیتیک را ترسیم نموده است.

 : رابطه قدرت و عالئق ژئوپليتيکي1مدل 
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 طرح مساله

آمیز بین ايران و عربستان در جنوب غرب آسیا به طرق در حال حاضر کنش رقابت

 ت. مستقیم يا غیرمستقیم با بحرانهاي زير در منطقه پیوند خورده اس

  هزار نفر در جنگ کشته  300در سوريه تا کنون بیش از

 شده اند .

  میلیون نفر از جمعیت سوريه شهر و خانه خود  12بیش از

 را ترك کرده اند.

 5  در جنگ وقوع میلیون نفر از شهروندان سوري پس از

 از اين کشور خارج شده اند.داخل، 

 راي تخريب زيرساختهاي سوريه شهروندان اين کشور را ب

 چندين دهه در چالش زيستي قرار خواهد داد. 

  1اشغال عراق و عملیات آزادسازي آن تا کنون بیش از 

 میلیون کشته داشته است. 

 اي و کنشهاي ژئوپلیتیکي قدرتهاي رقابت قدرتهاي منطقه

اي در کشورهاي لبنان، يمن، بحرين، افغانستان، عراق و ...، فرامنطقه

م بحران، آوارگي و کشتار بیگناهان و فقر در اي جزء جنگ، تداونتیجه

 پي ندارد. 

 .... و 

 اين وضعیت در جنوب غرب آسیا نتیجه چیست؟ چرا بحران در اين منطقه

ها و حکومتهايي از اين وضعیت بیشترين استفاده را پايدار مانده است؟ چه گروه

رين هستند؟ پیامد آفاي در تولید بحران نقشخواهند برد؟ اين صرفاً نیروهاي منطقه

پايداري بحران در منطقه، چیست؟ ابعاد اين بحران تا کي و تا چه سطحي از دخالت 

 اي گسترش خواهد يافت؟ اي و فرامنطقهکشورهاي منطقه
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توان فرضیات متعددي هرچند براي سواالت فوق و بسیاري از مسائل ديگر مي

لیتیکي متداخل قدرتهاي بندي نمود، لیکن اين پژوهش حاضر عالئق ژئوپرا شکل

گیري، منطقه اي و فرامنطقه اي و غیرقابل تقسیم بودن آنها را موضوع اصلي در شکل

 داند. تداوم و پايداري بحران در منطقه مي
 

 چارچوب نظري. 1

مکانها و فضاهاي جغرافیايي داراي خصیصه و ارزش خاصي هستند و منابع و مزيتها 

باشند. به عبارتي الگوي پخش عرضة پخش نمينیز در سطح جهان بطور متعادل 

رو مکانها و فضاهاي مزيتها و نیز تقاضاي مزيتهاي جغرافیايي نا متعادل است. از اين

جغرافیايي و به دنبال آن گروههاي انساني ساکن در آنها، ملتها و حکومتها به 

ين واقعیت شوند. وابستگي ژئوپلیتیکي منعکس کنندة ايکديگر نیازمند و وابسته مي

اي برخوردار است. لکن برخي از است.مزيتهاي جغرافیايي کشورها از طیف گسترده

کشورها از تمام يا بخشي از آن برخوردارند و برخي از آنها آن را ندارند. اين 

المللي و توسعه و ضرورت وابستگي متقابل جغرافیايي، فلسفة همکاري و تعامل بین

البته دولتها براي تأمین نیازهاي خود همیشه از  تکامل سیستم سیاسي جهان است.

کنند و گاهي با سازوکارهاي سیاسي، سلطه، هاي مسالمت آمیز استفاده نميروش

نفوذ، زور و غیره سعي بر تعرض، کنترل و تصرف مزيتهاي جغرافیايي ديگران را 

 (. 146: 1385نیا،دارند)حافظ

هاي ارادي افراد با محیط خود آگاهيبه عقیده رلف، فضاي جغرافیايي بازتابي از 

(. ارزشها و عوامل جغرافیايي بلحاظ ساختاري و يا 300: 1375است)شکويي،

کارکردي ماهیتي دوگانه دارند. بدين معني که يک عامل جغرافیايي براي يک گروه يا 

فرد انساني ممکن است مثبت تلقي شود در حالیکه همان عامل براي گروه و يا فرد 

شود. به عالوه اينکه هويت ساختي و کارکردي راي ارزش منفي انگاشته ميديگر دا
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عوامل، داراي ارزش ثابت و پايدار نیستند و ممکن است يک عامل در بستر زمان 

متفاوت ممکن است دچار تحول ارزشي شود و يا در ديدگاه گروههاي انساني 

اسي سعي در توزيع و ارزشهاي متفاوتي داشته باشد. از سوي ديگر ساختارهاي سی

نمايند. نظريه ها و ارزشهاي مورد نظر خود در فضاي جغرافیايي ميپخش پديده

و هاگت،  112ـ 134: 1364)شکويي، پخش هاگستراند مويد اين وضعیت است 

 (. Johnston,1994:132و  87ـ 121: 1375

ر است. ويژگیهاي سیاست خارجي کشورهاي همجوار، بشدت متاثر از يکديگ

دهد. در اي را تشکیل ميمشترك جغرافیايي، زير ساخت رفتارهاي همگرايي منطقه

اي، چنانچه چند قطب مدعي قدرت وجود داشته باشد، هاي منطقهچنین سازه

بیشترين رقابتها بین قطبهايي در جريان است که از توازن نسبي ژئوپلیتیک 

اي گردد، یق شده و مانع از مصالح کالن منطقهبرخوردارند و چنانچه اين رقابتها عم

اي هاي منطقهشود. در سازهمنظقه با چالش مواجه شده و کارکردهاي آن تضعیف مي

يابند الگوهاي مناقشه گسترش يافته و غیر منسجم که تضادها و تعارضها توسعه مي

ده بین شود در اينگونه مناطق شکافهاي ايجاد شفضاي بحراني بر منطقه حاکم مي

اي بسترسازي مناسب را براي مداخله گران و بازيگران اجزاء و دولتهاي منطقه

 کند.اي فراهم ميفرامنطقه

بطور کلي رفتارها يا کنشهاي کشورها در يک منطقه ژئوپلیتیکي که در چارچوب 

آمیز بوده، ازاينرو سالمت سیستم سیاسي زا و خصومتبرند  تنشرقابتي بسر مي

نمايد و بحران و نا امني و جنگ و قه را به چالش کشیده و تهديد ميجهان و منط

توان مدل زير را جهت کنند.با توجه به مطالب فوق ميتوسعه نیافتگي را تحمیل مي

قدرتها در سطوح مختلف را در ارتباط با ارزشهاي مورد مناقشه مد نظر  تبیین رقابت

 قرار داد.
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 منطقه ژئوپليتيکي: کنش قدرتهاي رقيب در يک 2مدل 

 

 

 

 

 

 

 

در الگوي فوق ممکن است روابط مختلف زير بین واحدهاي سیاسي بازيگر 

 شکل گیرد:

در ارتباط با ارزشهاي بسیط و  Bو  Aرفتار و کنش دو کشور  -1

 گیرد؛غیرقابل تقسیم، از الگوي رقابت و تا حدي منافع نشات مي

حداکثر منافع  تابع کسب Bو  Aاي رفتار و کنش بازيگر فرامنطقه -2

 و سپس رقابت با رقیب متناظر است.

جهت غلبه بر کشور رقیب، تکیه بر  Bو  Aرفتار و کنش دو کشور  -3

 اي است.قدرت فرامنطقه

اي، در ارتباط با کشورهاي منطقه Bو  Aرفتار و کنش دو کشور  -4

 يارگیري حداکثري است. 

کشور در ارتباط با  Bو  Aاي رفتار و کنش بازيگران فرامنطقه -5

کننده و محدودکننده در فضاي رقیب در برابر کشور مورد حمايت، تحمیل

 جهاني است.
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 محيط شناسي. 2

کشور است. در حال حاضر منطقه جنوب غرب  19جنوب غرب آسیا شامل 

ه سآسیا فضاي رقابت و چالش سازي سه قدرت ايران، عربستان و ترکیه است. اين 

بسیط متنوع دارند و نگرش غیرقابل تقسیم آنها) قدرت عالئق ژئوپلیتیکي متکثر و

يند اين و منازعه را شکل داده است.  برآ سازيبودن عالئق ژئوپلیتیکي( بستر چالش

یده وضعیت به شکل گیري دسته بنديهاي منطقه اي، تولید بحران و منازعه  انجام

 است. 
 : کشورهاي جنوب غرب آسيا1نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تي بر مبناي متغير تمدني در جنوب غرب آسيا در شکل زير آمده است. ساختار قدر

هاي سياسي در اين ساختار چند کشور مدعي هستند که هدايت و راهبري ساير سيستم

اي را بر عهده دارند يا آنها بر مبناي خواست و اراده خود به کنش مورد نظر منطقه

گيرند. اين ه قدرتهاي رقيب قرار ميدارند. کشورهاي ترکيبي معموالً محل مناقشوامي

وضعيت زمانيکه که کشور ترکيبي در شرايط ضعف قدرت سياسي باشد بارزتر است. 

-کنند و مطالبات و خواستهاي تبعيت نميکشورهاي تک معموالً از الگوي قدرت منطقه

هاي بينند. اين کشورها سعي در اتصال خود به قدرتهاي خود را خارج از منطقه مي



 135 /جنوب غرب آسیا  در ايجاد چالش هاي منطقه اي در بررسي تاثیر عالئق ژئوپلیتیکي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

توان بر مبناي هاي ژئوپليتيکي در اين منطقه را ميبسياري از کنشطح کروي دارند. س

 مدل زير مورد مطالعه قرار داد. 

 : کشورهاي مدعي، ترکيبي و تک در جنوب غرب آسيا3مدل 

 

 هاي تحقيقيافته. 3

 الگوي حاکم بر روابط ايران و عربستان

ثماني و تعیین و تغییرات جغرافیايي پايان جنگ جهاني اول با تجزيه امپراتوري ع

و شکل گرفتن واحدهاي سیاسي جديدي در منطقه جنوب غرب آسیا همراه بود. 

ظهور اين واحدها سبب بروز بحرانهاي جديد و نیز تشديد بحرانهاي قديمي در 

(. در پايان جنگ جهاني دوم 56: 1372دوسطح داخلي و منطقه اي شد)حسنات،

ل گرفت و کشورهاي منطقه به دو گروه تقسیم شدند: الگوي نظام دو قطبي شک

عراق به جبهه بلوك شرق و ديگر کشورها به جبهه بلوك غرب پیوستند. در رابطه 

ه.ش تداوم داشت و هر دو 1357ايران و عربستان اين دوره تا انقالب ايران در سال 

از دو  کشور تحت سیطره بلوك غرب قرار داشتند. سیاست دو ستوني اياالت متحده

بعنوان محور  1979کشور ايران و عربستان به اجراء گذاشته شد و ايران قبل از سال 
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تعادل ژئوپلیتیک خاورمیانه با کمک مکمل استراتژيک خود يعني عربستان و با 

پشتیباني قدرت بحري جهاني )اياالت متحده آمريکا( توانست پايداري نسبي را در 

سه دهه خلیج فارس از يک امنیت نسبي خوبي  منطقه برقرار سازد. در نتیجه طي

برخوردار بود و همه کشورهاي واقع در آن بجز عراق بصورت مسالمت آمیز مسائل 

آمیز بین آنها اتفاق خود را حل مي کردند و هیچ گاه برخوردهاي خشونت

(. دو کشور همچنین در زمینه مسائل اوپک، فلسطین و 182: 1377نیفتاد)عزتي،

انس اسالمي وحدت نظر داشته و هردو نگرش يکساني نسبت به سازمان کنفر

(. در اين دوره در چارچوب 124: 1375شوروي و آمريکا داشتند)سادات عظیمي،

اي آن، عربستان و ايران دچار همگرائي نظام ژئوپلیتیک جهاني و عقبه هاي منطقه

است. در اين  ساختاري بوده و نیروي پیوند دهنده بر نیروي جداکننده غلبه داشته

نیا دوره ايران از منزلت ژئوپلیتیک برتر نسبت به عربستان برخوردار بوده است)حافظ

 (. 82 – 66: 1384و رومینا،

و خروج آن از ساختار ژئوپلیتیک غرب و با وقوع انقالب اسالمي در ايران     

وابط ايران اي از تحوالت ژئوپلیتیکي در منطقه، رفروپاشي پیمان سنتو و بروز زنجیره

ه.ش 1360اين وضعیت تا پايان دهه و عربستان بسوي توسعه تضادها گرايش يافت. 

 در روابط دو کشور تداوم يافت. 

ه.ش/ 1367شوراي امنیت توسط ايران در تیرماه  598پس از پذيرش قطعنامه 

-( و تغییر برجسته در جهت1381و پايان جنگ ايران و عراق)اسدي، 1988جوالي 

ت خارجي طي سالهاي پس از آن، رويارويي بین ايران و اعراب کاهش گیري سیاس

(. به عبارتي در تغییر اوضاع داخلي در ايران همچون 47: 1377پیدا کرد)رمضاني، 

پايان جنگ ايران و عراق، رحلت آيت اهلل خمیني و جانشیني آيت اهلل خامنه اي در 

اتحاد جماهیر شوروي، ايران را مقام رهبري، و نیز تهاجم عراق به کويت و فروپاشي 
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-با کشورهاي کرانه خلیج فارس از حالت رودررو خارج و به اتخاذ مشي مصلحت

شکاف در گرايي با توسعه اين فرايند آشتي(. 202: 1382جويانه گرايش يافت)برزگر،

روابط آمريکا با اعراب، پديدار شدن فرصتهاي ژئوپلیتیک و ژئواستراتژيکي جديد در 

غانستان و منطقه براي آمريکا، از شتاب بیشتري برخوردار شد و مناسبات دو عراق، اف

ه.ش تا نیمه دوم 1370کشور به حالت عادي بازگشت. اين وضعیت از ابتداي دهه 

ه.ش تداوم يافت. ديدار رياست جمهوري اسالمي ايران از عربستان نمونه 1380دهه 

 (. 134: 1379کاظمي، توسعه در روابط دو کشور در اين دوره است)اخوان

ه.ش روابط دو کشور ايران و عربستان رو به تیرگي نهاد. 1380از نیمه دوم دهه 

خارجي ايران، عواملي چون سیاست اياالت متحده نسبت به عربستان، سیاست 

تحوالت داخلي در عربستان و مرگ پادشاه  عبداله و سیاست منطقه اي تنش گونه 

منافع، تحوالت در دنیاي عرب، جنگهاي داخلي در  عربستان، تعارض در برداشت از

 گیري اين شرايط اين دوره تاثیرگذار بوده است. سوريه و يمن و ...  در شکل

 عاليق ژئوپليتيکي متعارض و تنش ايران و عربستان

 ايدئولوژي متعارض:

هر ايدئولوژي پس از استقرار از قدرت تنیدگي و پايداري برخوردار است. بويژه 

ي ايران و هر يک از کشورهایکه با جريانات سیاسي و اقتصادي همراه گردد. زمان

حامل يک ايدئولوژي پويا هستند. ايدئولوژي مورد نظر نیروي حرکت  عربستان

سیاسي و پس از انقالب اسالمي بسرعت ايدئولوژي  دهنده کنشهاي آنها خواهد بود.

بري عربستان سعودي قرار انقالبي شیعه در مقابل ايدئولوژي سني وهابي به ره

  .به نحوي که هر دو ايدئولوژي مشروعیت يکديگر را زير سوال بردند .گرفت

 

 

     

 عربستان سعودي

 جمهوري اسالمي ايران

 وهابياز نوع  اسالم سنتي

 اسالم از نوع شيعه 
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دار اين نوع هر يک از کشورهاي ايران و عربستان به عنوان دو کانون و داعیه

گرايي دو کشور با تکیه بر متغیرهاي شوند. اين کانونايدئولوژي محسوب مي

نش تعارضي را افزايش داده است. از سوي ديگر اين دو کشور تاثیرگذار ديگر، ک

جهت توسعه ايدئولوژي مورد نظر، اقدام به انتشار فضايي بر مبناي مدل هاگستراندي 

 آمیز خواهد بود.نمايند که نتیجه آن ورود کنشگران به وضعیت رقابت تنشمي
 :سامي( -مدن رقيب)ايراني ت

اي عام است که از پنداري بین ساکنان فضاهاي جغرافیايي، پديدهتفکر برتري

هاي فراواني از آن آورد. توان نمونهاي و حتي جهاني ميسطح محلي تا سطح منطقه

انگاري و پیرو انگاري دو تمدن ايراني و سامي نیز پنداري و فردوستتفکر برتري

است که بین ملتها شکل  يکي از آنها است. تفکر برتري انگاري، احساسي تصوري

دهد. دو تمدن ايران گیرد و اين احساس مبناي عمل و کنش اجتماعي را شکل ميمي

دار آن هستند در طول و سامي که در حال حاضر دو کشور ايران و عربستان داعیه

بطور  1300اين دو تمدن در طول تاريخ اند. تاريخ با يکديگر در حال رقابت بوده

غلبه تمدن سامي پس از ورود اسالم به ايران، . اندمنازعه بوده پايدار در تنش و

نگرش مافوق و مادون اعراب نسبت به ايران را تقويت کرد. از سوي ديگر ايرانیان با 

اند. نمونه اشعار و تکیه بر تاريخ و تمدن کهن خود، نگرش اعراب را به چالش کشده

يران وجود دارد که نشان دهنده رقابت هاي فراواني در اين زمینه در انثرها و نوشته

تمدني بین دو کشور ايران و عربستان در حال حاضر است. از سوي ديگر حاکمان و 

نمايند و حتي براي سردمدارن عرب بیشتر بر اساس سیاستهاي نمادين عمل مي

-کنترل سیاسي يکديگر، خود را بیشتر مدافع هنجارهاي عربي نشان مي

عالوه بر آن عربستان به داليل مختلف؛ موقعیت الگوي  .(Barent,1998: 1-2)دهند

( و اين موقعیت الگويي با 1387در ارتباط با ديگر کشورهاي عربي داشته)واعظي،

 تکیه برپیشینه رقابت تمدني به ديگر فضاي عربي نیز سرايت خواهد کرد.
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بزرگي از هاي سامي اين تمدن در بخش کنش تمدني عربستان با تکیه بر زبانه

جنوب آسیا و شمال آفريقا پشتیابي فکري و کنشي را به همراه دارد. در صورتیکه 

کنش تمدني ايراني، در فضاهاي جغرافیايي اين تمدن يعني افغانستان تاجیکستان و 

 گیرد. اي از جنوب غرب آسیا صورت ميهاي پراکندهبخش
 قومي در فضاي سرزميني رقيب: -عاليق مذهبي

هاي فکري و عقیدتي متفاوتي مذاهب منشعب از دين اسالم، کانونهر يک از 

کنند. از ها تولید فکر و پشتوانه مذهبي معتقدان خود را فراهم ميدارند. اين کانون

ها ممکن است در فضاهاي جغرافیايي کشور رقیب قرار گیرند، آنجا که اين کانون

ي ايران و ز اين کشورهاهر يک اکنش ژئوپلیتیکي را به همراه خواهند داشت. 

دارند که اين عالقه ژئوپلیتیکي  يکديگرژئوپلیتیکي در داخل مرزهاي ئق عال عربستان

اهل تسنن ايران بعنوان کند. زمینه مداخله در مسائل داخلي همديگر را فراهم مي

شود و شیعیان و مکه مکرمه در عالقه ژئوپلیتیکي عربستان سعودي محسوب مي

 شود. زء عالئق ژئوپلیتیک ايران در عربستان محسوب ميعربستان سعودي ج

 

 

 

 

 

 

 

 عربستان سعودي

 ايران

 تمدن سامي

  تمدن ايراني
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 رقابت در اوپک:

اي جهت کسب منافع توان مظهر همگرايي کشورهاي غیرمنطقهاوپک را مي

 ،کويت، ديعربستان سعو، عراق، ايرانمشترك دانست. در حال حاضر دوازده کشور 

عضو اين  اکوادور و آنگوال ،نیجريه ،الجزاير ،امارات متحده عربي ،لیبي ،قطر ،ونزوئال

هماهنگي و »اگرچه اين نهاد با هدف  .(Yergin,2008: 2-28)نهاد اقتصادي هستند

کشورهاي عضو و تعیین بهترين راه براي تامین  نفتهاي يکپارچه سازي سیاست

بازار هايي براي تضمین ثبات قیمت نفت در منافع جمعي يا فردي آنها، طراحي شیوه

 OPEC)« المللي به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروري و ... بین نفت

Secretariat.,2012: 9)  تشکیل شد، ولي در مراحل پس تشکیل و ثبات آن، عرصه

اي که کشورهاي تولیدکننده جهت نندگان عضو واقع شد. به گونهرقابت تولیدک

کسب جايگاه باالتر به رقابت پرداختند. رقابت ايران و عربستان نیز در اين زمینه 

م. ايران فاصله نزديکي با کسب رتبه اول تولیدکننده 1970قابل توجه است. در دهه 

ابتي را به ديگر تولیدکنندگان نفت داشت که با وقوع انقالب اسالمي، ايران فضاي رق

هاي ذخاير نفتي، ايران بعنوان نفت اوپک واگذار نمود. لیکن با توجه به ظرفیت

کشورهاي  2015شود. بر اساس آمار منتشر شده رقیب بالقوه عربستان محسوب مي

عضو اوپک سهم مهمي از بازار تولید نفت خام جهان را در اختیار 

 جمهوري اسالمي ايران عربستان سعودي

 مکه مکرمه .1

 شيعيان عربستان سعودي .2

 اهل تسنن ايران
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(. در international agency energy secure sustainable together,2015دارند)

  گردد.اين بین عربستان به عنوان بیشترين تولیدکننده نفت اوپک محسوب مي

 فضاهاي پيراموني عرصه رقابت و منازعه:

که همواره میان ايران  فضاهايييکي از : فضاي رقابتي شرق درياي مديترانهالف( 

 مديترانه درياي و رقابت وجود داشته، منطقه شرقو عربستان بر سر آن اختالف نظر 

 منطقه، اين در. است سوريه کشور از هايي بخش و لبنان با منطبق که فضايي است؛

کنند و در تاريخ ارتباطات فرهنگي، مذهبي و تجاري با ايران شیعیان زندگي مي

 واست کرده  اين کارکرد تاريخي را احیاحزب اهلل در لبنان . در حال حاضر داشته اند

اين رابطه از سوي عربستان سعودي  نفوذ ايران را در غرب آسیا تقويت کرده است.

  مورد انتقاد قرار گرفته است.

فضاي جغرافیايي ديگري که در : فضاي رقابتي غرب عراق و شرق سوريه ب(

آن میان ايران و عربستان رقابت و درگیري وجود دارد، منطقه بین عراق و سوريه 

پس از پیروزي انقالب اسالمي، روابط جمهوري اسالمي ايران با سوريه به است. 

استراتژيک ايران تبديل شد. از سوي ديگر، پس از سقوط صدام، با روي کار  اتحاد

آمدن شیعیان در عراق، روابط ايران و عراق نیز دوستانه و در نتیجه، نفوذ ايران در 

 .کشورهاي سوريه و عراق تقويت شد

 سکونت محلکشور يمن در جنوبي عربستان : رقابتي شمال يمنفضاي  ج(

ون نفر میلی 8 به قريب حاضر حال در کشور اين شیعیان جمعیت. است بوده شیعیان

را پیگیري کردند. با سال اخیر جنبش هاي اعتراضي چند است. شیعیان اين کشور در 

، ط شیعیانتصاحب قدرت در اين کشور توس هاي طرفدار عربستان وسقوط گروه

اين کشور افزايش يافت و از سوي ديگر نفوذ سنتي عربستان کاهش نفوذ ايران در 

  يافت. اين فرايند موجب دخالت نظامي عربستان در امور داخلي يمن شد.
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را يکي ديگر از  و جزاير سه گانه ايرني : بحرينخلیج فارسدر فضاي رقابتي د( 

اي از جمعیت بحرين دانست. بخش عمده فضاهاي رقابت بین ايران و عربستان بايد

شیعه مذهب هستند و اين مساله باعث شده تا مورد توجه ايران شیعي واقع شوند. از 

آنجا که حکومت اين کشور با اهل تسنن مورد حمايت مستقیم عربستان است يکي 

در رابطه با جزاير سه گانه تنب شود. از فضاهاي رقابت بین دو کشور محسوب مي

کرده است تا از تنب کوچک و ابوموسي عربستان سعودي همواره تالش  بزرگ،

طريق امارات متحده عربي، ايران را تحت فشار جهت واگذاري اين جزاير به امارات 

  قرار داده است. 

 : فضاهاي تنش بين ايران و عربستان2نقشه شماره 

 
 (http://newspg.irمنبع: )به نقل از پايگاه خبري جغرافياي سياسي، به آدرس 

جنوب شرق ايران و غرب پاکستان و افغانستان:  فضاي رقابتي غرب پاکستانه( 

در ايران و پاکستان  بین يمحل سکونت اقوام بلوچ است که به دلیل ترسیم استعمار

د. گیرحال حاضر از سوي عربستان جهت فشار به ايران مورد استفاده قرار مي

http://newspg.ir/
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هاي مالي عربستان از آنها را به عنوان يکي ديگر از همچنین طالبان و حمايت

 فضاهاي تنش بین اين ايران و عربستان محسوب کرد.

ايران و عربستان در فضاها و مناطق پیراموني نسبت به منافع  هر دو کشور 

منازعه و واقعي يا تصوري، رويکرد غیرقابل تقسیم دارند. اين رويکرد بستر پايداري 

  کند.سازي مداوم بین دو کشور را فراهم ميچالش
 ساختار سياسي متفاوت:

داراي يک سیستم سیاسي ويژه است. اين  ي ايران و عربستانهر يک از کشورها

. عربستان داراي سیستم هاي سیاسي تولید کننده نوع رفتار و کنش ويژه است

سالمي برخوردار است. اصوالً ا جمهورياست و ايران از يک نوع حکومت پادشاهي 

بخشي از کنش و تعامالت بین دو کشور در قالب ساختار موجود با تعارض و 

چالش مواجه است. اين دو ساختار تولیدکننده نهادها و ساختارهاي تابعي هستند که 

سازد. عربستان کنش آنها را تحت تاثیر قرار داده و تعامالت آنها را با موانع مواجه مي

داراي ساختار پادشاهي با حاکمیت مطلقه آل سعود است و ايران از يک سعودي 

 هاي مذهبي. مايهجمهوري اسالمي با بن

 هاي سطح جهانيرابطه با سيستم

سیستم نزديک با  بسیاررابطه هر يک از کشورهاي ايران و عربستان داراي 

با حال رقابت  درسطح جهاني هستند که اين سیستمهاي سطح جهاني سیاسي 

يکديگر هستند. سیستمهاي سطح جهاني داراي رقابت ژئواستراتژيک با يکديگر 

ها نیز در تمام فضاهاي جهاني در پي يارگیري و افزايش وفاداري هستند. اين سیستم

 ها و کشورها نسبت به يکديگر هستند. گروه

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محیط فصلنامة / 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

سیاسي ايران و عربستان را  ن دو واحدبی دهد که تنشنتايج اين تحقیق نشان مي

از  دو واحد سیاسي در هیچ شرايطي در کنار همديگر نخواهند بود.لذا . استپايدار 

آمیز رقابت پايدار تابع کنش سیاسي ممکن است رقابت مسالمت سوي ديگر،

بايست زا بوده و مياين رقابتها براي دو کشور هزينه. شود جايگزين تنش و يا منازعه

سي و ديپلماتیک جهت برطرف کردن مسائل بین دو کشور افزايش يابد تالشهاي سیا

زا گردد. رقابت ايران و آمیز جايگزين الگوي تنشتا الگوي تعاملي و مسالمت

عربستان حاصل يک فرايند تاريخي و همچنین متغیرهاي مختلفي ديگر است که در 

است. جنگهاي نیابتي،  نفوذ و تاثیرگذاري بر عالئق ژئوپلیتیکي همديگر بروز يافته

تالشهاي سیاسي و ديپلماتیک دو کشور در رويدادهاي جهاني، مظاهر رويکرد 

ساز در روابط دو کشور است. رقابت مسالمت آمیز میان ايران و عربستان تابع چالش

 تالشهاي ديپلماتیک در سه سطح زير است: 

نشهاي بین سطح بین کشوري: ديپلماسي فعال ايران و عربستان جهت کاهش ت

 دو کشور؛

 ايران جمهوري اسالمي عربستان سعودي

 اياالت متحده

 روسيه و چين

رابطه 
 چالشي

رابطه 
ر دوستانه

قابت 

استترا

 ژيکي

رابطه 
 دوستانه

رابطه بر 

 منباي منافع
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اي که متاثر از رفتار و کنشهاي دو کشور هستند اي: کشورهاي منطقهسطح منطقه

 مي توانند در کاهش تنش بین دو کشور ايران و عربستان نقش آفرين باشند. 

توانند سطح جهاني: کشورهاي اروپايي، روسیه، اياالت متحده آمريکا و چین مي

گلستان بواسطه ديپلماسي سطح جهاني تاثیرگذار در کاهش تنش بین ايران و ان

 باشند. 

الگوي مورد نظر جهت تعامل سه سطح مزبور از در شکل زير نشان داده شده 

 است:
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وجود دو واحد سیاسي در حال 

 رقابت

توسعه بي ثباتي در 

 منطقه

کمال و عقالنیت 

 ()توسعه، ثبات و آرامشژئوپلیتیکي

ديپلما
 فعال سي

سیاست 

منفعل منطقه اي و 

 جهاني

تشديد بحران منطقه 

 اي 
رقابت مسالمت 

 آمیز منطقه اي
 

سیاست 

پوياي منطقه اي و 

 جهاني



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محیط فصلنامة / 146

 

 منابع

 ( .واگرائي و همگرائي در روابط ايران و عربستان. فصلنامه 1379اخوان کاظمي، بهرام  .)

 . تابستان. 2 مطالعات خاورمیانه. شماره

 (.خلیج فارس و مسائل آن. تهران: انتشارات سمت.1381اسدي، بیژن .) 

 ( .جلسه مورخ  1387انجمن ژئوپلیتیک ايران .)15/4/1387. 

 ( .تعامالت سیاسي ايران1382برزگر، کیهان .)- سپتامبر. فصلنامه 11عربستان پس از

 .1راهبرد، شماره 

 :پايگاه خبري جغرافیاي سیاسي به آدرس http://newspg.ir 

 (. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: پاپلي. 1385نیا، محمدرضا.)حافظ 

 تحول روابط ايران و عربستان و تاثیر آن بر (. 1384نیا، محمدرضا و ابراهیم رومینا.)حافظ

-66. تابستان. صص: 2. شماره 20. فصلنامه تحقیقات جغرافیايي. دوره ژئوپلیتیک خلیج فارس

82. 

 (. اختالفات ارضي عامل بي ثباتي ترتیبات امنیتي در خلیج 1372ات، سید فاروق. )حسن

 فارس. ترجمه: باقر نصیر. مجموعه مقاالت چهارمین سمینار خلیج فارس.

 (.طلیعه آشتي اعراب با ايران: بسوي سیاست يکپارچه اياالت 1377رمضاني، روح اهلل .)

  132-131اقتصادي. شماره  -العات سیاسيمتحده در خاورمیانه. ترجمه علیرضا طیب. اط

 ( .(. عربستان سعودي)مجموعه مباحث کشورها و سازمانهاي 1375سادات عظیمي، رقیه

 بین الملل(. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 گیتاشناسي.(. فلسفة جغرافیا. تهران1364، حسین. )شکوئي : 

 ،هاي نو در فلسفة جغرافیا )جلد اول(. تهران(. انديشه1375حسین. ) شکوئي :

 گیتاشناسي.



 147 /جنوب غرب آسیا  در ايجاد چالش هاي منطقه اي در بررسي تاثیر عالئق ژئوپلیتیکي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ( .ژئوپلیتیک ايران و تاثیر آن بر تامین امنیت خلیج فارس. 1377عزتي، عزت اهلل .)

 فصلنامه سیاست خارجي. سال دوازدهم.

 فصلنامه میقات . ن در پرتو اعتماد متقابلروابط ايران و عربستا(. 1387. )محمود ،واعظي

 .حج، سال شانزدهم، تابستان

 ( .جغرافیا ترکیبي نو. جلد1375هاگت،پیتر .)سمت. نژاد. تهران. ترجمه: شاپورگودرزي2 : 

 Barnet Michael. (1998). Dialogue in Arab Politics, New York: 

Columbia University Press. 

 Johnston, R.J & Gregory & Derek, Smith, M. (1994). The Dictionary of 

Human Geography. U.K: Blackewll. 

 International agency energy secure sustainable together. (2015). Key 

world energy statistics. In 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statis

tics_2015.pdf 

 OPEC Secretariat. (2012). Organization of the Petroleum Exporting 

Countries.Vienna, Austria 

 Yergin, Daniel (2008). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and 

Power. New York: Simon and Schuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Yergin
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prize:_The_Epic_Quest_for_Oil,_Money,_and_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prize:_The_Epic_Quest_for_Oil,_Money,_and_Power


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محیط فصلنامة / 148

 

 

 


